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Від імені крайової влади щиросердно вітаємо вас з нагоди 
професійного свята!  Важко переоцінити значущість електро-
нних засобів масової інформації та зв’язку у повсякденному 
житті цивілізованого суспільства загалом та кожної людини 
зокрема. Використовуючи новітні комунікаційні технології, 
застосовуючи новаторські форми та методи інформаційного 
впливу, своєю щоденною творчою працею ви сприяєте ствер-
дженню відкритого громадянського суспільства, відстоюєте 
високі ідеали свободи думки, слова та інформації. 

Ваша фахова майстерність, відповідальність, опера-
тивність та неупередженість слугують надійною запорукою 
поступального розвитку регіонального та національного 
інформаційного простору, гарантують сучасний рівень 
функціонування комунікаційних мереж.

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, творчого натхнення, невичерпної енергії та 
наснаги у благородній справі надання високоякісних послуг 
у царині інформації та зв’язку!

Голова обласної ради
 Михайло Гайничеру 

Шановні працівники 
радіо, телебачення та зв’язку 

Чернівецької області!

З повагою
 Голова обласної 

 державної адміністрації
Михайло Папієв

леонід КаденЮК: «у Космосі 
розумієш, що Бог існує!»

або Чому Обленерго боїться розрахункових 
книжок і нав’язує новий, незаконний договір

Ціна на 1 місяць: 7.10 грн

Ціна на 6 місяців: 39.75 грн

Ціна на рік: 78.30 грн

7 стор.
Чи здОрОжЧає хліБ?

В ОБленергО – масОВі 
ПОрушення

ЩеПлення Від Вірусу – 
удар ПО раКу 16 стОр.
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На Буковинській перекриють рух тран-
спорту. На ділянці від вул. Головної до вул. 

Д. Фурманова від 13 до 26 листопада проводи-
тимуть земляні роботи із заміною каналізаційної 
мережі. Тож вулиця буде перекрита два тижні. 

5 поштовхів земної поверхні зареєстро-
вано у Чернівцях протягом 12 листопа-

да. Сейсмологи класифікуються їх як «події». 
Ще два віддалені землетруси сталися з епі-
центрами на відстані 9600 км та 15900 км.

Кінотеатр «Чернівці» не закриють. Він і 
надалі залишатиметься у власності міста. Крім 

того, для кінотеатру закуплять нове цифрове об-
ладнання. Про це йшлося на засіданні депутатської 
комісії міської ради. Депутати  дійшли висновку, 
що фінансово-господарський стан кінотеатру 
не є збитковим. На комісії наголосили також, що 
приватизації чи закриття установи не буде.

Майже 60% безробітних Буковини – се-
ляни. Станом на 1 листопада у службі за-

йнятості на обліку перебували понад 9 тисяч 
буковинців. 57% з них – жителі сільської міс-
цевості, майже 12% – працівники сільського 
господарства, 44% – робітники, 35% – служ-
бовці, 21% – особи без професії або такі, що 
не потребували спеціальної підготовки, майже 
54% – жінки, 46% – молодь віком до 35 років.

Визначено переможців відбіркового конкур-
су всеукраїнського фестивалю «Червона 

рута». Кращою серед 43 виконавців у жанрі «попу-
лярна музика» стала юна співачка з села Товтри За-
ставнівського району Аліна Якимчук. У жанрі «рок, 
акустична та інша музика» взяли участь 11 гуртів. 
Переможцем став чернівецький гурт «Сіксід». У 
жанрі українського автентичного фольклору висту-
пили 13 учасників. Серед переможців чернівчанин, 
музиканти з Путильщини та Кіцманщини.  Надалі 
переможці візьмуть участь у заключному турі фес-
тивалю, що  відбудеться наступного року в Києві.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожньо-
го руху триває на Буковині. Таким заходом 

Україна підтримала ініціативу Організації Об’єднаних 
Націй. Впродовж цього часу на дорогах області 
працюватиме майже 50 екіпажів працівників ДАІ 
(у звичайні дні – 43-45 екіпажів). Відбуватимуть-
ся спецоперації «Увага, пішохід!», «Увага, пасок 
безпеки та мобільний телефон!». Якщо праців-
ник ДАІ зупинить порушника, не буде складати 
адмінпротокол, а пояснюватиме, чому потрібно 
переходити місце на пішохідному переході, чи на-
приклад, їздити з пристебнутим паском безпеки. 

На «Сорочинському ярмарку» зібрали 1101 
грн, які витратять на допомогу дітям-сиро-

там та дітям, які живуть з ВІЛ. Такий ярмарок 
відбувся у Чернівецькому вищому професійному 
училищі радіоелектроніки. Учні – учасники ярмарку 
продемонстрували свої, організаторські, творчі, 
підприємницькі та навіть кулінарні здібності. 

Буковинські боксери вибороли винагоро-
ди. Вони відзначилися на турнірі найсиль-

ніших українців у Балаклаві в Криму. Першим у 
ваговій категорії 66 кг став Степан Грекул. Він 
виграв 4 двобої. Андрій Гайко у категорії 60 кг був 
третім. Загалом билися 210 боксерів. У кожній 
з 12 категорій змагалося по 16 бійців. Букови-
ну з-поміж них представляли 8 спортсменів.

абзац новин

кримінал
Побачення зі смертю. На Сторожи-

неччині неподалік села Глибочок, у 
ДТП загинув 18-річний хлопець, житель 
Старих Бобівців. Як розповіли місцеві 
жителі, хлопця збив мікроавтобус. Не-
задовго до того вони бачили юнака в 
доброму настрої, бо йшов на побачення 
до дівчини, що мешкала у Сторожинці. 
Загиблий був єдиною дитиною в сім’ї. 
Наразі правоохоронці з’ясовують об-
ставини, за яких сталася ця смерть.

Кримінал навколо інтерактивного 
клубу. У Глибокій чоловік вийшов 

з інтерактивного клубу після проведе-
ної там ночі. Раптом на вулиці до нього 
підскочив невідомий і добре відлупцю-
вавши, відняв 7 тис. грн., після чого втік  
Невдовзі правоохоронці, повідомляє 
прес-служба УМВС України у Чернівець-
кій області, затримали кривдника. Це 
29-річний глибочанин. Дії затриманого 
кваліфікують як розбій. За це йому «сві-
тить» від 3 до 7 років позбавлення волі.

За один день обікрали два автомо-
біля. До правоохоронців звернувся 

34-річний житель Новоселицького району 
та розповів, що з його вантажного авто-
мобіля «Ман» зникли ноутбук і мобільний 
телефон. Злодіїв, двох чоловіків 29-ти та 
39-ти років, затримали неподалік місця 
злочину. Як з’ясувалося, вони вже мали 
«досвід», адже два місяці тому звільни-
лися з ув’язнення за подібні злочини.  
Затримані зопалу зізналися ще про одну 
крадіжку. Вони поцупили того ж дня авто-
магнітолу та 200 грн. Стосовно зловмис-
ників порушено кримінальну справу.

Мішки з паспортами викинули на 
смітник. На смітнику у Глибокій 

знайшли мішки з паспортами громадян 
України, а також паспорти для виїзду за 
кордон. Минулого четверга ТСН показали 
про це сюжет, а прокуратура Глибоцько-
го району розпочала перевірку. Минув 
тиждень та результатів поки що немає.   

Пожежа у Чернівцях забрала життя 
старенької. На вулиці Стасюка 

у будинку 22 сталася пожежа. Коли 
мешканці відчули запах диму на верхніх 
поверхах, один із них піднявся нагору 
і почав дзвонити до квартир. Раптом 
відчув, що ручка дверей 98-ої квартири  
гаряча. Сусіди, викликавши пожежну 
службу, намагалися відчинити двері. 
Коли пожежники приїхали і зламали 
двері, старенька,  вже не дихала. 

Найсильніша людина України буде ведучим 
фестивалю фітнесу у Чернівцях.  Молодіжний 
фестиваль з фітнесу, який організовує факультет фі-
зичної культури та здоров’я людини ЧНУ й обласний 
центр «Спорт для всіх» відбудеться 20 листопада. В 
його програмі – виступи з фітнесу та черлідингу, май-
стер-класи від провідних фахівців,  експрес-діагнос-
тика рівня здоров’я, розіграш призів та конкурси.

Ведучим свята буде «Найсильніша людина 
України» Костянтин Ільїн, випускник факульте-
ту фізичної культури та здоров’я людини ЧНУ.

Початок фестивалю о 16:00 на фа-
культеті фізичної культури та здоров’я 

людини ЧНУ (вул. Стасюка, 4Д).

анонс

 Велика біда від маленької батарейки
За день в Україні продають понад 10 тонн 

батарейок. Тоді як лише одна пальчикова батарейка 
забруднює 20 кв. м грунту або 400 л води. Бо 
замість  смітника, до якого вона потрапляє, мала б  
опинитися у спеціалізованому пункті прийому. На 
жаль, не має поки що таких…

Харчовий ланцюг 
ніхто не відміняв

Забруднення грунтів, при-
родних вод, продуктів харчу-
вання токсичними речовинами, 
що містяться у хімічних дже-
релах струму, набуває загроз-
ливих розмірів. Але  й досі в 
Україні ніхто системно не збирає 
та не утилізує шкідливі  відхо-
ди. Буковина не виняток. Чому 
така ситуація – питання окреме. 
Якщо у кількох словах, то все 

зводиться до відсутності зако-
нодавства. А тим часом десятки 
тисяч непридатних гальваніч-
них елементів (хімічних джерел 
струму), які використовували 
для живлення електричних при-
ладів  – годинників, калькулято-
рів, фотоапаратів і «спалахів» 
для них, термометрів, слухових 
апаратів, музичних пристроїв, 
електронних іграшок, радіо-
приймачів, ліхтариків тощо по-
трапляють просто на смітник, а 
звідти у грунт і підземні води. 

І вже через харчовий ланцюг 
(вода, рослини, тварини) ток-
сичні речовини потрапляють 
до організму людини, спричи-
няючи тяжкі отруєння і навіть 
генетичні зміни. Лише грам ртуті, 
який потрапив у довкілля, здат-

ний призвести до забруднення 
понад 3,3 мільйона кубометрів 
повітря, а одній (!) пальчиковій 

батарейці «під силу» забруд-
нити близько 20 квадратних 
метрів ґрунту.

За ступенем руйнівно-
го впливу на навколишнє 

природне середовище і людину небезпечні 
відходи поділяються на класи (I-IV): надзви-
чайно небезпечні, високо небезпечні, помірно 
і малонебезпечні. 

Надзвичайно небезпечними компонентами 
в складі твердих побутових відходів, відне-
сених до І класу небезпеки, є відпрацьовані 
люмінесцентні лампи та відпрацьовані малі 
побутові хімічні джерела енергії (батарейки та 
акумулятори). 

На сміттєзвалювальних полігонах під 
впливом різноманітних чинників відбуваються 
процеси руйнування оболонки ртутовмісного, 
електронного чи електричного обладнання, 
батарейок, а також енергозбережних ламп, 
внаслідок чого хімічні елементи, наявні в їх-
ньому складі, випаровуються та вимиваються 
в навколишнє середовище. Токсичні речовини 
переносяться повітряними потоками і випада-
ють на землю, інколи неподалік від первинного 
джерела, а інколи дуже далеко від нього, про-
никаючи глибоко в ґрунт і воду.

Очистимо довкілля для 
себе й своїх дітей 

Відпрацьовані батарейки, побутова та 
оргтехніка, мобільні телефони, або так звані 
«електронні відходи», визнані однією з ключових 
проблем сьогодення через стрімке зростання 
їхньої кількості та істотну загрозу для довкілля і 
здоров’я людей.

На цьому не перший рік наголошує профе-
сор ЧНУ, голова Ради громадських екологічних 
організацій Ярема ТЕВТУЛЬ. І, мабуть, це йому 
набридло. Науковець узявся за справу та орга-
нізував збір відпрацьованої гальваніки. У цьому 
його підтримали вчителі та учні шкіл області.     

Отже, раді повідомити, що хімічний факуль-
тет Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича  розпочав акцію збирання 
використаних гальванічних елементів. Кінце-
вий пункт для відпрацьованих хімічних джерел 
струму – Львівське державне підприємство «Ар-
гентум». Там їх будуть знешкоджувати. 

У Європі є лише три заводи, які мають по-
тужності для перероблення батарейок. Один з 
них — у Німеччині, другий — у Франції. А торік 
минулого вересня відкрився третій – в Україні.  
І, хоча підприємство може переробити до тонни 

батарейок за день, через низький рівень органі-
зації їхнього збору, об’єми перероблення дуже 
низькі: за перші шість місяців роботи для заводу 
не зібрали навіть півтонни цього «добра». Тому 
для виробничників головне — налагодити про-
цес збирання. 

– Наша акція спрямована на попередження 
забруднення територій, – наголосив професор.

Як відомо, у масштабах України до атмос-
фери та ґрунтових вод за рік потрапляє понад 
40 кілограмів ртуті, 160 кілограмів кадмію, 400 
тонн кольорових металів, 260 тонн марганцевих 
сполук, 250 тонн хлоридів натрію, а також інших 
хімічних сполук. За твердженням спеціалістів, в 
агресивному і хімічно-насиченому середовищі, 
яким є полігони твердих побутових відходів, ці 
сполуки можуть вступати в різноманітні неконтр-
ольовані реакції з непрогнозованим виходом 
небезпечних активних хімічних речовин. Тому 
такою важливою темою є збирання й утилізація 
ртутовмісних ламп і відпрацьованих хімічних 
джерел струму. 

За словами Я. Тевтуля, перший етап акції 
збору завершиться 31 грудня 2012 року. Най-
активніших учасників відзначать нагородами 
та грамотами.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

погляд політолога

Якою короткою є людська 
пам’ять! 11 листопада Європа 
відзначила чергову річницю за-
вершення Першої світової війни 
1914-1918 років, а в Україні на 
цю дату  звернули увагу хіба що 
професійні історики. Дарма. Уроки 
тієї війни для нас актуальності не 
втратили, навпаки. Адже у 1917-1918 рр. на руїнах імперій 
Романових та Габсбургів постала незалежна Україна. Не-
довго вона проіснувала, й ми повинні пам’ятати її коротку 
історію. А заодно не забути й долю тих, кому 1918 року 
поталанило більше – їм удалося тоді не лише здобути, але 
й втримати незалежність: Польща, Чехословаччина, Югос-
лавія. Правда, у 1938-1941 рр. Німеччина взяла реванш 
за програш у Першій світовій війні й знищила ці держави.

На жаль, історія, як правило, повторюється. Нехай і не 
буквально, але... Головні політичні  гравці, набравшися 
сил після колишніх поразок, прагнуть переграти історію. 
Європейці недарма не забувають уроки Першої світової 
війни: надто багато нещасть принесла вона їм. Не варто 
забувати про них і нам. У радянські часи Першу світову 
витискували з народної пам’яті, наголошуючи лише на її 
імперіалістичному, антинародному характері. Війну роз-
глядали як переддень Жовтневої революції, яка «відкрила 
шлях людству до світлого майбутнього – комунізму». Нині 
ситуація змінилася докорінно.

У сучасній Росії про Першу світову війну згадують все 
частіше. Через два роки відзначатиметься століття від її 
початку, але це тільки привід – справжня причина при-
хована глибше. Росія починає боротьбу за відродження 
імперії та шукає в історії аргументів, що мають активно 
формувати громадську думку в цьому напрямку. Недарма 
тамтешні історики згадали, що термін «Велика Вітчизняна 
війна» вперше з’явився саме в роки тієї, імперіалістичної 
війни. Кров рікою лилася в Карпатах, на галицьких та 
буковинських полях. Чому ж «Вітчизняна», коли бойові 
дії йшли далеко від російських етнічних земель? А тому, 
що (увага!) Галичина, Буковина й Закарпаття, мовляв, є 
«ісконнимі русскімі зємлямі, трєбующімі воссоєдінєнія с 
матєрью-Россієй». Отакої!

Отже українцям розслаблятися не варто, тим більше 
– забувати  власну трагічну історію. Ми повинні знати всю 
правду про минулі події, аби не допустити їхнього повто-
рення. Протягом кількох десятиліть на історичному фа-
культеті Чернівецького університету формувалася власна 
наукова школа дослідників історії Першої світової війни. 
Наступає момент, коли їхнього зваженого слова потребує 
наша громадськість. Чим ближче сумний ювілей початку 
війни, тим більше зростатиме суспільний інтерес до її 
складних подій. Буковинцям варто згадати, що відбувало-
ся в нашому краї у ті важкі роки. Починати треба з догляду 
за могилами загиблих солдатів різних армій, якими рясно 
вкрита наша земля. Згадуючи їхню долю, розмірковуймо 
й про сучасність. Головний урок для нас – кожен народ по-
винен сам визначати, як йому далі жити. А не сподіватися 
на міфічних «визволителів», які лише виконують волю 
зажерливих правителів чужих імперій. Занадто дорогу 
ціну заплатили буковинці за те, що вчасно не зрозуміли цієї 
простої істини. Не втрачаймо ж історичної пам’яті! 

Ігор БУРКУТ

БезПам’ятністЬ
микола Козловський: «умови для бізнесу 
в україні покращилися за рахунок 
зменшення податків»

Якщо вірити даним міжнародних експертних 
досліджень, за останній рік Україна обійшла 
півтора десятка країн у рейтингу створення 
сприятливих умов для розвитку бізнесу. Саме 
про це, за словами Миколи КОЗЛОВСЬКОГО, 
голови Державної Податкової Служби в 
Чернівецькій області, свідчать результати 
моніторингу Світового Банку. До того ж, якщо 
раніше в Україні налічувалося 135 податкових 
платежів і зборів для середнього підприємни-
цтва, то станом на 1 червня цього року їхня 
кількість зменшилася в 1,3 рази. 

– Україна увійшла до трійки країн, які проде-
монстрували найбільший поступ у покращенні 
умов ведення бізнесу за останній рік, – наголо-
сив головний податківець області.

Микола Іванович певен, що податкові но-
вації, впроваджені протягом 2012 року, дали 
позитивний ефект для Чернівецької області. 
У підсумку зросла кількість суб’єктів господа-
рювання, особливо представників малого та 
середнього бізнесу.   

Довідка 
Якщо на початок листопада 2011 

року кількість зареєстрованих платни-

ків єдиного податку фізичних осіб-під-
приємців становила 21 651 особу, то 
нині вона зросла до 28 840.

Звісно, зросли й надходження до 
бюджету країни – від 19,7 млн. грн. на 
1 листопада минулого року до понад  54 
млн. грн. на 1 листопада нинішнього.

Для лібералізації податкової політики 
до кінця листопада податківці області разом із 
представниками бізнесу, громадськості, науко-
вими експертами вивчатимуть потреби малого 
та середнього бізнесу, регіональну специфіку й 
особливості оподаткування в певних галузях на-
родного господарства та збиратимуть пропозиції. 
Така програма має вирішити проблемні питання 
оподаткування й створити сприятливіші умови 
для ведення підприємницької діяльності в країні.

Пропозиції можна залишати у спеціально 
встановлених скриньках у кожній податковій 
інспекції, а також відправляти на електронну 
адресу ДПС України taxservice@sts.gov.ua 

Усі пропозиції будуть систематизовані та 
направлені до Податкової служби України для 
формування національної Програми на най-
ближчі два роки.   

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»у кінотеатра «Чернівці» новий 
директор

– Я завжди був проти політичних 
інсинуацій навколо комунальної влас-
ності міста. Насправді, жодного кон-
флікту навколо кінотеатру немає. По-
трібний лише ефективний професійний 
менеджмент, який виконуватиме свої 
безпосередні обов’язки, а не вико-
ристовуватиме посаду для отримання 
політичних дивідендів, – заявив Віталій 
Михайлішин. 

Першочерговим завданням 
І.Маковецької на посаді директора 
стане проведення внутрішнього аудиту 
комунального підприємства та розроб-
ка комплексної стратегії розвитку кіно-
театру. Таким чином, ГШКВР «Чернів-
ці» залишається під повним контролем 
міської громади, осторонь від політики 
та працюватиме на благо міста.

– Я не хочу коментувати чутки, які 

останнім часом активно тиражували 
ЗМІ. Протягом місяця ми отримаємо 
власний аналіз фінансового стану кі-
нотеатру, та презентуємо керівництву 
міста і громаді власне бачення шляхів 
його подальшого розвитку як профіль-
ного комунального підприємства, – на-
голосила Інга Маковецька.

Довідково
Інга Маковецька народилася в 

1974 році. В 2000 році закінчила Чер-
нівецький національний університет 
ім. Федьковича за спеціальностями 
«фінанси і кредит» та «економіка». 
Працювала в Садгірській районній 
раді та органах Державної податкової 
інспекції. Державний службовець 11 
рангу. 

Сектор інформації та зв’язків з 
громадськістю

«моє 
слово: 
хочу даю – хочу 
забираю!»

За таким принципом, мабуть, пра-
цює голова Стрілецькокутської сільської 
ради. Бо чим іще пояснити те, що відбу-
вається з руслоочисними роботами на 
гірському потоці Рівняк, який доволі час-
то заливає городи, підвали та подвір’я 
десятка сімей, серед яких Стрілецькі, 
Барановські, Клепачі тощо. Скажімо, 
останнього разу я особисто вивіз із дво-
ру КАМАЗ намулу. А цього року нам усім 
просто поталанило, що не було дощів. 

Та навчений уроками минулого, я ще 
навесні звернувся до Кіцманської рай-
держадміністрації стосовно розчищення 
русла річки, щоби запобігти підтоплен-
ню. А для цього треба всього-на-всього 
поглибити 30-40 метрів русла невелич-
кого потічка, який виходить з лісу та тече 
селом Ревно. Відповідь надійшла мені за 
підписом заступника Кіцманської ОДА. В 
ній зазначалося, що «голову Стрілець-
кокутської сільради зобов’язано роз-
чищати русло річки перед паводковим 
періодом і після кожного паводку». У 
листі зазначалося також, що «За інфор-
мацією Стрілецькокутської сільської 
ради, проведення руслоочисних робіт 
гірського потоку Рівняк планується на 
вересень-жовтень 2012 року». 

Саме про цю дату йшлося у листі 
сільського голови М. Боднарюка до 
Кіцманської райради від 11 липня цього 
року. Він теж зазначав, що «виконання 
цих робіт планується на вересень-жов-
тень 2012 року». А вже, смію нагадати, 
середина листопада. Погода погір-
шується і руслорегулювальні роботи, 
зрозуміло, ніхто вже не здійснюватиме. 
Тож люди з острахом чекають чергового 
паводку. 

Одне слово, обіцянка – цяцянка, а 
мешканців села пошили в дурні. Як і сто-
совно заасфальтованої дороги в центрі 
села. Бо напередодні виборів у районній 
газеті «Вільне життя» йшлося про те, що 
центр Стрілецього Кута заасфальтова-
ний. А там лише залатали дірки перед 
сільською радою. Асфальтом же шлях 
покрили ще 30 років тому.  
Ілля СКИДАНЮК, житель села Ревно   

Працівниця харчоблоку гімназії №1 
інфікувала 19 школярів

За чотири дні минулого тижня до медичних 
закладів міста звернулися 9 дітей із підозрою 
на гострий гастроентероколіт.  Хворобу ще де-
сятьох дітей виявили під час медичного огляду. 
У трьох гімназистів підтверджено дизентерію 
Зонне… 

Загалом у школі навчаться 1050 школя-
рів. Але, як повідомляє Головне управління 
Держсанепідслужби у Чернівецькій об-
ласті, нових випадків захворювання вже немає. 

Під час перевірки з’ясувалося, що всі хворі 
харчувалися в їдальні школи. Але продукти з 
їдальні не були зараженими. Винуватицею отру-
єння гімназистів стала одна з працівниць хар-
чоблоку, яка була носієм збудника дизентерії. 

Наразі функціонування харчоблоку гімназії 
тимчасово припинене, у вогнищі проведені де-
зінфекційні заходи.

Загалом перевірено 15 навчальних 
закладів, де відібрано 140 санітарних 
змивів, 48 проб продуктів харчування, 
87 зразків добових проб, 14 проб во-
допровідної води, 1 пробу – з локаль-
ного водопроводу. За результатами 
перевірок на 1 об’єкті виявлене по-
рушення санітарного законодавства. 
До адміністративної відповідальності 
притягнуто завідувача виробництвом. 

Прокуратура Чернівецької області взяла 
на контроль епідеміологічне  розслідування за 
фактом захворювання учнів гімназії №1 на гострі 
кишкові інфекції. 

Вл. інф. 

сердитий 
лист

українцям представили оновлену 
Верховну раду

11 листопада Центральна виборча комісія підбила підсумки виборів до Верхо-
вної Ради. Обрано 445 депутатів. Результати опублікувала газета Верховної Ради 
«Голос України».

Тож, у ВР будуть засідати 185 депутатів від Партії регіонів, 101– від ВО «Бать-
ківщина», 40 – від «УДАРу», 37 – від ВО «Свобода», 32 – від КПУ, троє – від «Єди-
ного центру», двоє від «Народної партії» і по одному депутату від партії «Союз» і 
радикальної партії Олега Ляшка, та ще 43 депутата – самовисуванці. 

Проте через фальсифікації ЦВК відмовилась оголошувати результати виборів 
у 5-ти мажоритарних округах: №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Перво-
майськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) 
та 223 (Київ). 

«Чернівецька міська рада вольовим рішенням припинила 
істерію, розпочату окремими політичними силами навколо 
кінотеатру «Чернівці» щодо передачі цієї споруди одному 
з бізнесменів міста», – повідомляє прес-служба міськради. 
Розпорядженням секретаря міськради Віталія Михайлішина 
директором комунального підприємства призначено Інгу 
Маковецьку.
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,11.50,20.55 Офiц iйна 
хронiка.
10.10,12.20,15.40 Погода.
10.15 Шеф-кухар країни.
11.10 Муз. фiльм до 70-рiччя н.а. 
України Г. Гаркушi.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.15 Х/ф «Четверта висота».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Iз життя капiтана Чер-
няєва».
18.05 Останнє попередження.
18.45 Агро-News.
19.15 Жарт з В. Данильцем та В. 
Моїсеєнком.
20.10 Осiннiй жарт з Я. Арлазо-
ровим.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Жарт з В. Винокуром.
22.30 Осiннiй жарт iз С. Альтовим.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф «Великi битви».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Запам`ятай.
02.50 Т/с «Днi лева».
04.30 Д/с «Середземномор`я».
05.20 Кубок свiту з футболу 2014. 
Щоденник ФIФА.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».

06.45,07.10,07.30,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.15 
«ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Несподiвана 
радiсть».
00.30 Х/ф «Романс про закоха-
них». (2).
02.55 Драма «Бiйцiвський клуб». 
(3).
05.05 Т/с «Слiдаки».

   IнТер
05.35 Х/ф «Наречена».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.30,02.50 «Спорт у По-
дробицях».
09.10 Х/ф «У Бога свої плани».
11.10,12.20 Т/с «Опiвднi  на 
пристанi».
15.05 «Право на зустрiч».
16.05 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,02.55 «Подробицi. Нефор-
мат».
21.00 Т/с «Завжди говори «за-
вжди» 9».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11». (2).
00.55 Х/ф «На гачку». (2).
02.20 «Подробицi» - «Час».
03.05 Д/ф «Секретнi iсторiї».
03.55 Д/с «Мега мисливцi».
04.45 «Знак якостi».

   ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,01.55,02.30 Погода.
05.45 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.00 Надзвичайнi 
новини.
10.30 Х/ф «Смерч».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
1 3 . 1 5  Т / с  « П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка».
14.25,20.15 Т/с «Братани 3».
16.40 Х/ф «Примарний вершник 2: 
Дух помсти».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумки дня.

22.45,02.35 Свобода слова.
02.00 ПроЦiкаве.
02.05 Факти.

   5 канал
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,02.3
5,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10,12.
30,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25 
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час. 
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий що-
денник».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

   ТВа
6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55, 
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10 
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що 
здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

   Трк «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».
12.00 «Хай говорять. Євгенiю 
Плющенко - 30!»

15.35,02.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
22.30 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
токiйський дрифт». (2).
00.40 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.25 Х/ф «Агент Джоннi Iнглiш». 
(2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

   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, 01.30 Д\фільм «Світ ман-
дрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Дикі порядки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Ключ до самопізнання» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.25 Д\фільм «Мальовнича пла-
нета»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Абетка вижи-
вання»
02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Д\фільм «Біографії»

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 15.30 «Малятко»
07.30 «Світ тварин» 
07.4009.50 15.20 17.00 19.3501.20 
«Парад планет»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10 
«Афіша»
08.00 «Біоритм» 
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт парад дикої природи»
10.00, 19.45, 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 «Хенд мейд»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
19.00,  21.30, 00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.00 Чемпіонат України з фут-
залу. І ліга. “Меркурій” (Чернівці) 
– “Одеса”

   ТеТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
11.45 Маша та моделi 2.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.15 Дайош молодьож!
15.15,00.20 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.15 Досвiдос.
17.40,21.30 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Щоденники доктора 
Зайцевої» (2).
20.50 Даешь молодьож!
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
01.50 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.40 До свiтанку.

   нТн
06.10 Х/ф «Подвiйний обгiн».
07.45 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Випадкова 
жертва.
09.00 Т/с «Батюшка».
10.55 Т/с «УГРО 4».
14.50 Т/с «Каменська 6».
18.30 «Правда життя». Чорнi душi.
19.00,23.45,01.50,04.05 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 Х/ф «Афганець». (3).
02.20 Т/с «Загадковi вбивства 
Агати Крiстi». (2).
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».

   СТБ
05.10 «Чужi помилки. Змiїне про-
кляття».
05.55,16.00 «Усе буде добре!»
07.25,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.05 Х/ф «Дiвчата».
11.05 Х/ф «Дочка баянiста».
13.10 «Битва екстрасенсiв . 
Апокалiпсис».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.25 «Детектор брехнi 2».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
01.25 «Вiкна-спорт».
01.35 Х/ф «Гостя з майбутнього».
03.50 «Краще на ТБ».
03.55 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.15 Т/с «Будтато».
0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5  О ч е в и д е ц ь . 
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - де-
тективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.00 Зона ночi.
0 3 . 1 5  П р и с т р а с т i  н а в к ол о 
символiки.
03.35 Справа про возз`єднання.
04.05 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
04.25,05.10 Зона ночi. Культура.
04.30 Швидкоплинний сон.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.05 Х/ф «Пригоди слона».
10.40 Т/с «Чорна лагуна».
13.45,18.00 «Звана вечеря».
14.50 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Хлопчик у дiвчинцi». 
(2).
01.40 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 19 листопада понеділоктеле

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Монстри на канікулах»: 12.40; 17.00; «Координати Скайфолл 007»: 10.00, 14.25, 18.50, 
21.20.  
Малий зал: «Остання казка Рити»: 17.30; «Україно, гудбай»: 21.00; Future Shorts: Осінь -2012: 15.30; 
19.20.  

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Координати Скайфолл 007»: 22.00; «Ральф Руйнівник» 3D: 10.00; «Сутінки. Сага. Світанок. 2»: 
13.40, 15.50, 18.00, 20.00.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Сутінки. Сага. Світанок 2»: 12.30; 14.40; 16.50; 19.00; 21.20; 12.00, 14.40, 19.00, 21.40; «Пара-
нормальне явище 4»: 17:20. 
Малий зал: «Координати Скайфолл 007»: 12.30; 19.30; 22.00; «Як по маслу»: 15.00; 16.30; 18.00.  

ПАБ «PUBLIK»

15 листопада: «Астрея», м. Чернівці. 
16 листопада: Pre-party до Дня студента з гуртом «Пестициди».
17 листопада: День студента з гуртом «Stelsi». 
18 листопада: «Beer-Gun», м. Чернівці. 

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Виставка творчих робіт гуртка «Юний дизайнер».  
«Ігри снів». Виставка арт-студії «Музеум». 
«Письменники Буковини». Виставка із фондів ЧХМ (до Дня української писемності та мови).
«Жіночі головні убори в українській національній традиції». Виставка живопису Надії Мартиненко.
Різьба по дереву. Виставка робіт Руслана Боднарашека (відкриття 21листопада о 16.00).

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

15 листопада, 15.00: «Шельменко-Денщик».
17 листопада, 18.30: «Сон літньої ночі».
18 листопада, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку»; 18.30: «Як козам роги виправляють, або при-
боркання норовливої»

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

18 листопада, 12.00: «Хмаросяг для морських свинок».

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

15 листопада: Академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії. 
16 листопада: Камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. 
17 листопада: Чоловічий вокальний квартет «Акорд» Тернопільської облфілармонії. 
19 листопада: Вечір фортепіанної музики – лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, соліст 
Львівської обласної філармонії Сергій Григоренко. 

сутінки. сага. світанок: Частина 2
-3о -3о -2о -1о +2о

+2о +2о

+6о +8о +8о +7о +7о +6о+7о
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ЛИСТОПАДА
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ВденЬВденЬВденЬВденЬВденЬВденЬВденЬ

Постійна комісія облради «приперла до стінки» 
Обленерго і зажадала від нього… звіту 
якщо сказати простіше, то в будинку з левами монополіста добряче тицьнули носом 
у… масові порушення з його боку. та про все по порядку. 

Люди вимагають 
повернення 
розрахункових книжок, 
бо платіжки 
заплутують клієнта та 
замилюють йому очі

На жаль, люди вже звикли, що 
їхні інтереси мало хвилюють можно-
владців. Та й те переважно на словах 
і перед виборами. Однак є серед нас 
громадяни, які постійно воюють з не-
справедливістю. Така вже їхня карма 
чи Боже провидіння. Почасти напо-
легливість цих «зануд», які ні за що не 
відступлять, дає неймовірно позитивні 
результати. 

Наразі йдеться про надзвичайно 
грамотного чернівчанина-пенсіонера 
Геннадія Гекова, який «пішов війною» 
на ПАТ «Чернівціобленерго» – під-
приємство, від якого залежить кожен 
без винятку буковинець, але яке, на 
превеликий жаль, уже не належить 
ні громаді краю, ні Україні загалом. 
Маємо терпіти на своїй території при-
ватну структуру, яка нас обслуговує і 
на нас заробляє (див. стор.7 у 45 числі 
«Версій»), коли власник її мешкає 
за кордоном, у Росії. До слова, він 
якось намагався відключити від елек-
тропостачання навіть Чернівецьку 
облдержадмінстрацію, яка теж йому 
заборгувала.     

…Чимало було дверей, до яких 
стукався пенсіонер, аж доки не по-
трапив на засідання постійної депу-
татської комісії з питань будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, 
житлово-комунального господарства 
та надзвичайних ситуацій облради. 
Перше питання порядку денного зву-
чало так: «Про інформацію стосовно 
енергопостачання підприємців та 
фізичних осіб Чернівецької області». 
І доповідав про це не хто інший, як 
пан Геков. Забігаючи наперед, скажу, 
що Його підтримав депутат обласної 
ради від Сторожинеччини Руслан 
Мельник, який мав на руках чимало 
фактів-звернень щодо порушень з 
боку енергетиків і давно домагався 
такої розмови.

На засідання депутатської комісії 
запросили голову правління ПАТ 
«Чернівціобленерго» О. Шекету. Та 
замість шефа прибув його перший 
заступник разом з комерційним і тех-
нічним директорами. Чомусь «на лаві 
запасних» Обленерго опинилися та-
кож керівники Чернівецького сектору 
Національної комісії з регулювання 
електроенергетики та Держінспекції 
з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної та тепло-
вої енергії в Чернівецькій області. 
Можливо, вони просто сіли поряд із 
зверхниками Обленерго, та все ж деякі 
їхні репліки свідчили про повне поро-
зуміння між чиновниками та монопо-
лістами. Хоча саме ці струкутури мали 
би першими стати на захист рядових 
споживачів.     

      Слід зазначити, виступ Гекова 
на комісії не збентежив сумління пред-
ставників енергетичної компанії. Вони 
відкидали все: і свою боротьбу проти 
розрахункових книжок за платіжки, і 
нав’язування незаконного договору.  

Хоча в редакції є фото, зроблені з 
оголошень, у яких йдеться про те, на-
приклад, що у мешканців Садгірського 
району оплату за спожиту електро-
енергію прийматимуть виключно на 
підставі рахунків, сформованих Чер-
нівецьким РЕМ. Та й у самому РЕМ до-
недавна висіло подібне оголошення. 

Або ж таке. За Типовим договором 
споживачу пропонують заплатити за 

спожиту електроенергію протягом 10 
днів. Якщо споживач не зміг запла-
тити, то через 20 днів енергопоста-
чальник зобов’язаний надіслати йому 
письмове попередження, за яке спо-
живач повинен розписатися. Але і це 
не дає право відключати йому світло. 
Бо споживачу надається право спла-
тити за електроенергію ще протягом 
30 днів. І лише після цих 50-ти днів та 
обов’язкового отримання письмового 
попередження, електропостачальник 
отримує право відключити споживача. 
Отже, за законом ті, кого відключали 
від світла, мають право подавати 
до суду на відшкодування завданих 
збитків.   

Команда ж Обленерго назвала 
все це юридичною казуїстикою і на-
голосила на тому,  що електрика – це, 
найперше, товар. 

Сільський споживач 
купує не товар, а 
кота у мішку 
або Про маленькі 
хитрощі енергетиків, 
які обертаються 
на великі доходи     

Про це говорили присутні на 
засіданні комісії сільські депутати 
Дмитро Якобчук та Андрій Гостюк зі 
Сторожинецького району. Адже на-
пруга «товару» не відповідає нормі, 
відключення трапляються до 6-ти 
разів на день. Чи не тому Обленерго 
не підписує договорів із сільськими 
споживачами? Хоча згідно п.3 ПКЕЕН 

енергопостачальник не має права 
цього робити.  

На скарги та звертання людей 
РЕМи, за словами присутніх, узагалі 
не реагують і не дають відповіді. Та 
й платіжки людям не розносять, а 
кидають їх у поштових відділеннях, 
хоча новий хазяїн Обленерго розі-
рвав угоди з Укрпоштою.

Подібне на власні очі бачила 

авторка цих рядків на поштовому 
відділенні села Михальча, що на 
Сторожинеччині. «Я рознесу платіжки 
людям, бо на моїй території мешкає 
багато пенсіонерів, які просто не змо-
жуть дійти до пошти, – сказала одна із 
трьох сільських поштарок. Але це моя 
добра воля. Бо за це мені ніхто не пла-
тить». Таку б совісність та керівникам 
Обленерго!

Мало того, що поштові відділення 
мають вказівку не приймати у людей 
сплату за електроенергію за розрахун-
ковими книжками, на чому акцентував 
увагу присутніх сільський депутат з 
Тисівця п. Якобчук, так вони іще, не 
дотримуючись жодних правил, про-
водять розрахунки за незрозумілими 
показами лічильника: «Я отримую 
один місяць квитанцію на 50 квт, а на 
другий – на 300, хоча споживаю що-
місяця по 150 і мав би сплачувати за 
електрику по 28 коп., – обурювався 

чоловік. –  Але мені виписують пла-
тіжки на 36 коп. за кіловат! Повне 
свавілля! А коли до села приїжджає 
«десант» контролерів знімати покази 
лічильників, то до хат, які стоять на 
околиці населеного пункту, вони, 
«десантники», навіть не доходять…  
Пишуть цифри зі стелі!»  

– А зиск отримують енергети-
ки, – прокоментував член постійної 
комісії депутат обласної ради Руслан 
Мельник. – Вони навіть змушують спо-
живачів за свої кошти встановлювати 
трансформатори. Подібну ситуацію 
маю на виборчому окрузі – хутір Ма-
морний села Тисовець Сторожинець-
кого району. Загалом наші енергетики 
вже так розслабилися, перекладаючи 
вирішення своїх проблем на плечі спо-
живача, що навіть почали вимагати 
від сільрад, аби ті чистили гілки над 
дротами. Хоча робити це неатестовані 
люди просто не мають права.  

Чернівецьке відділення 
Антимонопольного комітету 
протягом 2012 року вже 4 рази 
штрафувало Обленерго на 17 
тис. грн щоразу. На черзі – нове 
стягнення, вже значно солід-
ніше.

А земля, на якій стоять підстанції, 
трансформаторні будки та електрич-
ні стовпи ліній електропередач, уже 
нічого не вартує? Чи платить за неї 
приватник  – Обленерго? Це також 
цікавило депутатів. У підсумку по-
стійна депутатська комісія сформу-
вала 12 запитань, на які має дати 
відповідь ПАТ «Чернівціобленерго». 
Серед них і порядок визначення дня 
подання рапорту про використану 

електроенергію для комерційних 
структур, бо, як з’ясувалося, під-
приємець мусить їхати до райцентру 
певного дня кожного місяця, щоби 
відзвітувати в РЕМ, а потім ще приїж-
джати за податковими документами. 
А коли в людини щось трапиться чи 
вона захворіє? Тоді штраф. І штраф 
чималий. Як розповів член постійної 
комісії Роман Майор, асфальтовий 
завод ТОВ «ШБУ-60» проплатив за 
електрику 40 тис. грн не в п’ятницю, 
а наступного понеділка. За цей один 
день заводу виставили штраф у 80 тис. 
грн. У підсумку довелося заплатити 
120 тисяч.  

– Було б не так образливо, якби 
ці кошти пішли до державної кишені, 
на пенсії чи зарплати бюджетникам. 
Але останніх, як відомо, суттєво ско-
рочують. Нині це отримало назву 
«оптимізації» освіти та медичної га-
лузі. Бо в державному бюджеті не 
вистачає грошей. А зароблене нами, 
виробничниками, йде до гаманця 
приватника-монополіста. Держава 
стала некерованою і непланованою, 
– резюмував депутат п. Майор. 

Та все ж депутати сподіваються 
навести лад в електричній господар-
ці краю. На їхню вимогу  Обленерго 
має подати до постійної комісії мето-
дику розрахунку штрафних санкцій. 
Крім того, представницька влада 
з’ясує законність вимоги з боку Об-
ленерго  передати йому на баланс 
трансформаторні підстанції, які на-
лежать фізичним, комерційним та 
бюджетним установам. Зацікавили 
також комісію й договори, які енер-
гетики наразі змушують підписувати 
споживачів. Чи відповідають вони 
правовим нормам?     

– Ця історія тривала більше року, – розповів депутат 
облради Руслан Мельник. – До мене звернулася 70-річна 
жінка з мого округу на прізвище Сливка. Їй незаконно 
відключили світло. Мовляв, мала борг у 180 грн. Хоча 
жодної заборгованості вона не мала. Я подав депутатське 
звернення до обласного прокурора з тим, щоби були вжиті 
відповідні заходи прокурорського реагування. І яким же 
було моє здивування, коли прокуратура відповіла, що 
клієнтку підключать до електропостачання після того, як 
вона… сплатить за повторне підключення. Це переконало 
мене в тому, що справу Сливки прокуратура навіть не 

перевіряла. Сіль же цього факту полягає в тому, що в селі 
мешкає багато Сливок, відповідні ініціали боржника та 
пенсіонерки, яку відключили незаконно, різні. Більше того, 
справжній боржник уже помер, з нього гроші не знімеш, тож 
Сторожинецький РЕМ і вирішив перекинути борг на іншого 
платника. Хіба за таке не треба давати по руках? І хто 
мав би це робити, якщо не прокуратура? Та не ставитиму 
риторичних запитань… Бо так чи інакше, а мусимо з цією 
прокуратурою співпрацювати, бо іншої не маємо. Тим паче, 
чує моє депутатське серце, що саме до прокуратури до-
ведеться звертатися нашій постійній депутатській комісії.     

Перша перемога буковинців: Обленерго 
видає безкоштовно розрахункові книжки

Більше двох років Обленерго не видавало розрахункові книжки спожива-
чам електроенергії, змушуючи їх платити за так званими 
«платіжками». Це внесло у стосунки споживача і нада-
вача послуг напругу та конфліктність. Але незручності 
клієнта досягли апогею – коли не апофігею… І стався 
вибух, який завершився… першою перемогою закону!     

анекдот про сливку,   
або Про ситуацію, яка була б смішною, коли б не була такою сумною  

Одним із перших 
розрахункову книжку 
отримав борець за неї 

Геннадій Геков. Вітаємо! 
Та найбільше цьому, 

мабуть, радітимуть сільські 
пенсіонери, яким це значно 

полегшить життя. Чого гріха 
таїти, та й усім буковинцям.   

Після народження Ренесмі життя в 
сім’ї Калленів налагоджується, а Белла, 
ставши вампіром, поступово звикається 
зі своїм новим єством. Та спокійне життя 
закінчується, коли чутки про Ренесмі 
доходять до Вольтурі. Не знаючи про її 

незвичайне походження, Вольтурі вва-
жають, що Каллени порушили давній за-
кон. Адже обертати дітей в світі вампірів 
суворо заборонено. Тепер, зібравши 
армію, Вольтурі прямують у Форкс, щоби 
знищити Калленів.

Країна: США
Режисер: Білл Кондор
Жанр: драма,  мелодрама, 
пригоди, фентезі
Бюджет: $ 132 млн.
Тривалість: 115 хв.

Сторінку підготувала Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»    



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55,20.55 Офiц iйна 
хронiка.
09.25,12.30,15.40 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
13.30 Х/ф «Серце друга».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Т/с «УГРО».
16.30 Т/с «Передiл».
18.05 Останнє попередження.
19.05 Бенефiс Ю. Гальцева та Г. 
Вєтрова.
20.50 Мегалот.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Жарт з Ю. Гальцевим та С. 
Дроботенком.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф «Великi битви».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Запам`ятай.
02.50 Т/с «Вiддiл убивств».
04.25 Д/с «Середземномор`я».
05.20 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.5
0,03.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».

07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,02.35 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.00 «Джентльменський набiр».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
«Динамо-Київ» (Україна) - «ПСЖ» 
(Францiя).
00.05,04.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв». 
(2).
01.45 «Українськi сенсацiї».
03.35 Т/с «Слiдаки».

   IнТер
05.25 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.30,04.00 «Спорт у По-
дробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
12.30 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,04.05 «Подробицi. Нефор-
мат».
21.00 Т/с «Завжди говори «за-
вжди» 9».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11». (2).
00.55 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01 .20  Х /ф  « I гри  дорослих 
дiвчаток».
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.15 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.20 Д/с «Мега мисливцi».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент нацiональної 
безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

13.05,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Твiй рахунок.

   5 канал
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».

   ТВа
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55, 
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що 
здається» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

   Трк «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».

10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
12.00 «Хай говорять. Спортсмени-
вбивцi».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.45 Х/ф «Та, що вбила бiль». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

   Трк «БУкОВИна»
06.04 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д\фільм «Світ ман-
дрів»
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, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00 «А музика звучить…» Пі-
сенна доля
М. Ткача 1ч.
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
18.00, 21.00, 22.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Експромт»   
04.00 Х\фільм

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Д/с «Собор на крові» 

08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/с «Маленькі вихованці» 
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Велике фотополювання 
Дага Гарднера»
17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Рудо і Курсі» (2) 

   ТеТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.15,18.25 Чортiвня щодня.
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.20 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.15 Досвiдос.
17.40,21.30 Вiталька.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора 
Зайцевої»(2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,01.50 Надто грубо для 
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.40 До свiтанку.

   нТн
05.30 Х/ф «Живiть у радостi».
06.40 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного масш-
табу 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.15,04.50 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 
легенди».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 Х/ф «Викрадена». (2).
02.45 Т/с «Загадковi вбивства 
Агати Крiстi». (2).
04.25 «Речовий доказ».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.25 «Чужi помилки. Олеся в 
країнi жахiв».
06.10,16.00 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.30 «Фермер шукає дружину 2».
11.30 Х/ф «Жiнка, не схильна до 
авантюр».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Проти-
стояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
01.40 Т/с «Доктор Хаус».
02.25 Т/с «Комiсар Рекс».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Гостя з майбутнього».
04.25 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.15 Т/с «Будтато».
0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5  О ч е в и д е ц ь . 
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - де-
тективи».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Одна нiч любовi».
02.45 Т/с «Останнiй акорд».
03.30 Зона ночi.
03.35 Розквiт українського кiно.
04.35,05.10 Зона ночi. Культура.
04.40 Майстер музи.
04.55 Цiнуйте майстрiв змолоду.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця 
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при 
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55,20.55 Офiц iйна 
хронiка.
09.30,12.20,15.50 Погода.
09.40 Свiтло.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Українська пiсня.
13.20 Х/ф «Зберегти мiсто».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с «Клеймо».
16.40 Т/с «Iз життя капiтана Чер-
няєва».
19.05 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.55 Зiрки гумору. С. Єщенко, В. 
Данилець, В. Моїсеєнко.
20.50 Свiт спорту.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф «Великi битви».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Запам`ятай.
02.50 Т/с «Вiддiл убивств».
04.25 Д/с «Середземномор`я».
05.20 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
00 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,04.10 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50 «Українськi сенсацiї».
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
01.10 Мелодрама «Несподiвана 
радiсть».
04.55 Т/с «Слiдаки».

   IнТер
05.25 «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11».
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 Т/с «Повернення Мухтара».
12.30 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.05 «Спорт у Подроби-
цях».
20.50,04.10 «Подробицi. Нефор-
мат».
21.00 Т/с «Завжди говори «за-
вжди» 9».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11». (2).
00.55 Т/с «Вагома пiдстава для 
вбивства». (2).
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.20 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.25 Д/с «Мега мисливцi».

   ICTV
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстренний виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 0  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».

03.15 Твiй рахунок.

   5 канал
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14.1
0,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.50,00.35 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25 
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

   ТВа
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.10, 8.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.15, 8.55, 14.00, 15.55, 16.55, 
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 8.25, 14.40, 17.00, 5.00 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 8.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10, 
1.00 Познайомимось?
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Кохання, не те що 
здається» ●
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

   Трк «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
12.00 «Хай говорять. Любов з 
першого разу».

15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.45 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Нордшелланд» (Данiя) - «Шах-
тар» (Україна).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.30 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
токiйський дрифт». (2).
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

   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, 01.35 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, 23.30 Д/фільм «Невідома 
планета»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка» 
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни» 
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбутнім» 
(рум.мов.)  
04.00 Х\фільм

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Д/с «Собор на крові» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/с «Маленькі вихованці» 
10.00, 19.45 , 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»

13.15  «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання 
Дага Гарднера»
17.05 Т/с «Маленькі вихованці»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Нас двоє» (2)

   ТеТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.15,18.25 Чортiвня щодня.
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.20 Вайфайтери.
15.50 Давай, до побачення.
17.05,02.15 Досвiдос.
17.40,21.30 Вiталька.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора 
Зайцевої» (2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,01.50 Надто грубо для 
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.40 До свiтанку.

   нТн
05.35 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно».
06.45 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного масш-
табу 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.20 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 
легенди».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 Х/ф «Земля динозаврiв». (2).
02.35 Т/с «Загадковi вбивства 
Агати Крiстi». (2).
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.25 «Чужi помилки. Коханець 
моєї мами».
06.05,16.00 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.40 «Куб 3».

11.30 Х/ф «Кохання на сiнi».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Проти-
стояння шкiл».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.25 «Вагiтна в 16».
23.25 «Дочки-матерi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Гостя з майбутнього».
03.30 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.15 Т/с «Будтато».
0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5  О ч е в и д е ц ь . 
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - де-
тективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Весiлля буде по-моєму!
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Семеренко.
04.15 Драй-Хмара:  останн i 
сторiнки.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Solo-Mea.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця 
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при 
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Нiчне життя».

Версіївівторок 20 листопада теле

8понеділокВерсіїсереда 21 листопада теле
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Версії актуальні

Чи готові ви дорожче платити за хліб?

Рекордний урожай
– Цьогорічного урожаю для внутрішніх 

потреб області більш аніж достатньо, –  каже 
начальник головного управління агро-
промислового розвитку облдержадмі-
ністрації Микола ОЛЕКСюК.  – Урожай 
ранніх зернових і зернобобових на Буковині 
на 30 тис. тонн вищий, аніж торік (257 тис. 
тонн). Враховуючи, що в нас значні площі ку-
курудзи, – біля 67 тис. га, – загалом очікуємо 
по області 620 тис. тонн валового збору. Зо-
крема, пшениці в області було вироблено біля 
170 тис. тонн. Це практично вперше маємо 
таку кількість зерна. 

– Хлібоприймальні підприємства 
протягом останніх трьох років отри-
мують найкраще зерно. Якщо раніше 
ми закуповували пшеницю 5 і 6 класу, 
то цього року такої пшениці у селян 
навіть немає. Тобто, зросла загалом 
якість самих зернових культур – за 
рахунок сучасної агротехніки, засто-
сування новітніх технологій, – каже 
Микола Олексюк.

Наприклад, для хлібопечення області по-
трібно 64 тис. тонн пшениці і біля 20 тис. тонн 
кукурудзи (для мамалиги та інших видів випі-
чок та круп)… Тому хвилюватися, що в області 
виникне дефіцит зерна чи борошна – не варто.

Хліб має коштувати не 
більше 4 гривень

Щоправда, ціни на пшеницю трохи зрос-
ли – у межах 15-18% – до 1900-2000 грн за 
тонну. Принаймні, за такою ціною пшеницю 
2-3 класу закуповував Аграрний фонд, який 
формує для хлібобулочних підприємств 

країни – виробників соціального хліба запас 
борошна аж до наступного врожаю. Таким 
чином влада запобігає підвищенню цін на хліб 
протягом 2012-2013 маркетингового року – 
тобто, до липня 2013 року. 

Звісно, не борошном єдиним формується 
ціна на хліб. Адже щороку у хлібопекарських 
підприємств збільшуються також витрати на 
енергоносії (електроенергія, паливо), зрос-
тають заробітні плати працівників… 

Проте, за словами директора ПАТ «Черні-
вецький хлібокомбінат» Віталія Самсоненка, 
цього року (від липня) ціна на хліб «Оріль-
ський» піднялася лише на 10 коп. – від 3 гри-
вень 35 коп. до 3 гривень 45 копійок. Додамо 
до цієї суми ще надбавку, яка, за законом, 
не може перевищувати 10%. Виходить, що 
навіть у посередників орільський хліб Чер-
нівецького хлібокомбінату має коштувати не 
більше 4 гривень.

У структурі затрат Чернівецького 
хлібокомбінату борошно  складає до 
40%. Для порівняння паливо (газ) 
складає лише 7%, витрати на збут 
– 15%, загальновиробничі витрати 
– 7,7%.

Цікаво, що й самому Чернівецькому 
хлібозаводу суттєве підвищення ціни його 
хліба не вигідне, бо тоді підприємство буде 
не конкурентоспроможним. Адже на буко-
винському хлібобулочному ринку працюють 
пекарні і з Вінницької області (реалізують 
продукцію переважно в Сокирянському р-ні), 
і з Хмельницької, Тернопільської областей. 
Конкуренти ціни на хліб намагаються вста-
новлювати якомога нижчими, зокрема, і за 
рахунок пониження якості…

– Припустимо, людина купує на 
день буханку хліба. Хліб подорожчав 
на 10 копійок, тобто щомісяця за ньо-
го треба витрачати на 3 гривні більше. 
Якщо врахувати підвищення рівня 
пенсії та різних соціальних допомог 
– таке підвищення зовсім не суттєве, 
– переконують у будинку з левами. 
Хліб для українців залишається одним 
з найважливіших продуктів соціаль-
ного кошика, тому влада жорстко 
регулює ціни на нього.  

– Якщо правильно зберігати наш хліб – 
наприклад, у холодильнику, за температури 
7-10 градусів, – то він не втратить своїх сма-
кових якостей до 7 й більше діб,– каже Віталій 
Самсоненко. – Бо він – з натуральної сирови-
ни: борошно, вода, дріжджі… Ми відмовилися 
від використання хімічних добавок, адже весь 
світ переходить на органічну продукцію. І 
ми – не виняток. 

– Цього року модернізували дві лінії ви-
робництва хліба, збільшили потужність лінії з 
виробництва батонів... Печемо щоденний хліб 
для лікарень та шкіл:  700-грамовий по 2.73 
грн, 600-грамовий по 2.40 грн. Рентабель-
ність цього хліба для нас взагалі мінусова, 
– додає директор хлібокомбінату.

Безвідсотковий 
кредит… на борошно

За словами Миколи Олексюка, зерно на 
Буковині зберігається на Неполоківецькому 
комбінаті хлібопродуктів, який є постачаль-
ником і оператором Аграрного фонду. Зараз 
тут зберігається 32 тис. т пшениці. З них 13 
тис. – пшениця Аграрного фонду. Загалом у 
Чернівецькій області хлібопекарським під-
приємствам для випічки щомісяця потрібно 
2100-2200 т борошна, переважну більшість 
якого використовує ПАТ «Чернівецький хлі-
бокомбінат». Зокрема, з Аграрного фонду він 
може щомісяця використовувати 1200 т пше-
ничного, і 130 т житнього борошна. Більше 
того, сесія обласної ради цього року вперше 
прийняла рішення про те, щоби виділяти гро-
ші з обласного бюджету хлібопекарням облас-
ті на придбання з Аграрного фонду борошна 
або зерна. Бо серед умов придбання борошна 
в Аграрного фонду існує попередня оплата. 

– Раніше кошти виділялися лише Непо-
локівецькому комбінату для закупівлі зерна. 
Цього ж року прийняті зміни до Програми 
стабілізації ціни на ринку борошна: усі хлібо-
пекарські підприємства можуть отримати че-
рез обласний бюджет для закупівлі борошна 
кошти – до 2,5 мільйони грн. за умови їхнього 
повернення до 1 січня.  Це робиться для того, 
щоби вони не користувалися кредитами і 
таким чином не збільшували собівартість 
випеченого хліба, – каже Микола Олексюк.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«не готові» – обурюються люди. «і не треба» – заспокоює влада. адже, принаймні до 
липня 2013 року, хліб дорожчати не буде

Цікаво, чи знаєте ви, що 
свіжий, ще гарячий хліб – зо-
всім не корисний для організ-
му? Він згортається в груд-
ки і  перетравлюється дуже 
повільно, оскільки в шлунку 
грудки погано просочуються 
травними соками, осідаючи на 
стінках шлунка. Більше того, 
якщо з’ їсти багато гарячого 
хліба, може статися заворот 
кишок. Тож від моменту випіч-
ки хліба має пройти не менше 
3-4 годин. 

Потримайте шматочки сві-
жого хліба в тостері. А потім 
дайте їм повністю охолонути. 
Тостер підсушує хліб і дріж-
джі, які містяться у свіжому 
хлібі  ще в активному стані. 

Підсушений або вчорашній 
хліб легше перетравлюється. 
Зокрема, такий рекомендують 
вживати людям, які потерпа-
ють від захворювання шлунка 
та печінки.

Ольга, Сокирянський район:
Якщо не набагато і є така потреба, то готова на 

25 – 50 коп. Якщо дорожче – буде важко. Якістю хліба 
задоволена, адже завжди беру свіжий на базарі.

Наталія, приватний підприємець: 
Ні, не готова. Мене й нинішня ціна не влаштовує 

– хотілося, щоби було дешевше – хоча б  на 2 грн… Та 
й якість хліба не задовольняє. Моя родина останнім 
часом взагалі перестала їсти хліб.

Петро, вантажник: 
Не готовий платити більше, адже якщо будемо 

мовчки реагувати на підвищення цін, то й  будуть 
підвищувати на все. Але що ж їсти? Вибору немає!

Микола Васильович, пенсіонер: 
Нас, звичайних людей, про ціну ніхто не запитує. 

Що дають – те й купуємо. А «задоволений – незадо-
волений» – владу це не хвилює. А їсти ж треба! Тож 
купувати доводиться за будь-яку ціну. 

Невідома бабця:
Не хочу моєї фотографії в газеті! Ще прийдуть, 

уб’ють…

Чи корисний свіжий хліб?

голос вулиці

як зберігати хліб

Щоби хліб довше залишав-
ся свіжим, слід тримати його 
в металевій або дерев’яній 
хлібниці, але окремо білий від 
житнього, бо білий хліб всмок-
тує запах і втрачає свій смак.

Хлібницю слід чистити 
від хлібних крихт, протирати 
оцтом або питною содою та 
просушувати. Робити це необ-
хідно раз на тиждень. 

У ємність, де зберігається 
хліб, можна покласти шмато-
чок цукру, це допоможе запо-
бігти швидкому черствінню.

Купуючи хліб, важливо 
знати: щоби хліб не окисляв-
ся, а його бродіння припини-
лося, він повинен бути добре 
пропечений.

Щоби уникнути інфек-
ціонування, не кладіть хліб 
разом з овочами, не обертайте 
його в газету, адже хліб може 
увібрати в себе типографічну 
фарбу.
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медові

нічні бджоли – наввипередки до університету

Нема взятку – 
бджоли злі

– Усе ж таки пасічник – це людина 
надзвичайна, – каже Василь Гребенюк, 
згадуючи свого першого вчителя – па-
січника Михайла Сороку з села Бучки, 
що на Чернігівщині. – Ми ніколи не чули 
від нього матюка, крику чи скандалу. 
Дітлахів збере на пасіці, медом пригос-
тить, завжди допоможе… Буває, йдеш 
попри нього мовчки, а він кличе до себе, 
дає 5 копійок і повчає: «Завжди кажи: 
Михайло Семеновичу, доброго дня».

Василь  Аксентіович розповів, що 
колись, – ще до радянської влади, – 
коли пасічник в суді свідчив, його до 
присяги не брали. Бо так його шанува-
ли і настільки чесним вважали. Адже 
бджоли допомагають стати зовсім іншою 
людиною, вони дисциплінують і орга-
нізовують. 

– Їм не подобаються запахи тютюну 
та алкоголю. Навіть якщо ти спітнілий, 
брудний – краще до бджіл не йди, – каже 
пасічник. – Іноді я приходжу на пасіку 
і знаю – сьогодні їх не слід чіпати. Бо 
нема взятку (тобто, медозбору, коли 
все цвіте і бджоли носять мед, – авт.). 
Коли ж бджоли активно несуть нектар, 
то ти хоч розкривай вулик, хоч гладь їх 
руками – вони не звертають на тебе ува-
ги, їм ніколи – вони працюють, їм робота 
горить. А от коли взятку нема… Бджоли 
так і нишпорять, де би що вкрасти.  А ти 
відкриваєш якийсь вулик – туди одразу 
налітають бджоли-крадії, господарі обо-
роняються, одна одну жалять – і пасічни-
ка за компанію… 

Бджоли не хочуть нас зна-
ти. Ми їм заважаємо жити. Від-
крити їхнє гніздо – це наче на-
хабно влізти до вашої затишної 

квартири, порозкрива-
ти навстіж вікна-двері, 
попереставляти меблі, 
влаштувати гармидер… 
Тому розумний пасічник 

ніколи не почне працювати з 
бджолами вранці. Хай вони собі 
попрацюють цілий день, а поряд-
ки вже ввечері наводять. 

Отакої… Не бджоли, а якісь донецькі 
бандити! Нема взятку?! Охорону вбива-
ємо, чужий мед виносимо…

– Кожна бджола за вдалої нагоди 
намагається з іншого вулика вкрасти 
мед! Бджолина розвідка працює і вдень, 
і вночі. Передають координати, куди 
летіти, з точністю до метра. Якось я нео-
бачно відкрив вулик, туди потрапило 
кілька чужих бджіл, вхопили меду і… 
понеслося… Ото як налетить одразу 
кілька роїв – сім’ю бджіл вбивають, 
матку знищують, мед забирають… біда! 
– каже Василь Гребенюк.

На зиму ховай матку!
– Коли в місті цвіли каштани, акація, 

а особливо – оцтове дерево (колись 
Ющенка пригощав цим медом, – ух! оце 
мед!), я привозив сюди своїх бджіл, і ви 
не повірите: одинадцята вечора, тем-
на ніч, лише ліхтарі світять, а вони до 
резиденції вилітають, одна за одною, – 
продовжує Василь Аксентійович. – Якби 
хтось мені розповів про такі нічні бджоли 
– я б не повірив! 

Взимку пасічник, як лікар хворого, 
прослуховує вулики, вслухаючись у 
тихе спокійне гудіння. Це бджоли криль-
цями вентилюють вулик, підтримують 
сталу температуру. 

– Одного разу прийшов – надворі 
зима, сніг, морозу градусів сім, а пасіка 
реве! Я аж розгубився, – розповідає 
Василь Аксентійовіч. – Виявилось, що 
то через закриті верхні льотки. Я пасіку 
добре утеплив, і бджолам стало душно, 
кисню всередину надходило мало, то 
вони, сердеги, так чимдуж наганяли до 
вулика повітря, вентилювали вулик.

Буковинський пасічник активно 
пропагує «вулик українця Курінного» 
– він краще вентилюється, тож бджоли 
менше відволікаються на облаштування 
свого комфорту. А ще Василь Гребенюк 
переконує своїх колег розміщувати 
льотки внизу, на рівні нижньої планки 
рамки, бо коли вони вгорі, бджоли… за-
студжуються.

– Для них це як без шарфу взимку, 
коли тобі задуває холодне повітря, сніг, а 
ти не можеш бодай комірцем прикритися 
– продуває наскрізь!

Ще одна новація пасічника – ізолятор 
для бджолиної матки.

– У лютому матка починає відклада-
ти яйця. Тому бджоли мусять піднімати 
температуру до 34 градусів. А на вулиці 
зима, мороз. Треба цю температуру утри-
мувати, а ще – виробляти молочко і году-
вати розплід. Тобто, вони протягом зими 

виснажуються, з’їдають усі свої запаси, а 
навесні розплоду того – катма. Ізолятор 
же матці не дає  вийти на рамки, тобто, 
вона не може сіяти. Я коли у березні ви-
пускаю цих ізольованих маток, вони як 
починають сіяти – розплоду втричі більше 
аніж зазвичай! Бо бджоли за зиму добре 
відпочили, їх багато, корму вдосталь, 
ячейки рамочок підготовлені, вичищені, 
аж блищать, бджолина сім’я численна і 
сильна, – каже Василь Аксентійович. 

Лежанка на бджолах
Лікарі кажуть, що немає хвороб, 

яких не лікували би бджоли. Так, ме-
дики зі Всесвітньої організації охорони 

здоров’я дослідили, що люди, які 
вживають 5 кілограмів меду на рік, 
майже не хворіють і живуть у се-
редньому на десять років довше від 
людей, які меду не їдять взагалі. 
Саме повітря біля вуликів – неймо-
вірно цілюще!

– Я ще коли працював учителем 
музики, то опісля 8-10-годинних за-
нять дуже втомлювався, до вечора 
жодних сил не залишалося, – каже 
Василь Аксентійович. – Проте при-
ходив до бджіл, відкривав вулики, 
починав працювати… А там же, в 
самих вуликах, таке повітря чисте! 
Ото подихаєш ним годину-дві – і по-
вертаєшся додому наче з курорту. 

Енергійний, веселий, здоровий, з 
хорошим настроєм… З мене уся та 
утома виходила! Ще й як ужалить 
якась бджола… А це ж дуже корисно! 
Щоправда, так боляче… 

– Бджоли мене кусають 
не щоразу, але часто, – каже 
Василь Аксентійович. – Так 
болить, аж в зубах крутить! 
От беру я, наприклад, рамку 
– а там бджілка сидить знизу. 
Ніжку їй придавив – вона 
і вкусила… Або коли оком 
моргаєш – вони це страшно 
не люблять, одразу намага-
ються вкусити…  

Декотрі пасічники навіть став-
лять над вуликами невеличкі бу-
дівлі, кладуть там лежанки – і оздо-
ровлюються! Адже повітря довкола 
вуликів, за словами Василя Гребе-
нюка, – чистий озон, цілюще впли-
ває на весь організм людини. До 
того ж, своїми крильцями й тільцями 
бджоли створюють певну вібрацію, 
яка теж позитивно впливає на люд-
ський організм. Адже біополе бджо-
ли дуже схоже з біополем людини. 

До речі, такі будиночки є в 
президента Януковича і, звісно ж, 
бджоляра Ющенка. Подібні Божі са-
наторії стають вельми популярними 
в туристів, тому буковинські бджо-
лярі з великими пасіками починають 
обмірковувати плани облаштування 
і бджолиних готелів, і розбудови 
інфраструктури довкола них…

Продаємо бджоли, 
дуже хороші, 
пакетами

 «Через чотири роки після того, 
як зникне остання бджола, зникне 
й людство», – якось прорік Альберт 
Ейнштейн. Як би там не було, але 
пасічникам доводиться постійно 
дбати і захищати своїх друзів-кома-
шок від різноманітних небезпечних 
хвороб.

– Усюди бджоли гинуть – то з Ав-
стралії занесуть якусь хворобу, то ще 
звідкись, – зітхає Василь Аксентійо-
вич. – Або ще гірше – бджоли раптом 
кидають вулики! Скажімо, готуються 
наприкінці серпня до зими: розплід є, 
меду повно – а вони зібралися й по-
летіли! А для бджіл розплід залишити 
– це як мамі дитину. А чому? Що то за 
страшна хвороба?! У залишені  вули-
ки жодна бджола не залітає… Аме-
риканці ніби вірус якийсь знайшли… 

Кліщ – найбільший бджо-
линий ворог, він – причина 
усіх недуг і вірусів, нема від 
нього жодного порятунку. 
Стрибне на бджолу, присмок-
четься, і ссе з неї кров. І анти-
біотики його не беруть – він 
до них пристосовується. До 
того ж усі ці ліки накопичу-
ються в медові. Тому я вже 
двадцять років обробляю 
своїх бджіл щавлевою кис-
лотою. Тоді у кліща присоски 
відгорають і він не може до 
бджоли присмоктатися, – 
ділиться секретами Василь 
Аксентійович.

– Навесні до нас приїжджають 
пасічники з Росії, з Херсонської, 
Миколаївської областей. Ми прода-
ємо їм пакети буковинських бджіл. 
Тобто, дерев’яні чи фанерні поштові 
ящики із чотирма рамками, бджола-
ми, розплодом з маткою та медом. 
Коштують такі пакети близько 500 
гривень. 

– Зараз ми усією бджолярською 
сім’єю створюємо власне товари-
ство під керівництвом Валерія Пе-
трюка: вже склали план розвитку 
бджільництва на Буковині на 5 ро-
ків, організовуємо племінні пасіки 
у Путильському районі, щоби виво-
дити нашу буковинську карпатську 
матку, – хвалиться Василь Гребе-
нюк. – Вона нічим не поступається 
закарпатській, у нас дуже хороші 
бджоли! 1960 року буковинський 
мед визнавали найкращим медом 
у Європі! Тому будемо домагатись, 
щоби й зараз наш мед був якомога 
якіснішим та чистим. І винятково 
органічним.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії» 

заслужений пасічник україни Василь гребенюк про Божий санаторій, бджолиний ізолятор та 
нічні вильоти до резиденції за оцтовим медом

Б д ж о л и  н е  т і л ь к и лікують. Бджоли 
н а д и х а ю т ь .  З о к р е м а , 85-річного Василя 
Гребенюка вони надихнули на складання віршів:

Хвала рукам, що пахнуть медом,
І бджолярам хвала завжди
За їх натхненну щиру працю,
За вірність Матінці Бджолі…
– Аксентійовичу, заведіть бджоли, це дуже хороша 

справа, – вмовляв 39 років тому його – тоді ще директора 
Сторожинецької музичної школи – Василь Панченко, 
батько однієї із учениць. 

– А я ж тих бджіл боявся більше Гітлера, страшенно! 
– згадує Василь Аксентійович. Нині він походжає поміж 
своїх бджіл без димаря і сітки.

Найціннішим продуктом бджільництва є ма-
точне молочко – високогормонний стимулятор із 
гамма-глобуліном. 

А ще «Бджолиний хліб» — так називають 
пергу, квітковий пилок, який містить усі аміно-
кислоти, потрібні людині. Він підсилює імунну 
систему, поліпшує зір, пам’ять, позитивно впли-
ває при лікуванні нирок. 

Бджолиний підмор (осиплі комахи навесні чи 
медогонки, як правило, викидають) є чудодій-
ними ліками від простатиту, при хворих нирках, 
від усіх недуг суглобів. Воскова моль, екстракт 
із її личинок – гарний стимулятор для людей 
літнього віку, особливо після перенесеного 
інфаркту: розсмоктуються міокардичні рубці, 
нормалізується тиск. 

Настоянка з прополісу «провітрює» тіло від 
радіонуклідів, у поєднанні з аїром оздоровлює 
зуби (лікує корені); допомагає при легеневих 
хворобах, атеросклерозі, запаленнях мозкової 
оболонки. 

Віск, змішаний із соняшниковою нерафіно-
ваною олією, лікує опіки. 

Постійне вживання меду (чайна ложка на-
тщесерце) підвищує працездатність, впливає 
заспокійливо, покращує сон, активізує захисні 
функції організму.

до театру 
повертається 
данілін

Суд вищої інстанції 
поставив жирну крапку 
у справі Івана Данілі-
на проти театральних 
барабасів. Відтепер 
чернівецькі журналісти із 
превеликою цікавістю стежи-
тимуть, як виконавча служба 
«стимулюватиме» недолу-
ге керівництво театру  
поновити актора на 
роботі, а також ви-
платити йому добрячу 
компенсацію за виму-
шений прогул. А чи не 
нам з вами, – платникам 
податків, – доведеться 
розраховуватись за чиїсь 
помилки та профнепридатність?!

– Цю виставку ми готували вісім місяців, 
– каже директор галереї Наталія Богомаз. –  У 
лютому ми організували проект «Март» – на  
підтримку молодих художників. Взяти у ньо-
му участь уже зголосилися митці із Харкова, 
Ужгорода, Львова та Києва. Презентацію 
цього проекту почали з виставки робіт молодої 
чернівецької авторки Мар’яни Романюк – дуже 
творчої, глибоко мислячої художниці. Їй є що 
сказати про життя, про те, яким воно є. Адже 
цій талановитій дівчині воно дається дуже 
непросто…

Мар’яна Романюк закінчила художнє учи-
лище №5, від 2002 року брала участь у різних, 
спільних з іншими художниками імпрезах. 
Проте організувати свою першу персональну 
виставку їй удалося лише зараз. Допомогли 
друзі Мар’яни та туристи з Канади, Франції, 
Голландії, Австрії тощо. За зібрані гроші були 
придбані матеріали для написання картин – по-
лотно, фарба, пензлі, підрамники... І протягом 
восьми місяців Мар’яна написала близько 30 
полотен, які демонструються нині на виставці.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«я йшла до своєї першої виставки 10 років»

У галереї 
«SweetАрт-
Знання» працює 
виставка живопису 
«Без початку та 
кінця» молодої 
чернівецької 
художниці Мар’яни 
Романюк.

українські школярі 
після німецьких 
та французьких – 
найактивніші

У вихідні в багатьох школах області відбувся  Міжнародний 
конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2012». 

Його мета  - популяризація та поглиблення знань з інформатики 
серед учнів,  запровадження сучасних прогресивних освітніх за-
рубіжних технологій в Україні.

У 2011-2012 навчальному році у конкурсі взяли участь 372 
тис. школярів із 17 держав світу. Найбільшої популярності конкурс 
набув у Німеччині (155 тис.), Франції (46 тис.) та Україні (42 тис.). 

На Буковині цього року в конкурсі «Бобер» взяли участь 840 
учасників. Це учні чернівецьких шкіл, гімназій, ліцеїв, гуртківців 
міського КЮТ «КВАРЦ», Чернівецького ОЦ НТТУМ «БАЙТ», учні 
Вижницького, Глибоцького, Путильського, Хотинського та Сторо-
жинецького районів.

Усі завдання виконувались на комп’ютерах. Учасникам про-
понувалися цікаві тестові та інтерактивні завдання трьох рівнів 
складності. Найбільше зацікавили учнів інтерактивні задачі, а піз-
навальними стали для школярів тестові завдання щодо операційних 
систем та систем числення.

Тетяна СПОРИНІНА, обласний координатор Міжнародного 
конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер-2012»

на пасіці усе – 
цілюще

Два веселі пасічники – Віктор 
Ющенко та Василь Гребенюк
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55,20.55 Офiцiйна 
хронiка.
09.30,12.20,15.50 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.25 Контрольна робота.
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок.
13.15 Х/ф «Пiчки-лавочки».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с «УГРО».
16.40 Т/с «Передiл».
19.05 Бенефiс О. Воробей.
21.15 Свiт спорту.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Д/ф «Великi битви».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Запам`ятай.
02.50 Т/с «Вiддiл убивств».
04.25 Д/с «Середземномор`я».
05.20 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45,01.05 «Не бреши менi 3».
15.45,01.55 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45,02.40 «Давай, до поба-
чення».
23.15,04.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв». 
(2).
03.40 Т/с «Слiдаки».

   IнТер
05.25 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.30,02.55 «Спорт у По-
дробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
12.30,04.55 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.00 «Подробицi. Не-
формат».
21.00 Т/с «Завжди говори «за-
вжди» 9».
22.55 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11». (2).
00.55 Х/ф «Жiночi сльози».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.15 Д/с «Мега мисливцi».

   ICTV
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 0  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «У чорному списку 3».
03.15 Твiй рахунок.

   5 канал
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».

06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
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.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

   ТВа
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55, 
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00 
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10 
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те 
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

   Трк «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати 
боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
12.00 «Хай говорять. Iнвалiд за 
власним бажанням».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».

19.20,03.55 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
23.00 Тридцятирiчнi.
00.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.45 Х/ф «Вертикальна межа». 
(2).
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

   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, 01.30 Д\фільм «Світ ман-
дрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 23.30 Д\фільм «Дорогами 
України»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00 «А музика звучить…» Пі-
сенна доля
М. Ткача 2ч.
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами» 
23.00 «Час країни» 
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\фільм

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05  Т/с «Маленькі ви-
хованці» 
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Біоритм»
13.50 «Золота колекція кінемато-

графа» 
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополюван-
ня Дага Гарднера»
18.00 «Біографії»
22.00 «Пряма відповідь» 

   ТеТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
11.45,19.25 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.15,18.25 Чортiвня щодня.
14.50,20.50 Даешь молодьож!
15.15,00.20 Вайфайтери.
15.55 Давай, до побачення.
17.10,02.15 Досвiдос.
17.45,21.30 Вiталька.
18.50,00.55 БарДак.
19.50 Т/с «Щоденники доктора 
Зайцевої» (2).
22.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00,01.50 Надто грубо для 
Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.40 До свiтанку.

   нТн
05.45 Х/ф «Вторгнення».
07.10 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 
Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного 
масштабу 2».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.35 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 
легенди».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. PokerStars Pro 
Challenge».
01.30 «Речовий доказ».
02.25 Т/с «Загадковi вбивства 
Агати Крiстi». (2).
04.05 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.25 «Чужi помилки. Чотири грiхи 
Семенова».
06.10 «Чужi помилки. Репортаж iз 
петлею на шиї».

06.50,15.55 «Усе буде добре!»
08.50,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.15 «Вагiтна в 16».
11.15 «Дочки-матерi».
12.20 Х/ф «Дорога, що веде до 
щастя».
14.20 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.45 Т/с «Доктор Хаус».
01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Гостя з майбутнього».
03.35 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.15 Т/с «Будтато».
0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5  О ч е в и д е ц ь . 
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.30 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.55 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.50 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Т/с «Одна нiч любовi».
02.55 Т/с «Останнiй акорд».
03.40 Зона ночi.
03.45 Становлення українського 
нiмого кiно.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Легендарне парi.
05.00 Вiр менi.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця 
вампiрiв».
11.10 Т/с «Таємницi Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при 
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.30 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.45 Тема дня.
06.30,06.45,07.20,07.40 Країна 
on-line.
06.50 Православний календар.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.20 Погода.
09.30 Д/ф «Партизанський ге-
нерал».
10.00 Вшанування пам`ятi жертв 
Голодоморiв.
10.20 «Легко бути жiнкою».
11.00 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Рiдна кров».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с «Передiл».
17.00 Бенефiс Ю. Гальцева та Г. 
Вєтрова.
18.40 Шляхами України.
19.05 Концерт К. Новикової.
20.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
01.50 Досвiд.
03.10 Т/с «Вiддiл убивств».
04.50 Околиця.
05.15 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05
.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони».

13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45,03.20 «Не бреши менi 3».
15.45,04.10 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.00 Трилер «Областi темря-
ви». (2).
00.05 Трилер «Забери мою 
душу». (3).
01.55 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
04.55 Т/с «Слiдаки».

   IнТер
05.25 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.15 
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.30 Т/с «Особистi об-
ставини».
18.00 «Новини».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Велика Рiзниця».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим».
02.00 Д/ф «Президент Всiя Русi».

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.50,01.55,03.05 Погода.
05.30,02.40 Факти.
05.45,04.50 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 5  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «У чорному списку 3».
03.10 Д/ф «Росiйський Голiвуд: 
Мiсце зустрiчi 30 рокiв потому».

   5 канал
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».

06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04.
30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,04.
35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».

   ТВа
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 5.00 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 5.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55, 
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 5.30 
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.35 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20, 0.10 
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те 
що здається»
12.00, 19.30, 20.05 Панно Кохання
14.00, 4.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30 Т/С «Зона» 
0.15 ХФ «Дівчата в великому 
місті» 

   Трк «Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати 
боса».
11.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
12.00 «Хай говорять. Кiнець 
свiту».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.

18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл 
другий».
22.00 Т/с «Охоронець 5».
02.00 Х/ф «Синя борода».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

   Трк «БУкОВИна»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 17.00 «Музичний експрес»
07.00, 09.30, 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, 01.30 Д\фільм «Світ ман-
дрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00 Д/фільм «Глобальне по-
передження»
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» 
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30, 03.25 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Глобальне по-
передження»
04.00 Х\фільм

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 19.30, 21.25 «Афі-
ша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Т/с «Маленькі ви-
хованці» 
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа» 
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополюван-
ня Дага Гарднера»
18.00 «Біографії»

22.00 Х/ф «Король мавп» (1) 

   ТеТ
06.00 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
11.45 Богiня шопiнгу.
12.10 Косметичний ремонт.
12.45,18.25 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
13.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.15 Чортiвня щодня.
14.50 Даешь молодьож!
15.15 Вайфайтери.
15.50 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
16.00,20.25 Шури-Мури.
17.05 Досвiдос.
17.40,21.15 Вiталька.
19.25 БарДак.
22.00 Дайош молодьож!
22 .40  Слава  з i  Славєк ом 
Славiним.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
00.20 Х/ф «Червона перлина 
кохання». (2).
01.45 Т/с «Щоденники Темного». 
(2).
02.55 Теорiя зради.
04.25 Хочу вiрити.
05.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».

   нТн
05.40 Х/ф «Повiтрянi пiрати».
07.05 Х/ф «Визволення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 
Вiнчi».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Слiдчi районного масш-
табу 2».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,04.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Боєць. Народження 
легенди».
19.30 Т/с «Чужi крила».
22.30 Х/ф «1612». (2).
01.40 Х/ф «Всупереч здоровому 
глузду».
03.10 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.35 Х/ф «Жiнка, не схильна до 
авантюр».
07.30 Х/ф «Терористка Iванова».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Спортлото-82».
20.00 «Танцюють всi! 5».

22.40 «Танцюють всi!5. Пiдсумки 
голосування».
00.50 Х/ф «Дорога, що веде до 
щастя».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Кожен вечiр об 11».
03.50 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.10 Т/с «Будтато».
05.55 Служба розшуку дiтей.
0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 5  О ч е в и д е ц ь . 
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес 2.
01.35 Х/ф «Сiм життiв». (2).
03.40,04.30 Зона ночi.
03.45 Пiд знаком бiди.
04.35 Чорний колiр порятунку.
04.55,05.05 Зона ночi. Культура.
05.00 Усмешник.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15 Т/с «Баффi - переможниця 
вампiрiв».
11 .10 ,02 .00  Т /с  «Таємниц i 
Смолвiля».
13.00 Т/с «Переплутанi при 
народженнi».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.40 «Розсмiши комiка».
22.35 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.25 Т/с «Надприродне». (2).
03.20 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 23 листопада п’ятницятеле

понеділок11 Версії 22 листопада четвертеле

Будуймо майбутнє разом!
П’ять нових мальовничих 

мікрорайонів з багатоповерхівками, 
стоянками для машин, дитячими 
майданчиками, зеленими зонами 
невдовзі прикрашатимуть 
Чернівці. Вони «зростають» на 
вулиці Руській, Червоноармійській 
та проспекті Незалежності. 
Очолює цей процес досвідчений 
будівельник, генеральний директор 
ВАТ «Чернівецька пересувна 
механізована колона №76» Василь 
КАГЛЯНЧУК. 

– Наша компанія займається будів-
ництвом від 1946 року. Рік від року ми 
вдосконалюємося, «ростемо», засто-
совуючи нові технології та методики, 
– розповідає Василь Іванович. – На-
приклад, нині намагаємося у кожному 
будинку встановити індивідуальне 
опалення для кожної родини. Тобто, 
втілюємо в реальність те, про що чер-
нівчани, які мешкають у радянських 
«панельках», мріють уже роками. 

Наша компанія практикує й ін-
дивідуальне планування для кожної 
людини: замовник сам собі дизайнер 
– усі внутрішні перегородки в квартирі 
під час будівництва ставимо за його 
проектом.  

Обов’язково на першому й другому 
поверхах новобудови розташовує-
мо приміщення під магазини, офіси, 
банки тощо. Аби люди могли лише 
спуститися вниз і отримати потрібні 
їм послуги.  

70%  клієнтів «ПМК-76» – 
заробітчани з-за кордону або ті, 
хто добре заробляє на одному з 
ринків Чернівців.

– Чи існують програми для 
охочих придбати житло? 

– Нещодавно ми надали майже 
35 квартир для продажу за програ-
мою Президента «13+3». 11 клієнтів 
пішли до банків і… не повернулися. 
Фінустанови продиктували людям 
умови, вигідні тільки їм. Тож, ду-
маю, ця програма буде похована, 
бо банківські установи не хочуть іти 
на зустріч ні людям, ні державі. Та 
хочеться, щоби всі, кому потрібне 
житло, могли його придбати. Буді-
вельна галузь готова до розбудови. 
Наприклад, наша компанія  могла 
би здавати 8-12 будинків на рік, а 
здаємо лише 4, бо люди не спроможні 
самотужки купити житло, а держава 
не готова допомогти їм у цьому.

Вважаю, що коли країна перебу-
ває у скрутному фінансовому стано-
вищі, всі ресурси  слід спрямовувати 
на внутрішній ринок! Скажімо, під час 
економічної кризи китайці почали бу-
дувати велику кількість хмарочосів, 
автобанів, Індія – теж зорієнтувалася 
і видобувала на експорт метали. А 
українцям під час кризи довелося 
досить щільно «затягнути паски». А 
в такій квітучій державі, як Україна, 
кожна родина мала би бути впевненою 
в завтрашньому дні, із гідною заробіт-
ною платою та окремим житлом. 

Повторні проекти 
і технічні умови – 
викачування грошей

– Ми вкладаємо в будівництво і 
власні, і кредитні, і кошти інвестора. 
Але крім стін, стель і підлоги, там є і 

газ, і вода, і каналізація, й електро-
енергія... Власники цих компаній 
нічогісінько не вкладають у будинок. 
Натомість, коли ми здаємо збудований 
об’єкт, вони отримують готового спо-
живача, на якого не витратили жодної 
копійки.  

Обурює ще й те, як подібні уста-
нови спустошують гаманці людей. На-
веду приклад. Власник Іванів продав 
майно – власником став Сидоренко. 
Крім прізвища не змінилося нічого:  
технічні умови, проект – усе те ж саме. 
Але людина повинна ходити цими 
установами, оббивати пороги, стоя-
ти в чергах, збирати довідки, тобто 
робити все заново. Це гарний метод 
для збагачення багатих з повітря і для 
збіднення бідних … 

– Підтримуєте вітчизняного 
виробника чи використовуєте 
іноземні будівельні матеріали?

– 95% будівельних матеріалів, 
які використовуємо, – вітчизняного 
виробництва. Наприклад, метал та 
цемент отримуємо зі сходу країни. 
Цегла, піски, розчини – місцевого ви-
робництва.  Оздоблювальні матеріали  
– плитку, бордюри, кільця, кришки 
тощо – виготовляємо самі.  Імпортні 
тільки котли, кам’яна продукція, тру-
би. Ми практично не користуємося 

валютними затратами, не прив’язані 
до долара. Та, на жаль, якщо відбува-
тиметься сильна інфляція, то серйозні 
витрати «підуть» на арматуру і газ, 
який використовуємо для виготовлен-
ня цегли і цементу.  

Жити на 
сейсмонебезпечній 
території дорожче 
на 20%

– Наша компанія будує максимум 
9-поверхові будинки, адже у нас – сей-
смічно небезпечна територія. І через 
це страждає ще й гаманець покупця:  
в нашій області житло дорожче на 18 
– 20% ніж в сусідніх. До прикладу, в 
Івано-Франківську квартиру можна 
придбати за 4800 – 5000 грн. за 1 м2, 
у Тернополі квартири ще дешевші, бо 
будматеріали там місцевого вироб-
ництва. А в Чернівцях житло коштує 
7 000 – 7 200 грн. за 1 м2 . Саме через 
сейсміку в процесі будівництва ви-
трачаємо більше матеріалів, каркасу, 
арматури. Цю проблему я піднімаю вже 
з десяток років на різних рівнях, але, 
на жаль, досі ніхто не чує… А нам ніхто 
ж не платить на 20% більшу зарплату 
через те, що живемо на сейсмонебез-
печній ділянці! 

Старі будівлі займають 
зручні території

– Крім п’яти мікрорайонів, які 
плани на майбутнє?

– Будувати далі! Але сьогодні у 
Чернівцях немає вільних ділянок під 
будівництво. Зате є багато старих буді-
вель, які час зносити. Зокрема, на вул. 
Руській – на Гарячому Урбані, на вул. 
Сторожинецькій. Але повинен існува-
ти фонд запасу, куди би переселяли 
людей саме з цих осель. На жаль, його 
немає, як немає коштів на знесення цих 
будівель. 

Василь Іванович дбайливий керів-
ник, який думає не тільки про затишок 
чернівчан, але й створює належні умови 
для працівників власної компанії. Усім 
робітникам «ПМК-76», які ставляться 
сумлінно до своїх обов’язків, надаються 
пільги на житло – 25% знижки від про-
дажної ціни і безвідсотковий кредит на 
5 – 7 років. А заробітні плати не гірші, 
ніж за кордоном. 

Василь Іванович вважає, що для 
ефективної праці потрібна добра сти-
муляція. Але треба, щоби людей заохо-
чувала не тільки окрема компанія, але 
й місто, і область, і держава. 

Вулицю Канівську 
відкриють для проїзду 

– Ви будуєте не тільки багато-
поверхівки…

– І не тільки комерційні. Нещодавно 
держава замовила нам школу в Мар-
шинцях, берег у Мошанці, водогінний 
колектор у Садгорі. Серед замовлень і 
вул. Канівська у Чернівцях. Тут повністю 
міняємо всі комунікації, покриття, троту-
ари – частково своїм коштом, частково 
за кошти міськради. Цього року відкри-
ємо її для проїзду: засиплемо гравієм та 
щебенем, але здамо в експлуатацію на-
ступного року. Загалом, вартість цього 
об’єкту – 7 млн. 800 тис. грн., а освоєно 
лише 3,5 млн. грн. Усе робиться дуже 
повільно, бо гроші проплачуються з 
великими затримками. А це і податки, і 
зарплати, і будівельні матеріали… 

– Невдовзі зима. Чи припиня-
тимете будівництво? Мабуть, 

погодні умови впливають на якість 
збудованого?

– У світі сучасних технологій і новіт-
ніх досягнень погода на якість не впли-
ває. Адже існує безліч різноманітних 
домішок, які додають до бетонів, роз-
чинів. І це дозволяє працювати навіть 
при 12 градусах морозу. Хоча це не є 
новинкою: подібними сумішами корис-
тувалися і за радянських часів. Погодні 
умови впливають на темпи будівництва. 
Адже це людський фактор: під час хо-
лодів будівельникам набагато важче. 

– Церкву на вул. Сторожинець-
кій теж побудувала «ПМК-76»?

–  Як повелося споконвіку, за кошти 
громади, на перетині вулиць Червоно-
армійської та Сторожинецької збудува-
ли невелику церковку. А в присутності 
святійшого патріарха Філарета заклали 
наріжний камінь на побудову ще од-
нієї церкви. Плануємо звести храм у 
спальному районі Червоноармійська – 
Рівненська – Сторожинецька – проспект 
Незалежності. 

– Посада керівника вимагає 
багато часу і сил. Як удається за-
лишатися бадьорим і тримати 
себе у хорошій формі, працюючи 
здосвіта до пізньої ночі? 

– Ніколи не сиджу на місці. До-
тримуюся правила, що рух – це життя. 
Люблю кататися на лижах, грати у 
футбол. Але найулюбленіше заняття 
– полювання. Це своєрідний ритуал – 
суто чоловічий відпочинок. 

Можливо, хтось вважає, що коли 
людина любить полювання – вона не 
любить тварин. Не вірте цьому! На 
території підприємства «ПМК-76» роз-
кинувся своєрідний оазис, де прожи-
ває 5 косуль, фазани, куріпки, павичі, 
декоративні качки та кури, черепахи 
тощо. Ініціатором цього мінізоопарку 
був Василь Іванович. І зупинятися 
він не збирається – його зоопарк по-
повнюватиметься все новими видами 
тварин. Цьому дуже радіють діти з 
сусідньої школи, які приходять сюди 
під час уроків біології, щоби побачити 
живу природу. Саме так, живу природу 
на території будівельної компанії! 

Любов КАФАНОВА, «Версії»

особистості



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07 .15  М оя  земля  -  моя 
власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Самбо України.
УТ-1.
09.00,13.55,17.55 Погода.
0 9 . 0 5  С м i ш н и й  т а  щ е 
смiшнiший.
09.30 Золотий гусак.
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Крок до зiрок.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 Ближче до народу.
12.15 Караоке для дорослих.
13.05 Шеф-кухар країни.
14.10 Т/с «Iз життя капiтана 
Черняєва».
15.50 Дiловий свiт. Тиждень.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Змiшана естафета.
18.00 Бенефiс Ю. Гальцева та 
О. Воробей.
20.40,21.45 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.25 Точка зору.
21.55 Д/ф «Фiнансова Академiя. 
Д е р ж а в н i  к а з н а ч е й с ь к i 
зобов`язання».
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Час культури.
00.10 Концерт до 40-рiччя гурту 
«Квiти», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.55 Свiтло.
03.20 Т/с «Вiддiл убивств».
04.50 Д/ф «Варшава вчора й 
сьогоднi».
05.00 Хто в домi хазяїн?
05.20 М/с «Каспер. Школа 
страху».

    «1+1»
06.05 Комедiя «Трiшки пекла 
в раю».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. 

Юлiя Висоцька».
11.25 «Чотири весiлля 2».
13.00,20.15 «Голос. Дiти».
15.00 «Київ Вечiрнiй».
16.50 Драма «Висоцький. 
Спасибi, що живий».
19.30,23.35 «ТСН-Тиждень».
22.10 «Свiтське життя».
23.05 «Козирне патi».
00.20 Комедiя «Корабель 
дурнiв».
02.55 Трилер «Забери мою 
душу». (3).
04.30 Драма «Служили два 
товаришi».

   IнТер
05.50 «Найрозумнiший».
07.15 М/с «Вiнкс».
08.05 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.25 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 «Весiльний розмiр».
12.25 Х/ф «Три плюс два».
14.15 Х/ф «Слiпе щастя».
18.05 Х/ф «Мiцний шлюб».
20.00,02.35 «Подробицi тиж-
ня».
21.00 Х/ф «Здивуй мене».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.15 Х/ф «Крайнi заходи».
03.20 Д/ф «Жадiбнiсть».
04.55 «Знак якостi».

   ICTV
06.00,06.20 Погода.
06.05 Факти.
06.25,04.25 Свiтанок.
07.20 Квартирне питання.
08.30 Анекдоти по-українськи.
08.50,19.45 Останнiй герой-2.
10.05 Дача.
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Максимум в Українi.
13.30,23.05 Наша Russia.
14.30 Х/ф «Перевiзник 3».
16.50 Х/ф «Механiк».
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Битва за Лос-
Анджелес».
2 3 . 3 0  Х / ф  « I н ш и й  с в i т. 
Еволюцiя». (2).
01.45 Х/ф «Дейв». (2).
03.35 Iнтерактив. Тижневик.
03.50 Т/с «У чорному списку 3».

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

06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,0
0.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,1
1.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17
.10,17.50,19.20,00.25,00.40,03.
25,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15,20.50,02.20,03.30,
06.20 «Тема тижня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщи-
ни».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка 
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
22.35,03.40 «Територiя за-
кону».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд пре-
си».
04.30 «Хронiка тижня».
04.40 «Велика полiтика».

   ТВа
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50, 
0.05 Познайомимось?
9.10  Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40, 
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 1.40 ХФ «Моллі і мопс»
16.30 Церква і світ
16.50 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

   Трк «Україна»
06.00,04.40 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Руда».
09.00 Ласкаво просимо.

10.00 Т/с «Подружжя».
11.00,13.00 Т/с «Слiд».
15.00 Т/с «Собр».
18 .00 ,  20 .00 ,  21 .30  Т / с 
«Iнтерни».
19.00,03.30 Подiї тижня.
23.00 «Великий футбол».
00.30, 04.15 Т/с «Яблуневий 
сад».

   Трк «БУкОВИна»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д\фільм «Мініатю-
ри в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Те-
лемеридіани»
07.31, 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 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв» 
12.00 Д\фільм «Герої фобій»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.00 «Роздуми про сокро-
венне»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі» 
18.05 «Формула успіху» 
19.00 Лідери якості»
19.15 «Дольче Віта»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Д\фільм «Світ мандрів»
22.00 Д/фільм «Біографії»
23.00 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40, 
18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд» 
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «Світ тварин»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов). 
09.00 «Чернівецький репортер. 

Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30  «Блискуча година 
від М2»
17.00 «Кралечки» 
15.15 Х/ф «Я, ти і всі, кого ми 
знаємо» (1)
16.55 «Музична програма» 
(рум. мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Пам’ятай мене» (1)
23.40 «Богатирські ігри» 

   ТеТ
06.00 Їж та худни.
06.25 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 М/ф «Тарзан и Джейн».
12.10 Х/ф «Едвард - руки-
ножицi».
14.30 Альо, директор?!
15.35 Х/ф «Хоробре серце».
19.00 Одна за всiх.
20.00 Вiталька.
21.15 Даешь молодьож!
22.15 Чортiвня щодня.
22.40 Слава зi  Славєком 
Славiним.
23.00 Х/ф «Недитяче кiно». (2).
00.45 Comedy Woman.
01.35 До свiтанку.

   нТн
06.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.50 Х/ф «Якщо ворог не 
здається...»
08.30 Т/с «Чужi крила».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Куля для депутата.
12.00,04.05 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Батюшка».
14.50 Т/с «Пiд прикриттям».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Шизофренiя». (2).
02.45 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.00 М/ф «Бременськi музи-
канти».
05.40 Х/ф «Гусарська балада».
07.10 «Їмо вдома».

08.30 «МайстерШеф 2».
13.35 «Караоке на Майданi».
14.35 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Оазис любовi».
23.55 Х/ф «Zоlushkа.ru».
02.00 Х/ф «Принцеса цирку».
04.25 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
06.00 Т/с «Останнiй акорд».
06.45 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Будинки мажорiв.
09.15 М/с «Роги i копита: По-
вернення».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.30 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Т/с «Щасливi разом».
13.15,20.00 ШоумаSтгоуон.
16.00 М/ф «ВАЛЛ-I».
18.00 Х/ф «Одного разу у 
Вегасi». (2).
22.30 Прокинутися знамени-
тим.
23.30 Х/ф «Дуже страшне 
кiно». (3).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Т/с «Одна нiч любовi».
03.10,04.15 Зона ночi.
03.15 Народження українського 
кiно.
04.20 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.
04.40,05.15 Зона ночi. Куль-
тура.
04.45 Невгамовний Панте-
леймон.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.55 М/ф «Тарзан».
10.40 Х/ф «Хелловiнтаун 2: 
Помста Калабара».
12.15 Х/ф «Острiв загублених 
душ».
14.20 Х/ф «Уроки зваблюван-
ня».
16.25 «Пороблено в Українi».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.30,01.25 Т/с «Надприрод-
не». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
02.10 «Вечiр. Паша. Зорi».
02.55 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 Три рiзьбленi iкони.
06.25 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
11 .05  Д /ф «Гол одомор . 
Технологiя геноциду».
13.00 Х/ф «Голод-33».
14.55 В гостях у Д. Гордона. 
В. Ющенко.
15.55,21.55 Погода.
16.00,19.32 Хвилина мов-
чання.
16.01 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Говерла» (Ужго-
род).
16.45 В перервi - Зелений 
коридор.
17.50 Свiт атома.
18.10 Д/ф «Одужання. Осо-
бистий рахунок».
19.00,19.50 Трансляцiя з 
Нацiональної фiлармонiї.
19.31,21.35 Вшанування 
пам`ятi жертв Голодоморiв.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Кабмiн: подiя тижня.
2 2 . 0 0  К о н ц е р т 
iнструментальної музики. 
«Радiобенд Фокiна».
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Особливий погляд.
00.05 Концерт до 40-рiччя 
гурту «Квiти», ч. 1.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
01.55 Свiт атома.
02.15 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
03.15 ТелеАкадемiя.
04.15 Т/с «Вiддiл убивств».

    «1+1»
06.45,03.30 Бойовик «К-19».
09.25 Мелодрама «Американ-
ська дочка».
11.30 Т/с «Кедр простромлює 
небо».
19.30 «ТСН».

20.15 Драма «Висоцький. 
Спасибi, що живий».
23.00 «Висоцький: Так оставте 
ненужные споры».
00.05 Драма «Служили два 
товаришi».
01.55 Трилер «Областi тем-
ряви». (2).

   IнТер
05.20 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
1 2 . 0 5  Т / с  « М о р с ь к и й 
пiхотинецьи».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.20 Х/ф «У серпнi 44-го».
01.00 Х/ф «Диво».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/ф «Жадiбнiсть».
04.45 «Знак якостi».

   ICTV
05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06 .05  Д /ф «22  червня . 
Фатальнi рiшення».
07.40 Х/ф «Святий».
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Х/ф «Вислизаючий 
вiрус».
13.15 Х/ф «Сьома категорiя: 
Кiнець свiту».
16.10 Х/ф «72 метри».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Перевiзник 3».
21.00 Х/ф «Механiк».
22.55 Х/ф «Роккi 4». (2).
00.50 Х/ф «Рахунок». (2).
02.55 Х/ф «Свiдок». (2).
04.50 Свiтанок.

   5 канал
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема 
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.1
0,10.55,13.55,16.10,17.20,17.
55,19.20,23.40,00.25,00.55,0
2.35,03.35,04.35,05.55,06.25 
«Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0

0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,23.00,01.00,02.00,04.00,05
.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,
06.20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до 
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

   ТВа
6.30 Теми дня
6.55, 9.50, 16.45, 17.20, 22.45 
Погода
7.00, 7.50, 9.55, 12.50, 14.00, 
16.50, 17.25, 21.40, 22.50, 0.40  
Гороскоп
7.10, 7.45, 9.40, 12.55, 15.55, 
17.15, 21.50, 22.55 Познайо-
мимось?
7.15 Ранок надії
8.00, 14.10 ХФ «Моллі і мопс»
12.00 Про казки
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
19.30, 23.00, 2.45, 4.40 ХФ «Фі-
дель.Свобода по-кубинськи»

   Трк «Україна»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.25 Ранок з «Україною».
09.00 ДНК - портрет нацiї.
10.30 Т/с «Подружжя».
12.00, 14.00Т/с «Злочин буде 
розкрито».

16.00, 19.20 Т/с «Тiльки про 
любов».
22.20, 00.20 Т/с «Яблуневий 
сад».
02.15, 04.00 Т/с «Ведмежий 
кут».

   Трк «БУкОВИна»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д\фільм «Мініатю-
ри в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 
01.10 «Телемеридіани»
07.31 «Роздуми про сокро-
венне»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
09.30 «Між минулим і майбут-
нім» (рум. мов.)
10.00 «Європейським шля-
хом»
10.30, 04.30 «Пам\\\’ять»
11.00 «Фейс-контроль»
11.29 «Ключ до самопізнання» 
12.00 Д/фільм «Жнива роз-
пачу»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «У нас на Буковині» 
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
14.40 Д/фільм «Німа правда»
15.00 «Роздуми про сокро-
венне»
16.05,  19.30 Д/фільм «Техно-
логія геноциду» 
17.00 «Невигадані історії» 
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.26 Х/фільм «Голод - 33-го»
00.10, 03.00 «Музичний екс-
прес»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм

   Трк«ЧернІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.45, 12.55, 
14.40, 18.40, 21.40, 00.25 
«Погода»
07.05 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 
17.50, 19.00, 01.20 «Парад 
планет»
08.00 «Чернівецький репор-
тер»
08.30, 19.05 «Афіша» 
08.35 «Світ тварин»

09.00 «Малятко» 
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри» 
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон» 
15.20 Х/ф «Король мавп» (1) 
17.00 «Кралечки» 
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Я, ти і всі, кого ми 
знаємо» (1) 

   ТеТ
06.00 Хочу вiрити.
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 М/ф «Незнайка на 
Мiсяцi».
11.30 Д/ф «Морськi динозав-
ри».
12.20 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв».
14.10 Х/ф «Едвард - руки-
ножицi».
16.10 Х/ф «Король Артур».
18.50 Х/ф «Хоробре серце».
22.10 Х/ф «Мемуари гейшi». 
(2).
00.55 Х/ф «Прокляття 2». (3).
02.35 До свiтанку.

   нТн
06.00 Легенди бандитської 
Одеси.
06.20 Х/ф «У лiсах пiд Кове-
лем».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Пiд 
ковпаком КДБ.
12.00,23.15 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Холодне лiто 53-
го».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Пiд прикриттям».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Пекло». (2).
02.15 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.50 «Правда життя».

   СТБ

05.50 Х/ф «Iлля Муромець».
07.30 «Голодомор. Україна 
ХХ столiття. Технологiя гено-
циду».
09.55 «Голод у брехнi».
10.55 Х/ф «Мiй генерал».
19.00 «Х-фактор 3».
22.00 «Моя правда. Олеся 
Жураковськая. Цiна волi».
23.20 «Х-фактор3. Пiдсумки 
голосування».
00.40 «Детектор брехнi 2».
01.35 Х/ф «Блiндаж».

   нОВИй канал
05.30 Х/ф «Звiльнiть Вiллi».
07.10 Х/ф «Звiльнiть Вiллi 2».
09.00 М/с «Роги i копита: По-
вернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.00 Х/ф «Лох-Несс».
12.00 Прокинутися знаме-
нитим.
13.00 Х/ф «Зачарований 
принц».
15.00 Х/ф «Ненсi Дрю».
17.00 Х/ф «Принцеса».
19.00 М/ф «ВАЛЛ-I».
20.50 Х/ф «Машина часу».
22.50 Х/ф «Вiйна». (2).
01.10 Спортрепортер.
01.15 Х/ф «Розшукується в 
Малiбу». (2).
02.50 Т/с «Одна нiч любовi».
03.35,04.35 Зона ночi.
03.40 Точка роси.
04.40 Де ти, Україна?
05.00,05.20 Зона ночi. Куль-
тура.
05.05 Так нiхто не любив.

   к1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.55 М/ф «Казки Ганса 
Хрiстiана Андерсена».
10.00 Х/ф «Острiв загублених 
душ».
12.05 М/ф «Тарзан».
13.55 «Подаруй собi життя».
15 .10  Х /ф «Пагорби та 
рiвнини».
17.10 Х/ф «Осiннi турботи».
19.00 Х/ф «Iлюзiонiст». (2).
21.15,01.25 Т/с «Надприрод-
не». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
02.10 «Нiчне життя».

Версіїсубота 24 листопада теле

8понеділокВерсіїнеділя 25 листопада теле
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Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою 

покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, 
облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).

Лікує також захворювання суглобів, багаторічно незаживаючі трофічні вираз-
ки ніг, фурункульоз та інші гнійні захворювання, врослий ніготь, геморой, грибкові 
ураження нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук, ніг, спини, 
попереку), застосовує озокерит під час лікування на прийомі та вдома. Очищення 
печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії 
та інших отруєнь). 

Приймає за адресою вул.. Руська 126, КМП «Ваше здоровя», ліцензія МОЗ 
Україна серія АГ №599425 ВІД 05.12.2011 р. з 14:00 до 16:00. Прийом за домовле-
ністю по моб. тел.: 050-507-51-38. Олександр Іванович. 
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рак шийки матки – захворювання, 
яке можна попередити!

500 000 нових випадків раку шийки матки 
реєструється щороку у світі. 300 000 жінок від 
нього помирає… Рак шийки матки посідає 
друге місце серед злоякісних захворювань 
жінок в усьому світі після раку молочної 
залози. 

За даними Національного канцер-реєстру, 
лише протягом минулого року померло 2124 
українки. 

Нині вчені вже з’ясували по-
ходження раку шийки матки. 
Доведено, що вірус папіломи лю-
дини (ВПЛ) призводить до транс-
формації епітеліальних клітин 
шийки матки на передраковий 
стан – дисплазію, яка за певних 
умов може прогресувати в рак. 

Папіломовірусна інфекція є 
найпоширенішою серед інфек-
цій, які передаються статевим 
шляхом. Способи зараження цією 
інфекцією (статевий, побутовий, 
під час пологів та маніпуляцій) 
зумовлюють її потенційну небез-
пеку для кожної людини. 

Існує понад 100 типів 
вірусу папіломи людини. 

Нині, на жаль, вік раку мо-
лодшає. Це пов’язане з раннім 
початком статевого життя та 
його нестабільністю, нехтуван-
ням правил безпеки, особливо у 
підлітковому віці. У групі ризику 
переважно жінки з великою 
кількістю статевих партнерів, 
але зараження ВПЛ може від-
бутися й при першому статевому 
контакті. 

В Україні, порівняно зі світо-
вими показниками, простежу-
ється вища смертність від раку 
шийки матки жінок до 40 років і 
нижча у групі жінок старших за 
40 років. Це пов’язане з сексу-
альною поведінкою жінок. Адже 
сексуальна доступність створює 
ілюзію вседозволеності, що в 
поєднанні з низьким рівнем без-
пеки є основною для розповсю-

дження смертельно небезпечної 
інфекції, особливо серед молоді 
й дітей до 18 років. 

Причини 
активізації вірусу

Поштовхом до активізації ві-
русу папіломи можуть бути певні 
чинники: зниження імунітету, 
наявність інших інфекцій, що 
передаються статевим шля-
хом, шкідливі звички (вживання 
алкоголю та тютюнопаління), 
хронічні запальні захворюван-
ня органів малого тазу, ранній 
початок статевого життя, три-
вале використання оральних 
контрацептивів (більше 5 років), 
різні порушення менструальної 
функції тощо. 

Як попередити 
розвиток раку 
шийки матки?

У світі немає специфічних 
препаратів проти вірусу папі-
ломи людини, тому при сучас-
них швидких темпах розповсю-
дження інфекції ВПЛ будь-яка 
жінка в Україні може захворіти 
на рак шийки матки! Водночас 
зазначену патологію відносять 
до захворювань, яким можна 
запобігти чи в разі своєчасної 
діагностики та адекватного лі-
кування досягти одужання паці-
єнтки. Кожна жінка від початку 
статевого життя повинна щоро-
ку оглядатися в лікаря-гінеко-
лога. Важливо, щоби спеціаліст 

надав їй лікарський висновок 
із результатами проведених 
досліджень та рекомендаціями. 

Скринінговим методом в 
Україні вважається – цитологіч-
не дослідження мазка з шийки 
матки. Основне завдання цього 
методу – виявлення на етапі 
первинного огляду хворих з 
фоновими та передпухлинними 
захворюваннями шийки матки.

Ще одним методом дослі-
дження, що дозволяє своєчасно 
виявити патологію шийки матки, 
є кольпоскопія. Він абсолютно 
безболісний, триває кілька хви-
лин і немає жодних ускладнень. 

Організація 
скринінгу патології 
шийки матки 
на Буковині

Нині на Буковині працює сис-
тема, спрямована на своєчасне 
виявлення та лікування патології 
шийки матки в жінок. Боротьба з 
раком починається з оглядових 
кабінетів первинної ланки – 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів, амбулаторій загаль-
ної практики та сімейної ме-
дицини, міських багато-
профільних поліклінік. 
На ІІ рівні кваліфікована 
медична допомога нада-
ється лікарями-гінеколо-
гами кабінетів патології 
шийки матки централь-
них районних лікарень 
і жіночих консультацій 
міста й завершується 
на ІІІ-му, найвищому, 
рівні – в регіонально-
му кабінеті скринінгу 
патології шийки мат-
ки обласного клініч-
ного онкологічного 
диспансеру. 

Щеплення 
від вірусу 
папіломи

Для поперед-
ження розвитку раку 
шийки матки в Укра-

їні, як і в усьому світі, прово-
диться щеплення проти ВПЛ. 
Його доцільно робити дівчаткам 
до початку статевого життя. 
Але обов’язково після огляду 
та за рекомендацією дитячого 
гінеколога!

Аліна НАРОЛЬСЬКА, 
обласний позаштатний 

спеціаліст з питань скринінгу 
патології шийки матки 

Департаменту охорони 
здоров’я та соціального 
захисту населення ОДА

Якщо «напала» гикавка: візьміть шматочок лимона, 
посипте його цукром і пожуйте. Якщо гикавка не пройде, 
смикніть себе за язик. 

Обпекли язик гарячою їжею: одразу ж посипте об-
печене місце цукром – біль зникне.

Обпекли шкіру: в жодному випадку не змащуйте об-
печене місце олією. Цим ви тільки збільшите площу опіку. 
Краще одразу підставити обпечене місце під струмінь холод-
ної води, а потім змастити господарським милом. 

Неглибоко порізали палець: прикладіть до порізу охо-
лоджений використаний пакетик чаю. В’язкі речовини, які 
містяться у чаї, зупинять кров.

Язик проти… головного болю
Якщо вас замучили головні болі, і жодні ліки не допо-

магають, зробіть масаж язиком. Адже на кінчику язика є 12 
точок, які впливають на наш організм. 

Наберіть у рот води і робіть масаж язиком 10 разів (спо-
чатку на правій щоці, потім – на лівій); аналогічно – вверх, 
вниз – 10 разів. Тепер виплюньте воду і повертайте язик на 
праву сторону, притримуючи щоку пальцем, а потім – на 
ліву, аналогічно притримуючи ліву щоку. Язик при цьому 
ніби противиться поверненню в нормальне положення (10 
разів). 

Робіть такий масаж щодня і ви не лише позбудетеся 
головних болів, але і відчуєте покращення  самопочуття.   

народна медицина

Маленька Соломійка Маковійчук 
потребує Вашої допомоги!
У десятимісячної дівчинки страшний 
діагноз – гідронефроз 4 ступеня.
Щоби зберегти життя дитини, потрібні гроші. 
Тож усі небайдужі можуть перерахувати 
кошти за рахунком: «Приват банк»
29244825509100
МФО
305299 ОКПО
14360570

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – чотирьохкімнатна квартира за-
гальною площею 81,80м2, в тому числі житловою площею 52,4 м2, яка розташована на четвертому 
поверсі п’ятиповерхового цегляного житлового будинку, що є власністю Жук Наталії Ярославівни 
(м. Чернівці, вул. Узбецька, 1/8, код 2645807321), Правовстановлюючі документи: дублікат До-
говору дарування серії ВЕВ№ 385254 від 18.09.2006р. договору дарування від 27.01.2003р., який 
посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Гандабура Г.П., 
зареєстрованого в реєстрі за № 5213. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Узбецька, 1/8. 
Технічний стан квартири – добрий. Дана квартира складається з чотирьох житлових кімнат, ванна 
кімната, туалет, кухня, кладова кімната. Квартира підєднана до комунікацій. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 373992,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612156 від 07.11.12)

Гарантійний внесок – 18699,60 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок по-
гашення заборгованості перед:ПАТ „Банк Фінанси та Кредит”, м. Чернівці, вул. Головна, 84.По 
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння. 
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 03 грудня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська,2А.Остаточний термін подачі заяв 03 грудня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за 
придбаний об’єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 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 місцез-
находженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за 
телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до 
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Віники для лазні

Нині, коли на дворі все холодніше, тіло тягне до тепла. 
Найкращий варіант – розігрітися у сауні чи в лазні. Але до 
лазні, щоби відчути оздоровчий ефект, треба йти з віником. 

У чому ж оздоровчий ефект парної? У лазні створюється 
відповідний температурний режим, при цьому пори шкіри 
відкриваються, з них активно виділяється піт, виводячи з 
організму шлаки, важкі метали й токсини. А сам віник слугує 
«інструментом» для видалення усього цього. Рухи віником 
ще краще стимулюють цей процес, посилюють кровообіг у 
м’язах  та шкірі. 

Важливо, що в листі дерев містяться унікальні природні 
елементи – фітонциди, які вбивають бактерії та зміцнюють 
імунну систему організму. Будь-який з віників для лазні во-
лодіє унікальною дією, адже кожна рослина містить власний 
набір фітонцидів та ефірних олій.

Дубовий віник
Корисний для людей з жирною шкірою. Після розпарю-

вання таким віником вибиваються сальні пробки на шкірі. При 
шкірних захворюваннях паритися слід саме з таким віником. 
Ароматерапія дубовим віником нормалізує артеріальний тиск. 
Якщо ви гіпертонік – дубовий віник саме те, що вам допоможе.

Березовий віник
Це символ лазні. Березове листя виділяє речовини, 

які вбивають хвороботворні мікроорганізми. Березовий 
віник допомагає при болях у суглобах. Це хороший по-
мічник після фізичних навантажень, адже масаж за 
допомоги березового віника розслаблює м’язи. Такий 
віник може вилікувати від ранок, гнійників та висипів. 
А курцям і астматикам буде легше дихатися після парки 
з березовим віником.    

Липовий віник
Вас непокоять головні болі? Спробуйте піти до лазні 

з липовим віником. До того ж, він допомагає при хворобах 
нирок. Липовий віник, на відміну від інших, прискорює 

потовиділення. Ще одна «чудовластивість» такого віника – 
здатність «виганяти» жар. Тож, якщо з’явилися перші ознаки 
застуди – гайда до лазні з липовим віником! 

Універсальний віник для профілактики усіх хвороб 
можна зробити самостійно – зібрати його можна з дубових 
та липових гілок разом, або зробити такий же букет з хвой-
них рослин. 
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ОВен

Тиждень вельми вдалий для укладання угод і прове-
дення важливих переговорів. Ретельно перевіряйте нову 
інформацію. Не варто цими днями вирушати у відрядження. 
Реально оцінюйте свої сили і не звалюйте на себе непосиль-
ний обсяг роботи. 

леВ

Тиждень сприятливий для реалізації планів у професій-
ній сфері. Ваші знання будуть затребувані, гумор доречний. 
Можливе оволодіння новими професійними навичками. 
Звільніться від нав’язливих ідей і страхів. Не беріть на себе 
великий обсяг роботи, реально розраховуйте сили. 

стрілецЬ

Сприятливим тиждень виявиться для тих Стрільців, 
хто звик бути активним і не боїться труднощів. Останніх 
буде предостатньо, і найважчі – ваші лінощі. Якщо ж 
переборете їх, будьте певні – ваша працьовитість не 
пропаде марно, начальство оцінить його повною мірою.

телецЬ

Ви підсвідомо дратуватимете Фортуну. Тримайте 
себе в руках, прояви азарту зараз абсолютно недоречні. 
Втім, так само, як і образливість, і амбітність. Побудьте 
тихішими за воду, нижчими за траву: пожинати плоди 
своєї праці будете пізніше. Довіртеся інтуїції. 

діВа

Щоби не опинитися на роботі у стані вичавленого ли-
мона, спробуйте дотримуватися філософських поглядів 
на події. Налаштуйтеся на відкриття, яке потужно вплине 
на події цього тижня. В середині тижня будьте обережні: 
інтриги й підступи чатують на вас. 

КОзеріг

Будь-яка упущена дрібниця може призвести до не-
передбачуваних наслідків. Щоби опинитися на висоті, 
вам слід продумати все: як говорити, рухатися, що вдя-
гати. А от із ризикованими планами і вчинками бажано 
почекати: не випереджайте час. 

БлизнЮКи

Професійна сфера зажадає від вас пильної уваги і 
безпосередньої участі. Намагайтеся не проявляти гор-
диню і не сваритися з близькими людьми та колегами. 
Будьте рішучішими та активнішими і все відбуватиметь-
ся за вашим планом. Вихідні сприятливі для будівництва.

терези

За вашого великого бажання можете почати новий 
етап життя, тож сміливо беріться за нові справи. Ваша ініці-
атива набуде цілком матеріальних окреслень. Удача зараз 
на вашому боці. В середині тижня може з’явиться людина, 
з якою ви не хотіли б зустрічатися ще раз.

ВОдОлій

Намагайтеся бути уважним, не робіть помилок, щоби 
колеги не звинуватили вас у всіх смертних гріхах. У серед-
ині тижня будете мислити на рідкість чітко і ясно, це спри-
ятиме зародженню безлічі ідей, які спробуйте розділити 
на реальні та ілюзорні.

раК

Ваші почуття випробуватимуться вимушеною роз-
лукою з тим, хто вам дуже дорогий. На роботі супро-
воджуватиме успіх, якщо не станете розмінюватися на 
дрібниці. Плани на середину тижня можуть змінитися 
через проблеми в родині. На вихідних уникайте зайвих 
контактів.

сКОрПіОн

На вас очікує успіх у професійній сфері та бізнесі. 
Обсяг роботи не злякає, але можуть засмутити проміжні 
результати. Не чіпляйтеся до себе, будьте об’єктивні. 
Кмітливість у вирішенні грошових питань –  ось що від-
різняє вас від інших. Вихідні проведіть з рідними людьми. 

риБи

Можливі порушення звичного життя. Не хвилюй-
теся, будь-які зміни підуть вам тільки на користь. У 
середині тижня на вас чекатиме напружена розумова ро-
бота. А на вихідних готуйтеся до зміни планів в останній 
момент. Не втрачайте зв’язок з друзями – знадобиться 
їхня допомога.

гороскоп на тиждень
Версії
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Чому випадає волосся?
Четверо з п’яти дорослих 

жителів планети хоча б раз у 
житті стикалися із проблемою 
випадіння волосся, а багато 
хто не може позбутися її 
протягом довгих років.

Проблема актуальна і для жінок, і 
чоловіків і, як правило, сприймається 
людьми дуже болісно. У чому ж причина 
випадіння волосся?

Найперше – емоційні та фізичні 
стреси. Волосся починає випадати через 
якийсь час після стресу – через місяць, 
два, тому людям важко пов’язати втрату 
волосся зі стресом. Випадає волосся й 
після пологів або переривання вагіт-
ності.

Раптова втрата волосся може бути 
спричинена також впливом хімічних 
речовин або радіації. У цьому випадку 
випадіння волосся спостерігається че-
рез кілька тижнів після впливу.

Ще однією причиною випадіння 
волосся може бути неправильне харчу-
вання, що призводить до браку вітамінів 
і мінералів, необхідних для нормального 
росту волосся. Нестача вітамінів С, В5, 
В6, РР і мікроелементів – заліза, цинку, 
калію, магнію та фосфору – дуже погано 
позначається на стані коренів волосся.  

Ріст волосся пов’язаний з гормо-
нальним станом. А той, у свою чергу, 
залежить від емоційного стану. Жіночий 
гормон естроген збільшує цикл життя 
волосся, а чоловічий гормон андроген 
навпаки скорочує його.

Замість лаку для волосся наші 
бабусі користувалися квасом або 
пивом. І чинили дуже правильно. 
Крім того, що ці напої – багатющі 
на вітаміни, особливо групи В, 
вони чудово «тримали» зачіску і 
локони виглядали чарівно. 

У комплексі зі здоровим харчуван-
ням потрібно, по-перше, визначити 

свій тип волосся. Якщо ваше волосся не 
стає жирним навіть після п’яти днів від 
моменту останнього миття шампунем, 
то воно у вас сухе.

Нормальне волосся слід мити шам-
пунем двічі на тиждень. Якщо ви миєте 
волосся частіше, значить воно у вас 
жирне.  

По-друге, використовуйте олійні 
маски раз на тиждень. Маски з оливко-
вою чи мигдальною олією, поліпшать 
стан вашого волосся. Втирайте їх кін-
чиками пальців в шкіру голови, приско-
рюючи циркуляцію крові. Не залишайте 
маску на голові більше двох годин. 

По-третє, користуйтеся кондиці-
онерами. Не наносьте кондиціонер на 
корені, щоби уникнути втрати волосся. 
Спеціальні кондиціонери мають залиша-
тися на голові до 30 хвилин. А волосся 
слід обгорнути рушником.

Існує безліч лікарських рослин, 
які зміцнюють волосся і сприяють його 
росту. Їх можна використовувати по-
різному: втирати, робити компреси чи 
обмивати ними волосся. Ці процедури 
варто робити регулярно двічі на тиждень 
протягом трьох – шести місяців.

• Герань: сік свіжого листя рослини 
втирають у голову. 

• Верба: збирають кору молодих 
гілок. Для відвару знадобиться 20 г сухої 
подрібненої сировини на склянку води. 
Кору потрібно кип’ятити під кришкою 

на повільному вогні 20 хв. Настоювати 
відвар протягом години.

• Календула: на склянку окропу 
треба взяти 20 г сухих квіток, настоюва-
ти суміш 15 хв. 

• Алое: свіжий сік рослини чи гото-
вий аптечний препарат використовують 
для втирання в шкіру голови. 

• Ромашка аптечна: 20 г сухих 
квітів на склянку окропу настоювати 
протягом 20 хв. 

• Дубова кора: 1 ст. л. сухої по-
дрібненої кори залити склянкою окропу 
та кип’ятити на слабкому вогні 10 хв., по-
тім процідити відвар і обмивати волосся. 

• Плющ: добре стимулює ріст во-
лосся. Свіже листя плюща пропустіть 
через м’ясорубку, вичавіть сік. За допо-
моги ватного тампона щоденно змащуй-
те шкіру голови протягом місяця.

• Часник і цибуля: Сік або кашку з 
них втирають у шкіру голови, витриму-
ють одну-дві години, обгорнувши голову 
рушником. 

Жодним чином не впливають 
на випадіння волосся шапки, зміна 
шампуню, укладка із застосуванням 
гарячого фена. Будь-які, навіть трав-
муючи маніпуляції з волоссям до ви-
падіння не призведуть, а можуть по-
гіршити лише його зовнішній вигляд 
– бо воно стане тьмяним і ламким.

Щоби сон був комфортним
Люди не надають великої уваги сну. Але 

негативні наслідки дають знати про себе 
вже наступного дня.

Щоби зрозуміти, чи ви-
стачає Вам сну, треба від-
повісти на прості запитання 
цього тесту:

1. Під кінець робочого 
тижня почуваєтесь втомле-
ними?

2. Вихідного дня спите 
довше за звичайне?

3. Чи діймає Вас дрімота у 
транспорті чи на лекції?

4. Чи можете Ви вранці 
встати без будильника? 

5. Чи засинаєте Ви у кріс-
лі перед телевізором?

6. Чи часто Ви знервує-
тесь, змінюючи свої плани?

7. Чи стаєте Ви хмільними 
після склянки вина?

Якщо у Вас більше двох 
позитивних відповідей, зна-
чить, Ви постійно недоси-
паєте!

Як же врятувати цю ситу-
ацію? По-перше, не йдіть най-
легшим шляхом, ковтаючи 
снодійні. Великим шануваль-
никам аптеки слід пам’ятати: 
будь-які ліки мають побічну 

дію. Крім того, окремі сно-
дійні, якщо їх приймати три-
валий час, ще більше пору-
шують сон.

Щоби позбутися безсо-
ння, дотримуйтеся наступ-

них правил: не їжте ввечері 
багато – тільки легкі страви 
і не пізніше, як за 2-3 години 
до сну.

Обмежуйте вживання 
алкоголю: він спричиняє со-

нливість.
На ніч провітрюйте кімна-

ти, щоби повітря було свіжим. 
Бажано влітку користуватися 
кондиціонером або вентиля-
тором, а взимку – зволожува-
чем повітря. 

Одяг для сну повинен 
бути комфортним із нату-
ральних тканин. 

Регулярно займайтеся 
спортом. Не обов’язково ка-

тувати себе важкими впра-
вами. Достатньо лише про-
ходити щодня 2-3 км.

Подбайте про своє ліжко. 
У першу чергу виберіть ма-
трац, який буде підтримувати 

Ваш хребет протягом усього 
сну. Та найважливіше – по-
душка. Якщо ви спите на по-
душці, яка вам не підходить, 
шийні хребці перебувають в 
неприродному положенні, а 
м’язи шиї і верхньої частини 
спини – у напрузі, в резуль-
таті кровопостачання мозку 
сповільнюється, від чого і 
виникає головний біль і хро-
нічна втома. Подушка пови-
нна бути не ширше  ваших 
плечей. Якщо Ви спите на 
жорсткому матраці, підби-
райте більш високу подушку, 
а якщо на м’якому – низьку. 

Прагніть до якісного, а не 
тривалого сну. Одним людям 
цілком вистачає п’яти годин, 
щоби виспатися, а інші відчу-
вають себе в’ялими й при де-
сяти годинах сну. Не прагніть 
спати довго, якщо відчуваєте, 
що виспалися, відразу ж вста-
вайте, інакше у вас з’явиться 
відчуття розбитості, виникне 
головний біль. 

І на кінець, протягом 
тижня лягайте спати в один 
і той же час. Якщо вам важ-
ко звикнути до одного часу, 
стимулюйте свій організм до 
сну: пийте чай, робіть легку 
гімнастику.

їздив на автівці, заправленій біогазом 
власного виробництва – доки не заборонили

Олександр Шевченко – чернівецький 
винахідник – сім років проїздив на автівці, 
яку заправляв виготовленим власноруч 
біопальним. Та це комусь не сподобалося…  

Дармове біопаливо пан Олек-
сандр навчився виготовляти у 
себе на дачі із різного органічного 
непотребу – голубиного посліду, 
листя, гілок тощо. Конструкція, в 
якій винахідник виготовляє біо-
газ, на диво проста. Це дві метале-
ві бочки. Більша куди винахідник 
закладав сировину, становила 
250 літрів. Він заливав сирови-
ну водою і після того обережно 
занурював туди другу меншу 
200-літрову діжку. До речі, вона 
має бути без нижнього дна, щоби 
виконувати функцію поплавця.

–  Через 12 днів я вже отриму-
вав газ, – продовжує п. Шевчен-
ко. – Він виділявся, накопичував-
ся та відповідно піднімав внутріш-
ню діжку. Тоді я цю конструкцію 
під’єднував до кухонної плити 
і ми з дружиною вдосталь мали 
газу для приготування їжі. Одна 
конфорка могла горіти годину 
45 хвилин.

Зрозуміло, що наш геній не 
щодня бував на дачі, тому в нього 

виник залишок газу. Тоді умілець 
почав напомповувати його до 
газових балонів. А звідти пере-
качував газ у балон автомобіля. І 
машина їхала… їхала на власному 
біопаливі! Відтоді винахідник пе-
рестав купувати газ на заправній 
станції. Щоправда, одного такого 
балону вистачало лише на 100-
120 кілометрів. Це тому, що тиск 
газу слабенький.       

Та все ж п. Олександр про-
їздив на власному газі від 1988 
до 1995 року. Про свій винахід 

розповідав навіть на Всеукраїн-
ському телебаченні. Там його і 
помітили. 

–  Раптом телефонують мені 
з нашої Державтоінспекції, – про-
довжує розповідь п. Шевченко. 
– Запитують, чи правда, що я 
їжджу на власному біопаливі. 
Я відповідаю, що так. Тоді вони 
напрошуються у гості. Я, звісно, 
їх приймаю, все їм показую та 
розповідаю. А потім від них чую: 
«На це немає букви закону». І 
кажуть, мовляв, доведеться мені 
знову заправлятися там, де й усі. 
Я запитав – чому? Мені сказали, 
що немає такого закону, який би 
дозволяв водіям їздити на біопа-
ливі власного виробництва!

На це кмітливий винахідник 
попросив показати закон, який 
би це забороняв. Та працівник із 

Державтоінспекції вдав, що не по-
чув і попередив: ще раз побачимо 
на машині, заправленій власним 
пальним, зупинемо і заберемо 
машину на штрафмайданчик. А 
десь через два тижні телефонний 
дзвінок і знайомий голос каже: 
«Шевченко, припини експери-
менти з біогазом, а то раптово 
зникнеш і ніхто тебе й не знайде». 
А через два тижні зникла і газова 
конструкція з дачі: вирізали діру в 
паркані та вивезли її у невідомому 
напрямку. 

–  Звісно, я звернувся до 
міліції, – розповідав далі Олек-
сандр Мефодійович, вони тричі 
приїжджали, складали акт – шу-
кають й досіі. Бо коли прийшов 
до правоохоронців учетвер-
те, вони закрили мене в кімнаті 
чергового райвідділу міліції та 
протримали до третьої ночі. Тим 
самим дали зрозуміти, щоби я 
більше до них не звертався з 
цим питанням. – Ось так у нашій 
Україні дбають про альтерна-
тивне паливо, – розпачливо 
підсумовує п. Шевченко. Бо саме 
газові мільярдери бояться втра-
тити надприбутки, добре усві-
домлюючи, що всі села України 
можуть мати власне біопаливо.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Для прикладу, у Кам’янець-Подільську чоловік тримає 
курячу ферму, де вирощує курей-несучок. Саме яйця раніше 
були для нього основним заробітком. Та згодом він вирішив 
використовувати курячий послід для отримання біологічного 
газу. Тепер від навозу він має дохід утричі більший, ніж від яєць.  

Але й після отримання газу він має у своєму розпорядженні 
диво-добриво, якого немає у природі. Воно настільки ефектив-
не, що виробник експортує його до Германії, Польщі, Чехос-
ловаччини та Угорщини. Бо біологічний газ і біодобриво нині 
користуються величезним попитом за кордоном.

атестація робочих місць 
за умовами праці
Право на пільгову пенсію за списками 
№1 і №2 має бути підтверджене 
результатами атестації робочих місць 
за умовами праці

До моменту впровадження пенсійного забезпечення через профе-
сійні і корпоративні фонди на пільгових умовах пенсії за віком признача-
ються за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» в разі досягнення віку та наявності трудового 
стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Відповідно до п.п.«а» і «б» ст. 13 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення», право на пенсію за віком на пільгових 
умовах мають працівники, зайняті на роботах із шкідливими і 
важкими умовами праці за Списками №1 і №2 виробництв, ро-
біт, професій, посад і показників, затверджуваних Кабінетом 
Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами пра-
ці затверджений Постановою КМУ №442, яка набула чинності від 
21.08.1992. Згідно з п.4 зазначеного Порядку, ця атестація проводиться 
в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного 
разу на 5 років. Це означає, що право на пільгову пенсію має бути під-
тверджене результатами атестації.

Кожна вперше проведена атестація робочих місць за умовами праці 
дає можливість зарахувати до пільгового стажу додатково 5 років робо-
ти зі шкідливими й важкими умовами праці, які передують даті видання 
наказу про її результати.

Якщо ж атестація після 21.08.1992 не проводилася чи за результа-
тами атестації право на пільгову пенсію не підтвердилося, до страхового 
стажу зараховується лише період із шкідливими і важкими умовами 
праці на даному підприємстві до 21.08.1992.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації ро-
бочих місць за умовами праці покладається на керівників підприємств, 
установ і організацій. Контроль за якістю проведення атестації покла-
дається на органи Державної експертизи умов праці.

 Світлана ХІТИК, головний спеціаліст управління пенсійного 
забезпечення 

пенсійні

запитуйте - відповідаємо
«Я – колишній міліціонер, отри-

мую пенсію за вислугу років і нині 
працюю. Утримую доньку 21 року, 
яка навчається у ВНЗ. Чи матиму 
на надбавку до пенсії на доньку, 
якщо звільнюся з роботи?»

Консультує Людмила ГУТАРЕ-
ВИЧ, головний спеціаліст  управ-
ління пенсійного забезпечення вій-
ськовослужбовців і деяких інших 
категорій громадян: 

- Відповідно до ст.ст. 16 і 24 Закону 
України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», до пенсій за вислугу 
років або по інвалідності, якщо пенсі-
онери не працюють і мають на своєму 
утриманні непрацездатних членів сім’ї, 
які належать до осіб, які забезпечують-
ся пенсією в разі втрати годувальника 
(ст.30), нараховується надбавка на 
кожного непрацездатного члена сім’ї в 
розмірі 50% прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність. 
Згідно зі ст.30 Закону, непрацез-

датними членами сім’ї вважаються діти, 
які не досягли 18 років  або старші цього 
віку, якщо вони стали інвалідами до до-
сягнення 18 років. 

Оскільки  Ваша донька досягла 
повноліття, вона не вважається непра-
цездатним членом сім’ї, тож, підстав для 
призначення надбавки на утриманця 
немає.

«Я –військовий пенсіонер. Рі-
шенням суду мене зобов’язано 
сплатити борг за надані житлово-
комунальні послуги. В якому роз-
мірі відбуватиметься стягнення 
з пенсії?»

Консультує Таїсія ГУМЕННА, 
головний спеціаліст відділу випла-
ти та контролю за призначенням 
пенсій  управління пенсійного за-
безпечення військовослужбовців: 

- Відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», відрахування з пенсій, призна-
чених за його нормами, здійснюється в 
порядку, передбаченому Законом Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». Отож, з пенсії 
може бути відраховано не більше, ніж 
50% її розміру: на утримання членів сім’ї 
(аліменти), на відшкодування збитків 
від розкрадання майна підприємств і 
організацій, на відшкодування пенсіо-
нером шкоди, заподіяної каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я, а також у 
зв’язку зі смертю потерпілого, на повер-
нення переплачених сум заробітної пла-
ти у передбачених законом випадках. За 
всіма іншими видами стягнень може бути 
відраховано не більш, ніж 20% пенсії.    

Отже, відрахування на погашення 
боргу за послуги ЖКГ не можуть бути 
більшими за 20% пенсії. 

зростають пенсії працівників податкової міліції
20 жовтня цього року набула 

чинності Постанова Кабміну про 
внесення змін до постанови КМУ 
від 23.04.2012 № 355, якою, зо-
крема, передбачене підвищення 
до пенсій, призначених відпо-
відно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб»  колишнім 
працівникам податкової міліції. 
Від цієї дати встановлюється 
підвищення основних розмірів 
пенсій, тобто обчислених у відсо-
тках від грошового забезпечення 
зазначеної категорії пенсіонерів на 23% 
зі із збільшенням від 1 січня 2013 року 
до 35%.

Розміри пенсій, обчислені з ураху-
ванням зазначеного підвищення, не 
можуть перевищувати розміри пенсій, 
обчислені  від грошового забезпечення 

за відповідними посадами осіб 
рядового і начальницького скла-
ду станом на 1 квітня 2012 року.

Зауважуємо, що довідки про 
грошове забезпечення кожної 
особи для перерахунку пенсії 
будуть надані Державною по-
датковою службою в Чернівець-
кій області на запити головного 
управління ПФУ в Чернівецькій 
області. Тож потреби звертатися 
до зазначених установ особисто у 
пенсіонерів зазначеної категорії 
немає.   

Людмила ТРОЦЮК, 
начальник управління пенсійного 

забезпечення військовослужбовців 
та деяких інших категорій громадян                                                    
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15 років польоту українця в Космос

леонід КаденЮК: 
«у Космосі розумієш, що Бог існує!»

15 років тому в Космос полетів перший космонавт незалежної України. 
А 55 років тому людина здійснила перший політ у космос... Відтоді  людство 
багато чого зрозуміло. І зокрема те, що коли на Землі закінчиться нафта 
і газ (за підрахунками вчених, до цієї катастрофи залишилося всього 
40 – 50 років), енергію можна буде черпати з Місяця! Адже на супутнику 
Землі виявлено біля 10 млн. тонн ізотопу гелію-3. Одна тонна цього газу за 
теплоємкістю еквівалентна 160 млн. тоннам нафти. Скажімо, Україні цього 
запасу вистачило б не на одне сторіччя. 

Тож космічні станції на Місяці, добування ізотопу гелію-3 та доставка 
його на Землю – не вигадки письменників-фантастів, а цілком реальні 
програми, над якими вчені вже працюють, щоби вирішити енергетичну 
проблему.  

Перший космонавт незалежної України Леонід 
Каденюк полетів у космос 1997 року на кораблі 
«Columbia» в рамках українсько-американської 
експедиції «Shuttle-97». Політ тривав майже 16 
діб – від 19 листопада до 5 грудня. Цими днями 
космонавт, буковинець, який назавжди увійшов 
у новітню історію України, відвідав батьківщину. 

Експериментував таємно 
від американців 

– Основним завданням нашого космічного по-
льоту був українсько-американський біологічного 
експеримент – запилення рапсу, сої й моху, – роз-
повідає космонавт. – Але Інститут системи дослі-
джень людини запропонував мені експеримент 
під назвою «Людина і стан невагомості». Мушу 
зізнатися, ці експерименти я здійснював таємно, 
щоби не знали американці-колеги. Адже за все 
треба платити. Та й опинившись у космосі, відразу 
зрозумів, що моє перебування на борту не повинно 
обмежуватися лише запиленням рослин. Букваль-
но кожну вільну хвилину польоту я використовував 
для того, щоби занотувати спонтанні дослідження, 
які спадали на думку раптово. 

Життя на Землі – постійна 
боротьба... з гравітацією

– У земних умовах,  завдяки гравітації, наші 
м’язи постійно напружені. Навіть коли ми спимо 
– ведемо боротьбу з гравітацією, не завважуючи 
це, – продовжує Леонід Костянтинович. – А стан 
невагомості – це стан ідеальної легкості, коли лю-
дина не відчуває свого тіла, бо м’язова система не 
працює. Це одна з проблем фізичного стану поза 
межами нашої планети. Перевантаження, яке від-
чувають космонавти під час польоту, я відчував на 
собі й раніше, коли літав на літаках-винищувачах. 
Адже під час виконання фігур вищого пілотажу 
перевантаження на організм більше, ніж під час 
старту і виходу корабля на орбіту. А стан неваго-
мості був чимось невідомим, тож перед польотом 
хвилювався, як перенесу його. І нарешті сталося! 
Перші дві доби у Космосі звикав до невагомості.  За 
звичайного стану в нашому організмі відбувається 
кілька сотень біологічних процесів. Коли людина 
потрапляє у стан невагомості, починається вели-

чезне збурення у середині тіла. Не кожен може 
перенести цей стан легко. Я адаптувався досить 
легко, а от колеги страждали на сильні головні болі 
вибухового характеру. 

Ідеї паралельних світів 
не безпідставні

– Американський астронавт Джон Глен, який 
вдруге полетів у космос у 77-річному віці, казав: 
«Коли я дивлюся в ілюмінатор і бачу створене, у 
Бога не вірити неможливо». Саме таке враження й 

на мене склало усе, що я там побачив. І мимоволі 
замислюєшся, що без стороннього Розуму наша 
планета з’явитися не могла!

Коли я дивився у Всесвіт, в глибину, побачене 
сприймалося не так, як на планеті. У земних умовах 
модель простору має поверхню, яка обмежує цей 
простір, а в космосі все видається багатовимірним. 
Учені припускають, що у космосі існують і 5-ти, і 
6-вимірні  системи. За межами планети у мене вини-
кла думка: якщо людство  навчиться будувати такі 
багатовимірні системи, можливо, завдяки цьому 

зможемо навіть переходити з однієї просторової 
координати в іншу, з одного часового виміру в дру-
гий... Нині існують теорії про існування паралель-
них світів, і, на мою думку, вони не безпідставні. 

Людство задихнеться 
від власних викидів

Крім позитивного, були й негативні відчуття, – 
зізнається пан Каденюк. – Мене, наприклад, вразив 

надзвичайно тоненький прошарок атмосфери, 
яка огортає Землю... Мені стало не по собі: невже 
в такому тоненькому прошарку атмосфери може 
існувати життя?! І як же неправильно ми ставимося 
до нашої біосфери! 

В атмосферу Землі, за підрахунками 
вчених, щороку викидається близько 250 
млрд. тонн вуглекислого газу. Природний 
фотосинтез здатен переробити лише до 
200 млрд. Тобто, відбувається накопичення 

вуглекислого газу в атмосфері. І ми вже 
почали це відчувати –  хвороби атакують, 
стан здоров’я людства погіршується з не-
ймовірною швидкістю.

Для нових вражень не 
вистачає $150 млн.

–  Інтенсивне освоєння космосу небезпечне 
тим, що  з нього на Землю можна занести 
позаземне життя. Наприклад, віруси, які 
миттєво знищать людство… Чи ймовірна 
така версія?

– Такі чутки і припущення дійсно існують. Але 
фахівці роблять усе для того, щоби жодні смер-
тельно небезпечні віруси не потрапили на планету, 
зокрема, це й повна герметизація космічного ко-
рабля. Але, якщо говорити про позаземне життя, 
тут варто замислитися, про яку саме форму життя 
йдеться. Адже життя існує навіть у жерлах вулка-
нів – хоча там і  надзвичайно високі температури! 
Бактерії, які разом з астероїдами падають на землю, 
теж є життям. 

– Чи планує наша країна найближчим ча-
сом відправити українців у Космос?

– Питання про політ нині в державі стоїть… Вже 
навіть є домовленості між очільниками космічних 
агентств Росії та України про політ нашого космонав-
та. Україна повинна  зарекомендувати себе як кос-
мічна держава. Втім, вона є такою вже давно, бо  має 
повний цикл виробництва техніки – від проектування 
до запусків, експлуатації та польотів. Саме українські 
вчені запропонували Міжнародній космічній станції 
біля 200 найрізноманітніших космічних експеримен-
тів з різних напрямків – біології, медицини, високих 
технологій тощо. Хочеться, щоби ці проекти здійсню-
валися українськими космонавтами. 

Росія запропонувала Україні відправити на 
півроку замість російського космонавта українця, 
але при цьому він повинен проводити дослідження 
російських учених. Інша пропозиція – здійснити 
короткий політ на 10 днів. Подібні польоти погані 
тим, що надто мало часу для здійснення серйозних 
досліджень. Коли під час переговорів з росіянами 
справа дійшла до фінансування, польот нашого 
космонавта відклався на невизначений термін. 
Адже на політ потрібно 150 млн. доларів. 

Пробіг майже весь 
екватор Землі

– Як ви тримаєте себе в гарній фізичній 
формі? 

– Біг на довгі дистанції – мій улюблений вид 
спорту. Нині я пробігаю по 10 км 3 – 4 рази на тиж-
день. Щоразу записую, скільки кілометрів набігав, ці 
записи веду від 1983-го року. Тож у підсумку набігав 
вже понад 35 тис. км. Довжина екватору Землі біля 40 
тис. км, тож залишилося всього 5 тисяч км (сміється 
– авт.). І буду бігати, допоки зможу – це підтримує не 
лише гарну фізичну форму, але й  добрий настрій. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»


