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013-ий рік проголосять Роком
Ольги Кобилянської. Адже
саме тоді виповниться 150 років від
дня народження письменниці. А нині
шанувальники творчості письменниці
відзначають її 149-й день народження, зокрема покладанням квітів до
пам’ятника письменниці на Театральній
площі. В урочистостях взяла участь відома українська письменниця, журналіст,
лауреат Шевченківської премії Любов
Голота, яка саме цього року відзначена
ще й премією ім. Ольги Кобилянської.

Назарію Яремчуку 30 листопада виповнилося б 61

Останній концерт Назара на
Буковині

Н

а буковинських річках облаштують 25 пунктів протипаводкового спостереження та оповіщення населення про рівень води.
У межах транскордонного проекту,
відповідно до операційної програми
«Румунія –Україна-Молдова», область
отримає майже 11 млн. грн на створення системи оповіщення населення
про рівень води під час повеней. Підписати угоду планують 15 грудня.

С

окирянські в’язні відтепер мають сучасний стоматологічний
кабінет та рентгенапарат. Окрім
цього, відновлене будівництво другої
черги 5-поверхового житлового будинку
для персоналу колонії, що забезпечить 32 сім’ї співробітників житлом. А
Чернівецький слідчий ізолятор (СІЗО)
придбав фотоелектроколориметр,
стоматологічну установку, електричну
дезінфекційну станцію та діагностичний рентгенівський комплекс.

Н

а Буковині демонтують таксофони. Нині їх налічується 290. Та до
кінця року їхня кількість має скоротитися
на 100 штук. Демонтують ті таксофони,
які не часто використовуються буковинцями. Нині телефонувати з таксофона
вдвічі дорожче, ніж зі стаціонарного.

П

рокуратура Чернівецької області
відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом підкупу
виборців у 203 виборчому окрузі.
Про це прокурор області Петро Коваль
повідомив під час прес-конференції журналістам. За його словами, приводів для
порушення справи немає, адже за результатами перевірки, чоловікові дали
150 гривень за… 18 кілограмів горіхів. Не
оминув прокурор і проблему поховання
померлих, яка виникла внаслідок змін у
Кримінальному процесуальному кодексі. За словами п. Коваля, після здійснення розтину тіла прокурори повинні
негайно давати дозвіл на поховання, не
чекаючи, поки будуть закінчені експертизи та належним чином оформлені документи, що забирає надто багато часу.

«Його пісні мають зміст. Вони наповнені філософією, лірикою, естетикою… Тому,
напевно, вони мають силу та цілеспрямованість. Актуальні і зараз. Я і сьогодні
відчуваю святкову енергетику того далекого концерту, його піднесену родинну
атмосферу. Все це ніби відбулося вчора:
бачу радісні очі земляків, дорослих, дітей,
їх захоплення, радість та щастя… Напевно,
це і є справжнє мистецтво».
Ці слова належать товаришу Назара Михайлу Михалатюку, почесному члену спілки фотохудожників
України. Це саме він зробив світлини
з останнього концерту Назарія Ярем-

чука на Буковині. Виступ відбувся у
вересні 1992 року в День працівників
лісу трохи більше, ніж 20 років тому,
у Берег ом еті . Н а і м п рові з ован і й
сцені стадіону виступали популярні
буковинські співаки Назарій Яремчук і Павло Дворський. Квіти, точніше
оберемки квітів, оплески, автографи,
віншування співаків, улюблені пісні,
дотепні жарти - так динамічно і майже
реально відображають чорно-білі світлини Михайла Михалатюка останній буковинський концерт Назарія Яремчука.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії», фото з
архіву Михайла МИХАЛАТЮКА

І

нспектори ДАІ виявлятимуть
пасажирські та вантажопасажирські транспортні засоби, переобладнані з порушенням Правил,
норм і стандартів України. Пильно
перевірятимуться зокрема, автівки, які
перебувають на прилеглих до промтоварних ринків територій та доріг.
Зокрема, інспектори звертатимуть
увагу на кількість пасажирських місць
в маршрутках: чи відповідає вона зазначеній у реєстраційних документах.
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Країна без героїв?

Живемо ми в дивній країні, розколотій
мовно та ідейно. Частина України розмовляє українською та прагне повернутися
до Європи. Інша частина постійно користується російською, мріючи про чергове
об’єднання з Росією. Кожна з цих частин
має власний варіант історії, відтак і герої
в них різні.
Для одних – це борці за волю України, для інших – персонажі загальноросійської чи всесоюзної історії. За президентства Ющенка під
егідою держави створювали україноцентричну історію, нині ж у школах вивчають якийсь компромісний варіант. А коли високопосадовці
згадують про історичні події, то акцент роблять на героях радянської
епохи. Так, прем’єр Азаров нещодавно порадив виховувати сучасну
молодь на прикладі молодогвардійців. Безсумнівно, в СРСР цих хлопців і дівчат з міста Краснодона Луганської (тоді – Ворошиловградської) області вважали прикладом справжніх радянських патріотів.
Проте нині радянський патріотизм, м’яко кажучи, не вписується у
реалії життя незалежної України.
Чимало говорилося і про трудовий подвиг шахтаря Стаханова.
Намагалися подати його як приклад героїзму для сучасної молоді,
щоби виховувати нове покоління на ідеалах стахановського руху.
Опускаючи нюанси, підкреслимо головне: Стаханов працював на
державній шахті й те, що він робив, ішло на благо державі. Нині
ж гірники працюють на приватних шахтах і надриватися задля
збагачення олігархів вони не бажають. Чому прохідник шахти імені
Засядька повинен довбати вугілля по-стахановськи? В сучасних
умовах це означає – «вкалувати» з останніх сил і постійно ризикувати власним життям. Щоби власник шахти, колишній мер Донецька і
прем’єр-міністр України Юхим Звягільський ще прикупив привабливу
нерухомість за кордоном? Навряд чи така перспектива надихатиме
простого роботягу, який важко працює в нелюдських умовах і ледве
може прогодувати свою сім’ю. Казкам про «комунізм – світле майбутнє всього людства» він не вірить, на відміну від стаханівців минулого.
Тому Стаханов уже давно не герой нашого часу. Радянська епоха
відійшла, але й нова епоха для України ще не настала.
Важко знайти в минулому такі приклади, які слугували б зразками для всіх нинішніх українців. Утім, така спроба була здійснена.
У день пам’яті жертв Голодомору голосно згадали про тих, хто намагався рятувати голодуючих. Серед цих справжніх героїв були й
директори шкіл, що попри всі труднощі і навіть небезпеки змогли
забезпечити своїх учнів їжею. Були й голови колгоспів, які видали
зерно голодуючим колгоспникам, але поплатилися власним життям:
«рідна Радянська влада» засудила їх до страти за «розбазарювання
соціалістичної власності». А буковинцям і галичанам варто згадати,
як у нас годували біженців з «щасливої Країни Рад», рятуючи їхні
життя.
Країна, в якій немає власних героїв, існувати нормально не
може. Та ніколи не стануть «героями» для нормальних людей злодії
й брехуни, які в наш час присвоюють собі геройські звання. Але серед
продажного загалу все ж є порядні люди, гідні того, щоби слугувати
іншим за приклад. От вони і будуть героями для майбутніх поколінь,
яким будувати справжню, а не опереткову Україну.

Ігор БУРКУТ

повідомляє прес-служба облради

Михайло ГАЙНИЧЕРУ висловив
сподівання, що найближчим часом
буде підписаний договір про малий
прикордонний рух

У

Чернівцях безкоштовно навчатимуть ткацтва і бондарства.
Народні майстри проводитимуть безкоштовні майстер-класи з народних
ремесел і декоративного мистецтва в
учбово-методичному центрі культури
Буковини (вул. Главки, 1А). Тут можна
буде навчитися ткати, вишивати, створювати вироби з глини, бісеру, паперу
та в техніці батику. Майстри навчатимуть усіх охочих, незалежно від віку.
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Історія взаємин Чернівецької області
та Сучавського повіту має давню добру
традицію, а події, які мали місце в 2008 та
2012 роках – спільне засідання депутатів
Чернівецької обласної та Сучавської повітової ради та засідання голів постійних
комісій двох рад – створили ще одну галузь
взаємин між нашими регіонами» – зазначив
голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру, вітаючи депутатів двох рад
на їхньому другому спільному засіданні у
Сучаві.
Він зауважив, що взаємини Чернівців
і Сучави є «локомотивом» розвитку Єврорегіону «Верхній Прут», створення якого
вважає одним зі спільних досягнень, а

стосунки між Чернівецькою областю та
Сучавським повітом відстежують як приклад представники інших адміністративно-територіальних одиниць як в Румунії,
так і в Україні. Михайло Гайничеру висловив сподівання, що громадяни України
матимуть можливість безвізового в’їзду
на територію країн Європейського союзу,
буде знайдено певне порозуміння і підписаний договір про малий прикордонний
рух між Румунією і Україною. Він зауважив
також, що керівництво нашої держави
зробило безпрецедентний крок серед
країн СНД, скасувавши для громадян
Євросоюзу візи для в’їзду на територію
України.

Михайло Гайничеру:
«Відкриття пунктів
пропуску – вимога часу»

Питання організації малого прикордонного руху стало одним з головних на спільному засіданні Сучавської повітової та
Чернівецької обласної рад. Оскільки обмеження можливостей
для перетину кордону призводять до соціальної напруги у прикордонних районах, учасники засідання наголосили на необхідності спрощення візового режиму та відкриття нових пунктів
пропуску через українсько-румунський кордон. На часі питання
про відкриття пунктів «Красноїльськ – Вікову де Сус», «Дяківці
– Раковець», «Руська – Ульма» для міжнародного сполучення, а
також створення необхідних умов для відкриття пунктів пропуску «Біла Криниця – Клімеуць» та «Шепіт – Ізвоареле Сучевей».
«Ці пункти пропуску будуть відкриватися поступово, мірою
їхньої готовності, – зазначив голова обласної ради Михайло Гайничеру, відповідаючи на запитання журналістів. – Їх відкриття
– вимога часу, оскільки потреба у якнайшвидшому перетині
кордону існує з обох сторін. Ми цікаві один для одного з різних
точок зору - і з культурної, і з економічної». Михайло Гайничеру
зауважив, що, на жаль, такі рішення не є прерогативою повітової та обласної рад, тож є потреба у відповідних зверненнях
до урядів двох країн. Водночас, саме на підставі угоди між Чернівецькою обласною та Сучавською повітовою радами у 90-ті
роки були відкриті п’ять пунктів, які припинили свою роботу у
2010 році на підставі законодавства Євросоюзу. «Сподіваємось,
що активна позиція Сучавської повітової ради в цьому питанні
сприятиме їхньому якнайшвидшому відкриттю, – підсумував
голова обласної ради, – з нашого боку навіть відповідні прикордонні служби мають необхідні штатні одиниці для їхнього
якнайшвидшого відкриття».

Юні буковинці
долучилися до поезії
й пам’яті Михайла та
Володимира Івасюків
У Чернівцях відбувся ІХ обласний конкурс
юних читців, присвячений вшануванню пам’яті
відомого українського письменника і громадського
діяча, видатного буковинця Михайла Івасюка.
Організували свято поезії і спогадів про чудову
родину Івасюків обласна бібліотека для дітей і
меморіальний музей Володимира Івасюка.
Традиційний уже конкурс відбувся у двох
номінаціях: виконання віршів Михайла Івасюка
зі збірки-посвяти «Елегії для сина» та виконання
віршів-посвят Володимиру Івасюкові. У конкурсі
взяли участь понад чотири десятки учнів і студентів. Журі очолила заслужена артистка України,
колишня дикторка обласної держтелерадіокомпанії Олександра Боровкова. Вона відзначила, що
«конкурс відбувся уже вдев’яте, але не втратив ні
свого тепла, ні душевності. А це дає надію, що ми
все-таки здатні до поезії, пам’яті, вдячності».
Переможцями конкурсу в номінації «Вірші-посвяти» стали Ірина Дмитрюк (11 Б ЗОШ №6) - ІІІ
місце, Вікторія Яшан (ІІ курс філфаку ЧНУ) та
Христина Солкан (2 клас гімназії №5) – ІІ місце,
Катерина Дробот (9 клас ліцею №5) – І місце. У
номінації «Вірші з «Елегії до сина» перемогли Регіна
Терсина (9 клас Маршинецької ЗОШ Новоселицького району) та Анастасія Максимчук (наймолодша
учасниця, першокласниця гімназії №7) – ІІІ місце,
Мирослава Борець (7-а клас ЗНЗ м. Кіцманя) – ІІ
місце.
А перше місце в номінації здобув хлопець, якого випадково мало не забули запросити до виступу
– з чисто технічних причин пропустили у списку.
Після запитання, чи всі охочі прочитали вірші, він
сміливо заявив, що залишився, і так майстерно прочитав вірша, що здобув перше місце. Це був Дмитро
Карабка, десятикласник ЗОШ №6.
Переможці й усі учасники отримали призи –
нові книжки видавництва «Букрек».

Вл. інф.

У Чернівцях – 107 підприємств,

чиї доходи перевищили 10 млн. гривень
Але на прикінці
року їх буде, за нашими
прогнозами, 150-160,
– повідомила під час
брифінгу заступниця
начальника ДПІ у
м. Чернівці Тетяна
ШПАК.

Саме ці платники й здійснюватимуть наступного року авансові
платежі на прибуток. А решта,
згідно з новим Податковим кодексом, подаватимуть звіти про свої
прибутки лише раз на рік.
– Кампанія декларування
за ІІІ квартал тривала 40 днів і
закінчилася лише 9 листопада

– розповіла Тетяна Василівна.
– Важливість її полягала в тому,
що, відповідно до перехідних положень кодексу, за січень - лютий
2013 року будуть сплачуватися
авансові внески податку на прибуток, виходячи із задекларованої за 9 місяців суми.
Підсумки ж декларування
такі: в ДПІ Чернівців обліковуються 3624 платники податку на
прибуток. За 3-й квартал вони
задекларували 30,5 млн. грн по-

датку на прибуток до зведеного
бюджету. До державного бюджету це трохи менше. Якщо порівняти з ІІ кварталом чи з першим
півріччям, то маємо позитивну
динаміку. У третьому кварталі
отримано більше на 2 млн. 200
тис. грн до зведеного бюджету і
на 2 млн. – до державного.
Заступниця начальника назвала найприбутковіші підприємства
міста, які задекларували понад
мільйон податку на прибуток. Се-

Відійшов у вічність Семен
Цидельковський
На 61-му році життя, раптово,від
інсульту помер Почесний громадянин
Чернівців, Заслужений діяч мистецтв
України, директор Будинку естетики та
дозвілля, поет, прозаїк та імпресаріо
Семен Ісаакович Цидельковський. Півтора місяця тому Семен Цидельковський
відзначив своє 60-річчя.
Він організовував для чернівчан
зустрічі, вечори та концерти за участю
Богдана Ступки, Ліни Костенко, Йосипа
Кобзона, Людмили Гурченко, Євгена
Євтушенка, Булата Окуджави та інших
зірок. Поховали щирого чернівчанина

на Алеї слави Центрального міського
кладовища.
Довідка: Семен Цидельковський народився 1952 року в Чернівцях. Закінчив
філологічний факультет Чернівецького
держуніверситету. Працював постановником на телебаченні, директором клубу
і редактором радіогазети панчішного
об’єднання. Від 1984 року – директор
Будинку естетики та дозвілля. Автор
книг поезій і прози «Печаль прозрения»,
«Невозвратные встречи», «Сумасшедшие на стадионе», «После бани», «Великие в Черновцах».

ред них – ТОВ «Машзавод» (гендиректор Віктор Сідляр), ТОВ «Рома»
(Роман Клічук), СП ТОВ «Галактика
– 3» (Микола Каденюк). Крім того,
маємо ще низку підприємств, які є
сумлінними платниками податків і
чий внесок суттєво поповнює казну. Серед них – Калинівський ринок, ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд»,
ТОВ «Еггер Гольцверкштоффе»,
ТОВ «Прем’єр- декор». Нині досягли загального обсягу доходів, що
перевищує 10 млн. грн 107 чернівецьких підприємств. Очікуємо,
що до кінця нинішнього року таких
буде вже 150—160.
Наразі півроку тому в Чернівцях було майже 950 підприємств,
які декларували нульові доходи, а
за 4 останні місяці таких стало 98.
Від 1 січня 2013 року податок на прибуток становитиме 19% (зараз – 21%), а з
2014-го – 16%.

Вл. інф.

кримінал

Н

еповнолітній з Молдови обікрав чотири
оселі на Буковині. До міліції звернулася
34-річна жителька Магали, що на Новоселиччині,
із заявою, що з її будинку викрали 220 євро, мобільний телефон та ювелірні прикраси. Вже через
кілька днів після крадіжки новоселицькі правоохоронці затримали 17-річного жителя Молдови.
Хлопець «зопалу» зізнався: ще одну крадіжку
він здійснив того ж дня у Чернівцях, а у двох помешканнях, до яких «навідався», не знайшов, що
взяти. Попри юний вік, злодій уже мав проблеми із
законом у Молдові, зокрема через кишенькові крадіжки та підробку документів. Наразі «гастролера»
заарештовано, порушено кримінальну справу.
Юнакові «світить» від трьох до шести років позбавлення волі, – повідомив сектор зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

В

Обленерго образилося:

закрило своє представництво у Чернівецькому Єдиному
інформаційно-розрахунковому центрі й подало на «Версії» до суду
Тепер, щоби заплатити за електроенергію, чернівчанам треба добиратися до вул.
Прутської, де розташований офіс ПАТ ЕК
«Чернівціобленерго». На жаль, не обслуговує
споживачів і пункт Чернівецького РЕМу на вул.
Глінки. Оголошення-папірці пояснюють, що це
явище тимчасове, а диспетчер за телефоном,
указаним у цих об’явах, розповів, що воно з
технічних причин. Показово, технічні причини
виникли водночас на двох пунктах.
Натомість Іван Паращук, директор Чернівецького Єдиного інформаційно-розрахункового центру, (вул. Шептицького, 9) сказав на
камеру нашому громадському кореспонденту
Геннадію Гекову, що причина закриття полягає
у конфлікті між споживачами та монополістом
через нарахування за спожиту електроенергію.
На жаль, люди скаржаться на непорозуміння з Обленерго та РЕМами, їхніми структурами
на місцях, масово. Однак монополіст розбиратися та прислухатися до них не хоче. Коли
ж, нарешті, і газета вказала на протистояння
населення й Обленерго, то його керівництво не
знайшло нічого кращого, як подати на газету до
суду. Але ж від цього проблема, що існує, сама
не вирішиться.
Тим паче, на словах керівництво «Чернівціобленерго» вже неодноразово привселюдно
заявляло, що громадяни, які цього хочуть,
можуть платити за електроенергію по розрахункових книжках. Та видають їх дуже неохоче і з великим «скрипом». Геннадію Гекову,
активному чернівчанину, який нині у статусі
громадського кореспондента газети відстежує
цю ситуацію, вже неодноразово телефонували
споживачі з Новоселицького, Герцаївського,
Глибоцького районів, яким відмовляють сьо-
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ласних дітей – до розумової відсталості.
Сімейна пара, діти якої від 2003 року не відвідували школу, за вироком Шевченківського райсуду
Чернівців отримала по 2 роки позбавлення волі
кожному. В судовому засіданні з’ясовано: чоловік
і дружина протягом багатьох років не виконували
батьківських обов’язків із догляду за чотирма дітьми. Як наслідок, судово-психологічна експертиза виявила розумове та психічне відставання дітей.
Оскільки подружжя раніше не судиме, а характеризується позитивно, обох батьків звільнили від
відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

С

портивний інструктор із вживання психотропів. Правоохоронці затримали 32-річного
інструктора одного зі спортивних комплексів міста,
який «підзаробляв на життя», розповсюджуючи
сильнодіючі лікарські препарати і серед відвідувачів комплексу, і за межами закладу. «Знайомство» міліціонерів із тренером призвело до
вилучення в останнього 100 доз сильнодіючого та
75 мл психотропного лікарських засобів. «Продавцю гарного настрою» загрожує від трьох до
п’яти років позбавлення волі, повідомляє пресслужба УМВС України у Чернівецькій області.

годні у видачі розрахункових книжок нового
зразка.
Мабуть, очікуючи на позитивне для себе
рішення суду, який має відбутися 4 грудня у
Господарському суді, Обленерго закрило й свої
чернівецькі пункти сплати. Бо саме там можна
було отримати розрахункові книжки, які для
людей є втіленням прозорості в розрахунках
за електроенергію.
Адже за такої умови (і за Законом!) вони
самі один раз на місяць знімають покази лічильника і записують їх, сплачуючи згідно з
тарифікацією, тобто розділяючи кіловати на
ті, що коштують 28 і 36 коп. І контролери все
це можуть дуже легко перевірити. Натомість
підрахунки, які робить Обленерго, за словами їхнього керівництва, дуже складні і тому,
мовляв, люди самотужки впоратися з такою
вищою математикою не можуть. А споживач
на це відповідає взаємністю, не довіряючи зі

свого боку розрахункам монополіста, який – і
ніхто мене у протилежному не переконає – дбає
найперше про свій прибуток. Бо це – аксіома і
такими є закони нашої капіталістичної, чи то пак
ринкової дійсності.
Однак у ситуації, що виникла, найбільше
непокоїть неповага монополіста до потреб
споживача і думки громадськості. Рішення
приймаються ним одноосібно, без обговорень.
І замість того, щоби прислухатися до думки
тих, кого вони обслуговують, та поліпшувати
обслуговування споживачів, Обленерго тисне
на них, змушуючи змиритися.
Як можна цьому зарадити? За допомоги
громадських слухань. Саме їх ініціює газета
«Версії». Чекаємо зацікавлених у п’ятницю,
30 листопада, на вул. Червоноармійській,
4, 3-ій поверх, конференц-зал. Початок об
11.00

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Н

а Буковину з Молдови – зі зброєю. На
пункті пропуску «Кельменці» прикордонники у «ВАЗі» вилучили 9 мисливських набоїв
калібру 12 мм, мисливський ніж і металеві кайданки. Цей «джентельменський набір» намагався провезти на територію України 51-річний
громадянин Молдови. Мисливський ніж направлено на експертизу, повідомили у пресслужбі Чернівецького прикордонного загону.

Ч

етверо буковинців постраждали у ДТП на
Прикарпатті. На автодорозі між селами Келихів і Зібранівка Снятинського району близько восьмої ранку 20-річний мешканець Буковини перед
мостом через річку Чорняву не впорався з керуванням і наїхав на бордюр. Автомобіль перекинувся.
Водій не постраждав, а от пасажирів, трьох жінок
віком від 29 до 48 років і 42-річного чоловіка з численними травмами доправили до Снятинської ЦРЛ.
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Топорівці – земля легенд і заможних господарів
Заасфальтовані рівні дороги, освітлені вечорами
вулиці, дільнична лікарня з умовами, яким
позаздрять обласні медичні заклади: відремонтовані
вбиральні, гаряча й холодна вода, щоденне
харчування із м’ясом і рибою. І все це – у селі.
Утім, назвати Топорівці селом язик не
повертається. Це швидше населений пункт
європейського ґатунку, де людям живеться зручно
й затишно. Щоп’ятнадцять хвилин до Чернівців
курсують маршрутки. Тож місцеві студенти їздять не
тільки на заняття, а й навіть додому на обід…
Однак така якість життя не впала топорівчанам
з неба. Досягали вони цього протягом останніх
десятиліть. Але чому подібного немає в інших селах? Мабуть, тому, що там немає свого
Віктора Федоровича. Недарма ж односельці вже втретє обирають Паращука своїм
президентом – себто сільським головою.
Варто зазначити, що любов односельчан до свого лідера – взаємна.
Він робить усе можливе й неможливе,
щоби людям жилося краще. Так, до
минулого Великодня з ініціативи сільського голови впорядкували кладовище: поклали плитку, заасфальтували
доріжки, повирубали хащі, через які
люди не могли знайти могили родичів.
На благоустрій цвинтаря витратили
370 тис. грн. Погодьтесь, сума доволі
солідна.
Знаний Віктор Федорович Паращук не тільки на Буковині, а й у Києві: там теж полюбляють топорівські
яблука!
Окрім місцевих фруктів, відомий
на всю Україну й старовинний храм
– Іллінська церква, побудована 1560
року воєводою Барновським. Його
стіни, понад 1,2 м завтовшки, були
свідками молитов гетьманів Богдана
Хмельницького (саме тут відправляли
панахиду за його померлим сином)
та Пилипа Орлика. А 1918-го в Іллінському храмі було присвоєне звання
молодшого чину фельдфебеля Василю
Чапаєву!
Однак, це не єдине місце спілкування з Богом у Топорівцях. Ще один
місцевий храм має дуже цікаву історію
створення. На початку 20-го століття
село належало до Австро-Угорщини,
а от сусідні Колінківці – вже до Росії.
Російські правителі, шукаючи причини

Теле

теле

09584

для початку конфлікту з Австро-Угорщиною, нарікали, що ті затискають
православ’я. І щоби довести необґрунтованість чуток, лише за два роки
австрійці збудували храм за допомоги
пожертв топорівських газдів у селі – на
кордоні з Російською імперією. Для
будівництва церкви жителі фірами
возили цеглу з Чернівців.

– Вікторе Федоровичу, на які
гроші живе село?
– Наше село досить велике, тут
мешкає понад 4400 людей, 180 з них –

підприємці, що платять податки. Звичайно, як і в інших селах, є люди, які
працюють за кордоном. Та загалом
Топорівці живуть садами. Втім, нещодавно виникла проблема, пов’язана
з тим, що яблука, аби зберегти їх до
весни у товарному вигляді, треба обприскувати мінімум 20 разів за сезон.
Мешканці Топорівців почали відчувати
негативний вплив хімікатів на собі. Проте разом з громадою ми знайшли прийнятне для всіх рішення: обприскувати
сади лише від 22-ї вечора до 6-ї ранку з
обов’язковим попередженням сусідів.

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Хмарний атлас»: 20.40; «Вартові легенд»: 13.10; 17.00;
«Сутінки. Сага. Світанок. 2»: 11.10, 15.00, 18.40;
Малий зал: Нове британське кіно-2012: 19.00; «Затока»: 17.30, 21.20;
«Зламані»: 15.40.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Сутінки. Сага. Світанок. 2»: 12.40, 16.20, 20.00; «Охоронець снів»: 11.00,
14.40, 18.20, 22.00.

Церква на кордоні колишньої АвстроУгорщини та Російської імперії
– Серед численних проблем сучасного українського села не остання – бажання молоді жити виключно у великих містах…
– Ми пишаємося тим, що майже уся
наша молодь живе і працює у селі. Але є
й свої проблеми! Нам не вистачає місця
для будівництва житла, молодим сім’ям
немає де жити…
Цьогорічний бюджет топорівської сільської ради – 1 млн.
850 тис. грн.
– Кажуть, у кожній топорівській родині є власний невеличкий
трактор…
– У Топорівцях близько 1400 дворів
і 1200 тракторів у приватному секторі.
Це невеликі тракторці, які роблять усе:

Герб Топорівців: жителі села цієї весни святкували 600-річчя

З наступного, 2013 року, Буковині обіцяють
протипаводковий захист. Уже вкотре?
Тільки за останні 20 років Чернівецька область втратила понад 70
га земель. Про це повідомив під час брифінгу, присвяченого стану та
перспективам розвитку водного господарства краю Валерій БОРОВЕЦЬ,
заступник начальника Дністровсько-Прутського басейнового
управління водних ресурсів.
– Причина цього полягає у господарській
діяльності в басейних річок, до яких належать
вирубка лісів у гірській частині водозборів, несанкціонована вибірка гравійно-піщаної суміші з
русел річок тощо, – наголосив посадовець.
За його словами, від січня 2013 року вступає
в дію Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного
господарства», складовою якої є Комплексний
протипаводковий захист у басейнах річок Дністра,
Пруту та Сірету. До переліку заходів програми
буде включено усі потенційно-небезпечні потипаводкові об’єкти та ділянки русел річок області.

А щодо виконання програми, то воно залежатиме
від фактичного фінансування.
У краї протікає 4240 річок. Річка Сучава тече
по території області тільки 28 км. Та оскільки вона
дуже бурхлива, а під час повені навіть непередбачувана, вона суттєво підмиває буковинський берег,
тим самим зменшуючи нашу територію.
По річці Сучава область втратила 20 га
земель, по річці Прут – більше 50 га.
Що потрібно зробити, щоби Україна не
втрачала землі? Відповідь проста: стабільно
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фінансувати протипаводкові заходи. Тим паче,
що значна частина краю розташована в гірській
і передгірській зонах Карпат, які час від часу
потерпають від руйнівної дії паводкових вод.
Спрогнозувати їх неможливо. Тому під загрозою
затоплення перебуває 73 населених пункти з
ймовірною площею затоплення понад 200 км²,
де мешкає 40 тис. буковинців.
Наразі існують і проблеми із замуленням
річок. Та такого рівня води в річках, як нині, не
спостерігалося вже 90 років. На опади чекаємо на
весні. Утім, на переконання Валерія Адамовича
ситуація не катастрофічна. Хоча до критичної
позначки «112» залишилося тільки «3»! Якщо
ж рівень води впаде нижче, тоді вже наслідки
будуть катастрофічними – почнеться загибель
риби, гниття відкладень у Дністрі та поширення
різних захворювань.
До слова, Дністровсько-Прутський БУВР розробив пропозиції щодо розвитку водного господарства області. Серед них – установлення прибережних захисних смуг, бо такі є лише навколо

орють, культивують, роблять грядки,
підсипають, копають тощо. Якщо людина має велику площу саду і не має
трактора – вважайте, вона «пропала».
Без техніки сад вирощувати невигідно.
– Які плани на найближче майбутнє?
– Добудуємо ще один корпус дитячого садочка. 100 дошкільнятам зі 180
не вистачає місця. Крім того, реставруємо будинок культури та плануємо
реконструювати пам’ятник топорівчанам, які брали участь у ІІ Світовій війні
, а також воїнам УПА. Новоселицькі
архітектори навіть розробили вже його
проект. Але на все потрібні кошти… Та
сподіваємось отримати 250 тис. грн. на
покращення інфраструктури села від
чесько-української фірми за оренду
5-ти гектарів для розташування сонячних батарей , які вироблятимуть
екологічно чисту електроенергію.
– Що найскладніше у роботі
сільського голови?
– Знайти підхід до кожної людини.
Адже треба так підійти до проблеми,
так пояснити людині, щоби вона,
прийшовши до мене зі сваркою та кулаками, йшла додому, дякуючи. Треба
бути психологом.
Я дотримуюсь двох мудрих висловів і не втомлююсь їх повторювати.
Біблійне «І це мине» допомагає пережити неприємності і не розслаблятися
від досягнень. А коли довкола хтось
перекручує мою позицію, нагадую
собі цитату Оскара Уайльда: «Гірше
за плітки про вас може бути тільки їхня
відсутність».

Любов КАФАНОВА, «Версії»

орендованих водойм (1,5 тис. га), а потреби їх
облаштувати на площі 56,2 тис. га; завершення
паспортизації річок області; припинення протизаконного будівництва на землях водного фонду;
збільшення коштів на заходи щодо відродження
малих річок області тощо.
Величезним негативом є відсутність нормативно-правової бази для реалізації басейнового
принципу управління водними ресурсами. Із 24
запланованих водних постів Автоматичної інформаційно-вимірювальної системи «Прикарпаття»
у басейнах річок Прут і Сірет, які покликані попереджати про надзвичайну ситуацію, пов’язану
з водним фактором, введено в експлуатацію
тільки 6.
Щоби захиститися від паводків, Чернівецька область потребує щороку 60 млн.
грн., а має поки що трохи більше 4 млн.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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теле Версі ї

«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10

ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.55,01.55,03.25 Погода.
05.45 Свiтанок.
06.50,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.20 Х/ф «Прекрасний».
12.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка...»
13.50,20.15 Т/с «Братани 3».
15.50 Х/ф «Серпень. Восьмого».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумки дня.
22.45,03.30 Свобода слова.
02.00 Т/с «У чорному списку 3».
02.55 Факти.
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На сцені драмтеатру зіграють професійні актори, а також Андрій Середа (гурт «Кому Вниз»)
та Микола Вересень
5 грудня, 19.00, драмтеатр (пл. Театральна, 1)
Квитки від 80 до 200 гривень

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
02 грудня, 12.00: «Я – курчатко, ти – курчатко».

Iнтер

3

грудня

Вистава «ПАВЛІК МОРОЗОВ»
Леся Подерв’янського

01 грудня: Концерт вокальної музики солістки Чернівецької обласної філармонії Олени Урсуляк.

05.25 Х/ф «Мiмiно».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.55 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.25 Т/с «Ящик Пандори».
13.25 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.05 «Право на зустрiч».
16.05 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,04.00 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Зворотний бiк мiсяця».
00.10 Т/с «Менти. Таємницi великого мiста». (2).
03.25 «Подробицi» - «Час».
04.10 Д/ф «Рейс 007. Третiй зайвий».

2

грудня

+10

ОРГАННИЙ ЗАЛ

«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.15,02.
30 «ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.30,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
13.20 Мелодрама «Москва сльозам не вiрить».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Знахарка».
00.30 Х/ф «Дiм дурнiв». (2).
02.45 «Золота колекцiя Футболу
України».
04.25 Комедiя «Мавпяча кiстка».
(2).

1

ЛИСТОПАДА

ВДЕНЬ

1 грудня, 18.30: «Калинова сопілка».
2 грудня, 12.00: «Карлсон, який живе на даху»; 18.30: «Пан Мандатор».
4 грудня, 16.00: «Ще раз про Червону Шапочку».

УТ-1

30

ЛИСТОПАДА

+2

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Джунглі 3D»: 12.00; 13.40; 15.20; 19.10; 21.00; «Сутінки. Сага.
Світанок. 2»: 17.00.
Малий зал: «Соловей-Розбійник»: 12.00; 13.40; 18.00; 19.40; 21.20; «Координати
Скайфолл 007»: 15.20.
ПАБ «PUBLIK»
29 листопада: «Zapaska» (Україна) та «Kuzmich Orchestra» (Чехія).
30 листопада: «Mexican Party» з гуртом «Green Silence».
01 листопада: «Violin Stream», м. Чернівці.
02 листопада: «Beer Gun», м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Бісерна флористика». Виставка Світлани Долинської. Відкриття 6 грудня
о 16.00.
«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.
Виставка живопису Руслана Боднарашека.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.40 Гiсть студiї.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Заголовки.
06.45 Вiстi.Ru.
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.
09.30,12.30 Офiцiйна хронiка.
09.40,11.30,13.25,15.30 Погода.
09.50 Фестиваль «Родина». Творчий вечiр Н. Яремчука.
11.40 Шеф-кухар країни.
12.40,18.50,21.20 Дiловий свiт.
12.45 Право на захист.
13.05 Темний силует.
13.15 Армiя.
13.30 Вечiр пам`ятi Народного
артиста України Н. Яремчука.
14.35 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Маруся».
16.25 Т/с «УГРО».
18.10 Останнє попередження.
18.35 Агро-News.
19.05 Сiльрада.
19.20 Свiт спорту.
19.30,21.25 Новорiчний вогник на
Першому.
21.00 Пiдсумки дня.
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 Кiно у деталях.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
01.25 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 ТелеАкадемiя.
03.05 «Вiра. Надiя. Любов».
04.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
04.45 Хiт-парад тижня.
05.35 Д/ф «Проект «Атом».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

5

03.11 - 09.12.2012

понеділок
понеділок

3 грудня
5 канал

Профiлактика.
14.00 «Програма передач».
14.05,16.10,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35 «Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
18.40,22.40,03.30 «Київський час».
18.50,23.40,00.30,03.20 «Час спорту».
19.30,20.10,21.10,01.15,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
22.25,23.20,00.15,02.30,03.15
«Бiзнес-час».
23.30,00.25 «Crime news».
23.45,00.40,02.35,03.25,03.35,04.1
5 «Огляд преси».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

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 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
15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
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. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Мiльйонер iз
Швейцарiї».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка», 66 с.

19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
22.00 Х/ф «Не брати живим». (2).
00.15 Х/ф «Прокляття». (2).
02.00 Х/ф «Василiск: цар змiй». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Коннект»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Абетка виживання»
13.20 «Палітра»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
15.15 «Подіум її життя»
16.30 «Милосердя»
17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Коннект»
01.45 Д \\фільм «Абетка виживання»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.20, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер».
Підсумковий випуск»
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»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Найгарніші острови світу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)

17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Чемпіонат України з тенісболу. Фінал

ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55 Твою маму!
12.20 Косметичний ремонт.
12.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.25,20.25 Дайош молодьож!
15.20,00.55 Вайфайтери.
15.55 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 «Одна за всiх».
20.50 Даешь молодьож!
21.15 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.10 До свiтанку.

НТН
05.30 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Двiчi народжений».
07.55 «Агенти впливу».
08.55 Т/с «Батюшка».
10.40 Т/с «УГРО 4».
14.45 Т/с «По гарячих слiдах».
18.30 Т/с «Детективи».
19.00,23.45,01.55,04.15 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Первiсний жах». (3).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ
04.30 «Танцюють всi! 5».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Таємницi Х-фак тора.

Дiаманти Сергiя Сосєдова».
11.10 Х/ф «Мрiї з пластилiну».
1 3 . 1 0 « Б и т ва е к с т р а с е н с i в .
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Комiсар Рекс».
02.05 «Вiкна-спорт».
02.15 Х/ф «А якщо це любов?»
03.55 «Краще на ТБ».
04.00 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Будбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.15 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Молодята».
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
01.45 Т/с «Останнiй акорд».
02.35,03.55 Зона ночi.
02.40 Четверта хвиля.
04.00 Зiрка Вавiлова.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Легендарне парi.
05.00 Та, яка поряд.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10 Х/ф «Пес i жебрак».
11.05 Т/с «Чорна лагуна».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Пiкап. Зйом без правил». (2).
01.25 Х/ф «Займемося коханням». (2).
02.40 «Нiчне життя».

вівторок
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 навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.40 Гiсть студiї.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Заголовки.
06.45 Вiстi.Ru.
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.
09.20,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,10.55,12.20,15.40 Погода.
09.40 Свiтло.
10.05 Т/с «Маруся».
11.00 Всеукраїнська нарада з
питань захисту прав дитини за
участю Президента України В.Ф.
Януковича.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.35 Хай щастить.
12.55 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.30 Х/ф «Товариш генерал».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Т/с «Маруся».
16.35 Т/с «УГРО 2».
19.05 Д/ф «1000 днiв. Цiна
стабiльностi».
19.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
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 Великi битви. Бунтiвнi шаблi.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса».
04.15 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
04.45 Хiт-парад тижня.
05.35 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.
50 «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».
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 «Мiняю жiнку 6».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Динамо (Загреб) - Динамо (Київ).
00.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
01.45 Мелодрама «Знахарка».
04.55 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.30 Х/ф «Смугастий рейс».
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.
09.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
мiсяця».
12.55 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи».
15.50 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.10 «Спорт у Подробицях».
20.50,04.15 «Подробицi. Неформат».
23.15 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
00.15 Т/с «Iлюзiя полювання». (2).
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.20,06.50,03.15,04.10 Погода.
05.25,03.40 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстренний виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.25 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
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.
00.00 Х/ф «Бетмен». (2).
03.20 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.2
0 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25,03.3
5,04.15 «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.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.00,0
1.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,02.3
0,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.15,09.15,12.35,14.10,16.10,17.2
0,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35,03
.55 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.1
0,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25 «Акцент».
18.15 «Енергонагляд».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

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 «Серцю не накажеш»
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
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Судний
день».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».

середа
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 навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.40 Гiсть студiї.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Заголовки.
06.45 Вiстi.Ru.
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 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.20,15.40 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15 Т/с «Маруся».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.35 Українська пiсня.
13.20 Х/ф «Танк КВ-2».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Т/с «Маруся».
16.35 Т/с «УГРО 2».
19.05 Бенефiс Ю. Гальцева та Г.
Ветрова.
20.50 Мегалот.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево.
21.55 Зiрки гумору. К. Новикова,
В. Винокур.
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 Великi битви. Галльськi вiйни.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса».
04.20 Свiтло.
04.45 Хiт-парад тижня.
05.35 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
10 «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 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,02.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 2».
20.15 «Джентльменський набiр».
22.00 «Територiя обману».
23.05,02.50 «Грошi».
00.25,03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
05.05 Т/с «Слiдаки».

Iнтер
04.35 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя».
06.10 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».
07.30,20.30,03.00 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
мiсяця».
11.45,12.55 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи».
15.50 Х/ф «Вперше замiжня».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.05 «Подробицi. Неформат».
23.15 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11». (2).
0 0 . 1 5 « П а р к а вто м о б i л ь н о го
перiоду».
00.55 Х/ф «Б.С.» (2).
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».
03.20 Д/ф «Леонiд Якубович. Без
метелика».

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,03.10,04.15 Погода.
05.25,03.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.20 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
12.35,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».

19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Х/ф «Не брати живим». (2).
02.00 Пiсня року 2011 Краще.
02.45 Д/ф «Мейд iн Юкрейн».
04.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д/фільм «Коннект»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 12.30 14.30 15.00 20.30 22.25
03.10 05.30– «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.45 Д/фільм «Абетка виживання»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.15 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

«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 «Чернівецький 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 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Створення досконалості»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Любовний менеджмент» (2)

5 канал

06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.20
«Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25
«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
.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.00,0
1.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,02.30
,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.40,08.55,09.15,12.35,13.10,
14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Трансмiсiя-тест».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.1
0,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

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 «Серцю не накажеш»
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. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10 Т/с «Слiд».

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55,19.25 Богiня шопiнгу.
12.20 Косметичний ремонт.
12.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.00,21.15 Кузня зiрок 3.
14.25,20.25 Дайош молодьож!
14.55,20.50 Даешь молодьож!
15.20,00.55 Вайфайтери.
15.55 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25,23.00 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 «Одна за всiх».
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.10 До свiтанку.

НТН

05.45 Х/ф «Фронт у тилу ворога».
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 «Людина без пiстолета».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.40
«Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Акули 2». (2).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.10 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.15 «Чужi помилки. Сирiтська
доля».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 «Зоряне життя. Окiльцювати
холостяка».
10.40 «Зоряне життя. Цiна щастя
- дитина».
11.40 Х/ф «Алiса назавжди».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.25 «Один за всiх».

00.25 «Куб 3».
02.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.40 Т/с «Комiсар Рекс».
03.25 Х/ф «Атестат зрiлостi».
04.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Будбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.15,01.25 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 «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
01.55 Т/с «Останнiй акорд».
02.40,03.45 Зона ночi.
02.45,03.50 Богдан Хмельницький.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Майстер музи.
04.50 Жарптиця.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.30 Т/с «Академiя танцю».
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 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00 «Жiноча лiга».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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5 грудня
14.15,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Х/ф «Бетмен повертається». (2).
03.20 ПроЦiкаве.

86

теле Версі ї

4 грудня

10.00 Пiсня року 2011.
12.00 «Хай говорять. Тетяна
Васильєва: Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.55 Подiї Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл
другий».
21.00 Щиросерде зiзнання. Хрещений батько.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» (Україна) - «Ювентус»
(Iталiя).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.30 Х/ф «Генрi i Джун». (3).
04.00 «Хай говорять».
04.50 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Коннект»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д \\фільм «Абетка виживання»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

«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 «Чернівецький 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 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Навколо м’яча»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Август» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55,19.25 Богiня шопiнгу.
12.20 Косметичний ремонт.
12.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.00,21.15 Кузня зiрок 3.
14.25,20.25 Дайош молодьож!
14.55,20.50 Даешь молодьож!
15.20,00.55 Вайфайтери.
15.55 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25,23.00 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 «Одна за всiх».
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.10 До свiтанку.

НТН

06.00 Х/ф «Подвиг Одеси».
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 «Людина без пiстолета».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,05.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Зброя».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як
злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Акули 3». (2).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.10 «Речовий доказ».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.40 «Чужi помилки. Люби мене,

моя голубка!»
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.45 «Фермер шукає дружину 2».
11.45 Х/ф «Доглядальниця».
13.55 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Веселi зiрки».
03.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Будбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.30 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.50 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Молодята».
19.15,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Т/с «Останнiй акорд».
02.50,03.40 Зона ночi.
02.55 Богдан Хмельницький.
03.45 Iван Мазепа.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Так нiхто не любив.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.30 Т/с «Академiя танцю».
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 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00 «Жiноча лiга».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 «Нiчне життя».
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Микола БУЧКО: «Першу «рецензію» я отримав від
мами. По спині… Мокрим скрученим рушником…»
Відомий буковинський «поет для поетів, естет і гурман» (принаймні, як
стверджують його найближчі друзі) влаштовує творчий вечір – для усіх
охочих гурманів. У мистецькому меню – не лише тонка, вишукана поезія,
а й пісні, балади, романси та блюзи, – за участі камерного хору!

Це була психологічна
революція

Такий потужний музичний супровід поетичного вечора – не випадковість. У 70-х молодого
поета знайшов Валерій Громцев, керівник одного
з перших українських вокально-інструментальних ансамблів, – ВІА «Карпати». Він запропонував Миколі спробувати писати українські тексти
до популярних зарубіжних пісень. Так і розпочалася плідна співпраця двох митців. Зокрема,
Валерій Громцев на слова чернівецького поета
створив пісні «Чекання», «Вже дощі зупинились», «Дивоцвіт», «Івана Купала»…
ВІА «Карпати» був створеий 1967
року в Чернівцях при Будинку культури
текстильників під керівництвом студента
місцевого музучилища Валерія Громцева. До першого складу входили: колишній
директор Центрального палацу культури
Віктор Обдуленко, музикант Євген Тарнавський, солістка Світлана Юрченко (нині
Кобевко), поет Микола Бучко.
Цікаво, що попервах хлопці навіть
самотужки виготовляли деякі музичні
інструменти. «Карпати» давали власні
концерти, а іноді акомпанували вокальному жіночому ансамблю «Марічка»,
створеному Степаном Сабадашем.
– Валерій Громцев попросив мене, щоби я
на мелодії, популярні на заході, написав власні
оригінальні тексти, адже робити переклади було
ризиковано, – каже Микола Бучко. – «Карпатівці»
слухали те, що можна було слухати (бо багато було
забороненого), підшуковували собі сучасний репертуар, намагалися створювати щось «попсове»,
– тобто те, чого ми зараз соромимося. Тоді ж і поняття такого не було – попса. Просто люди пробували
ставати особистостями в тоталітарному суспільстві,
це була психологічна революція…
До 1979 року Радянський союз (і
В’єтнам) не підписував міжнародну конвенцію з авторських прав – друкував усю
світову літературу, не платячи жодної
копійки!
– Якось за кордоном Назарій Яремчук на концерті виконував мою пісню «Христина» на музику
югославського композитора. Мені надійшло повідомлення, щоби я приїхав отримати гонорар – 20
доларів за разове виконання – до Москви, у Внешторгбанк. Проте я так і не поїхав, бо порахував,
що мені дорога обійдеться дорожче, – згадує пан
Микола.

Коли я писав «Шевченка»,
до мене повернувся біль

Проте іноді гроші (тобто, гонорари) таки
«знаходили» автора в Румунії. В Бухарестському
університеті, – а також Люблінському, Варшавському, Краківському – Микола Бучко намагався
на прикладі творів Нью-Йоркської групи поетів
(Бойчука, Андієвської, Тарнавського) розповісти
студентам, як будується поетичний твір.
– Це була спроба погляду зсередини, – каже
пан Микола. – Чому цей текст саме такий? Чому автор розгортає свою думку саме в такий спосіб, шукає контакт із читачем саме через такі слова, через
такі метафори? Тобто, це структурний аналіз поетичного твору, поетична механіка, конструктор...
– Що спричиняє рух цієї поетичної механіки всередині людини? Як назвати цей творчий
імпульс? Чи це бажання самовиразитись,
сублімація усього, що накипіло всередині,
чи просто бунт?
– Швидше, сублімація… Хоча усяке може бути,
тут усе перемішане. Про психологію творчості є

море книжок. Але те все абсурд. Те не підлягає
ніякому поясненню. От чому я пишу? Чую якусь
фразу, зачепилося слово… Щось за тим стоїть, мене
мучить, мучить, потім – все: орієнтуюся, починаю
писати, писати, але не знаю чим закінчиться! Причому спочатку думаю – мало би ось так закінчитися.
Проте далі ще щось додається, не знаю навіть звідки це береться! Ліна Костенко казала, що поету не
треба нагород, його доля нагородила. Я б додавав:
тяжким ярмом, від якого не можна відчепитися. В
ті моменти, коли я писав Шевченка, – «Як важко
дихати! Не тільки тіло, а й душа холоне, моя душа
самотняя…» – до мене біль повернувся. Біль, якого
вже не було. Відтоді як я лежав пластом у квартирі
на вулиці Гагаріна. Сусід побачив мене з веранди,
розбив скляні двері, бо я не міг дотягнутися до знеболювального…
Під час служби в тодішній армії Микола Бучко
отруївся парами ракетного палива – на полігон солдати-транспортувальники впустили ракету. Через
деякий час розпочався тривалий період боротьби
за власне життя…
– В армію мене не брали, бо я був один у мами,
а вона – пенсіонерка. Тато помер коли мені було
ще 10 років. Проте я сам написав заяву, мовляв,
як це – здоровий хлопець, і не відслужить у армії,
– каже Микола Бучко. – Хоча в дитинстві я був
невеличким. В одинадцятому класі на фізкультурі стояв передостаннім за зростом. Виріс уже в
університеті, за рік – на 17 сантиметрів! Чи це на
мене так зміна клімату вплинула, не знаю… Мав
велику проблему з одягом. Щомісяця додавав
кілька сантиметрів зросту. Штани – закороткі,
відпускав їх, доки міг, весь час знизу. Здавав
кров, щоби відпустили на три дні додому, їхав
негайно до мами за одягом, бо стипендії у 28
карбованців заледве вистачало на гуртожиток,
зошити, чорнило, авторучки…
Вірші Микола почав писати з десяти років.
Відтоді ж і друкувався – у гайсинській районній
газеті «Трибуна праці» та інших газетах.
– Я тоді думав: «треба писати як Рильський
чи Тичина (не ранній, бо раннього я не знав того
часу) – урочисті, висновкові вірші:
Кожен порух і кожен подих,
Кожне слово, що кличе до бою,
Найвеличніше, навіть подвиг,
Ми вимірюємо добротою.
Бо життя – це не випадковість,
І довіра твоя не хвилинна.
З доброти виростає совість,
З доброти виростає людина.
«Я півдня думала, що ти мав на увазі», – сказала мені мама. Але вірш їй сподобався. А потім
я написав:
Скоро старість, немічні турботи,
В грудях біль нестерпно цебенить,
(це я накаркав собі, – Бучко.)
Скоро зойкне з півдороги потяг,
Обірветься молодості мить.
Чумака засуджено до страти,
В Симоненка з горла сірий дим.
Вже й мені пора, либонь, вмирати,
Щоб зостатись вічно молодим.
– І я отримав «рецензію» від мами, – згадує
Микола Бучко. – Вона взяла рушник, намочила
його, скрутила, потім вхопила мене за чуба – і по
спині рушником, по спині: «А подумав, на кого
ти мене залишиш?!» Я образився страшенно.
Вирвався і в сльозах вигукнув страшні слова:
«Почекай, я до тебе доросту!» Вже коли студентом університету приїздив на канікули, і бувало
відмовлявся від якоїсь роботи, то мама мене
питала: «То що, уже доріс?» І постійно плакала…
І от, мене стільки років гризло: нащо я такі слова
сказав. Але вже студентом університету до мене

дійшло: людина, яка повірила, що я був справжній – то була моя мама! І той рушник – то була
моя перша рецензія…

Хто такий Бандера,
я дізнався в КДБ

– На філфаці, де вчився, був головою літературної студії університету. Мав через це проблеми. 69-го року організовували вечір пам’яті
Василя Симоненка. Він тоді був дуже популярним. Студенти зачитували про нього реферати,
читали напам’ять його вірші. 40 студентів-учасників, викладачі… І от один зі студентів на вечорі прочитав фрагменти з щоденника Василя
Симоненка. Ніби позитивні речі, які «підходять»
радянській дійсності. Але ніхто ж не знав, що
щоденник Симоненка заборонений! Василь був
спеціальним кореспондентом робітничої газети в
Черкаській області, газети ЦК Компартії України.
І записував у щоденник різноманітні ситуації, які
були «не для радянської газети». Його в Мюнхені,
у видавництві ім. Степана Бандери надрукували:
«От ваш Радянський Союз справжній, а не те, що
ви пишете в газетах»…
– Хто такий насправді Бандера, я дізнався
вже в КДБ, – каже Микола Бучко. – Адже я виріс в
такому середовищі, що для мене Бандера – це або
місто Бендери, або прапор іспанською (бандера
роса – червоний прапор).
Мене чи не щоранку викликали до КДБ,
тягали по зборах: комсомольської групи, українського відділу, потім курсу, університету, закриті
партійні збори… Дійшло до того, що в мене вдома,
на Вінничині, в селищі Удич, у школі відбулися
закриті партійні збори, куди запросили мою
маму і обговорювали питання: «Як сталося, що
я, мовляв, з радянської сім’ї, став українським
буржуазним націоналістом?!» То була неймовірна
напруга, адже вся країна готувалася святкувати
наступного року сторіччя Леніна.
– Я іду з одного корпусу до іншого, зупиняється машина, а звідти: «Коля, ста-

рий, привіт! Сідай, треба поговорити!»
Здається, ніби якісь хороші знайомі, а насправді це – КДБ. Коли вранці вони приїздили в гуртожиток перед парами, Міля
Померанцева, мати Ігоря Померанцева,
тихенько мене будила: «Коля, за тобой
приехали». Вона тоді в гуртожитку вахтером працювала. Більшість тих хлопців
з КДБ я знав ще з істфаку, ми разом ходили на гімнастику в університеті. Щоби
влаштуватися на роботу, вони негайно
одружувалися, їм давали квартиру – і от
вони вже КДБ.
Від КДБістів я почув і про інших учасників
вечора – що родичі деяких студентів, які читали
вірші, були виселені до Сибіру. Бо таких як я, зі
східної чи центральної України, в університеті
вчилися одиниці. Наприклад, уся рідня моєї
дружини виросла в Комі СРСР. Бо в сусідньому
з їхнім селі Угриніві народився Степан Бандера.
Відповідно, усі довколишні села відправили до
Сибіру, «замели» усіх…

Паровози не писав

– Як вам удавалося не писати віршів на
замовлення? – запитую Миколу.
– Так звані політичні вірші я писав, – каже
Микола Бучко. – Наприклад, до дня Перемоги
про жінку, яка чекала сина з війни, чисто ліричні
речі… Не писав ура-патріотичних віршів. До річниці Жовтня тощо… Мене і не змушували: не те
що жаліли, але якось по-людськи ставилися. Хоча
були жорсткі вимоги… У мене з першою книжкою
були проблеми. Я хотів назвати збірку «Доброта». А редактори – «Сонячні сходи». Мовляв,
експресія, так по-сучасному. Хоча російською
ж незрозуміло, чи то про «ступеньки» йдеться,
чи про «всходы». І ще – потрібен був «паровоз»:
перший вірш у збірці мусив бути а-ля «Вперед
заре навстречу». Проте «паровози» я не писав… Я
пишу вірші. І згадую першого рецензента – маму.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

8

№48 (465) 29.11.2012 - 05.12.2012

Передплатний індекс

09584

Передплатний індекс 09584

№48 (465) 29.11.2012 - 05.12.2012

соціальні

соціальні

Щастя в тому, щоби жити
«Коли в 25-річному віці я втратила можливість ходити, а в зв’язку з
трагедією в моїй сім’ї залишилася без усіх рідних мені людей, з маленькою
донечкою на руках, я зрозуміла, що можу розраховувати тільки на себе. Я
не могла навіть сидіти, а щоби нагодувати дитину, мені доводилося повзти
на кухню. Вчилася всього самотужки, бо знала, що мені треба попрати,
приготувати їжу, вивести дитину надвір. І я усвідомила, що людина сама
будує своє життя, а потребує тільки мінімальної допомоги. Я сама пораюся
по господарству. Проте, скажімо, розвішати випрану білизну, скільки б я
не вчилася, в своєму стані я не зможу. Тож у цьому я потребую допомоги. А
все інше я зроблю сама!
…Одного разу до мене прийшла подруга й почала жалітися на свої
життєві негаразди – проблеми на роботі, сварки з чоловіком, депресію, – я
відповіла коротко: «Як ти не розумієш свого щастя? В тебе є здоров’я, а
значить ти маєш усе».
Про це розповіла Олександра Козлова, яка півжиття провела в інвалідному візку.
Вона з чоловіком Романом Залевським – інвалідиспинальники, тож будь-який їхній день починається із
зусилля: треба з ліжка пересісти у візок. І вони роблять
це, не нарікаючи ні на що. Переживши кожний свою
життєву трагедію, зіткнувшись із тим, що, будучи здоровими ще вчора, наступного дня опинилися без віри
й надії. Їм довелося вчитися багатьом елементарним
для здорових людей речам заново. І вони спромоглися
це зробити. А тепер допомагають іншим людям, яких
спіткало таке ж нещастя, усвідомити, що травма – не
вирок, а можливість подивитися на світ з іншого боку й
пізнати те, чого не змогли би пізнати без цих обставин.

Кохання на те й кохання, щоби
спалахувати несподівано й
залишатися назавжди…

Вони зустрілися тоді, коли обом було вже далеко
не 20 років, і навіть не 30... Коли в кожного своє життя, свої діти, свої клопоти. Різні міста, різні регіони,
навіть береги українського Дніпра – різні. Але жага
до життя – спільна. І тепер – одна на двох.
Олександра в інвалідному візку два десятки років, Роман – майже стільки ж. Вона – жила в Антрациті
на Луганщині, він – у Чернівцях. Обоє, кожен у своєму місті, опікувалися організаціями, які об’єднують
людей у візках.
– Щороку й мені, й Романові виділяють путівку
на оздоровлення до Криму. Там ми й зустрілися шість
років тому, – згадує Саша. – Пам’ятаю, як уперше
його побачила: він абсолютно мене не вразив. Та
одразу привернув мою увагу готовністю допомагати
людям: у мене були проблеми з ногою й він запропонував зробити тутор – ортопедичний апарат для
фіксації кінцівки. Ми обмінялися телефонами.
Після цієї зустрічі вони роз’їхалися – кожний у
своїх щоденних клопотах. А коли аж через рік Олександра знову зібралася до Євпаторії й уже з валізами
стояла біля будинку, в неї задзвонив телефон. На
екрані мобільного висвітилося: «Роман». Тоді жінка
навіть подумати не могла, що вже незабаром історія
звичайного спілкування перетвориться на історію
справжнього почуття.
– Ми домовилися зустрітися в Криму: Роман теж
саме збирався туди, – каже Олександра. – В Олімпійському центрі я з року в рік проводжу заняття
для тих, хто опинився в інвалідному візку – загалом
візочників там навчають дуже корисних речей: не
тільки самостійно сідати, їсти, ходити до вбиральні,
вдягатися, але й як жити, працювати, ставитися до
життя. Тож я сказала Романові, що в таборі зовсім не
матиму вільного часу, а він відповів, що заїде лише на
хвильку…
Потім Роман запросив Олександру до Чернівців.
Вона приїхала – і залишилася тут. Нині вони – щасливе подружжя, закохані люди, гарні друзі, однодумці,
які мають спільну мету: допомагати тим, хто цього
потребує. Роман Залевський очолює міське товариство інвалідів «Милосердя» й протезно-ортопедичне
підприємство, що спеціалізується на виготовленні
протезів кінцівок, корсетів, туторів та інших індивідуальних виробів для компенсації втрачених функцій
опорно-рухового апарату, а Олександра Козлова завжди поряд із чоловіком.

Щоби жити повноцінно, важливо
вчасно розпочати реабілітацію

Життя триває й події в ньому йдуть своєю чергою:
ми щодня ходимо на роботу, спілкуємося з друзями,
водимо дітей до школи, купуємо продукти в магазині,
дивимося телевізор… І не замислюємося, що все це –
подарунки долі. А зовсім поряд з нами живуть люди,
які не з чужих слів, а на власному досвіді знають, що
маючи все одного дня, наступного можна лишитися ні
з чим, втративши найцінніше – здоров’я.
Отримати травму хребта й спинного мозку та стати
безпорадним, не дай Боже, може будь-хто. Випадком
долі хтось потрапив в автомобільну аварію, інший –
упав з висоти або ж зламав хребет, просто купаючись
у річці… Та, часто, коли людина має такі важкі наслідки,
причини, що до них призвели, втрачають зміст – бо
думки тільки про одне: як жити далі й чи є в такому
житті сенс?
Сенс є! І про це точно знають Роман Залевський та
Олександра Козлова. А вони не кажуть нічого такого,
чого не пережили б самі... Повноцінне життя у візку

можливе, бо, зумівши перелаштувати власний світогляд, усвідомивши, що життя триває, такі люди часто
роблять речі, які не під силу здоровим, і відкривають
для себе ті барви життя, про які пересічний перехожий
з вулиці навіть не здогадується.
Але, щоби здобути можливість у подальшому ці
барви розгледіти, треба без ілюзій подивитися на
реальність.
– Більшість людей, особливо молодих, коли потрапляють у таку ситуацію, щиро вірять, що знову
будуть ходити, – каже Олександра. – Лікарі їм брешуть
і в результаті вони вірять саме в те, в що хочуть вірити.
Минають рік-два-три, люди не займаються собою, а
просто чекають, що ось-ось підуть… а час втрачається.
Атрофуються хребет і м’язи, тіло забуває колись звичні
для нього рухи…
Тож, перш за все, Саша радить не втрачати дорогоцінного часу, працювати над собою, не боятися
візка, а чітко усвідомити, що він потрібен не для того,
щоби в нього сісти, а для того, щоби стати самостійним.
І, звичайно, не втрачати віри, бо вона допоможе домогтися гарних результатів.
– Ми дізналися про травму хребта дівчинки Юлі з
Заставнівщини, – розповідає Роман Залевський. – Одразу поїхали до неї, подарували візок, різну літературу.
Впродовж року вона займалася вправами самостійно,
потім ми запропонували їй поїхати до Євпаторії на
активну реабілітацію. Спочатку вона була шокована,
бо там немає материнської опіки – і це головна умова:
людина з травмою приїздить туди без рідних. Усе довелося вчитися робити самій: застеляти ліжко, вдягатися,
їсти. Але вже за 10 днів вона була в захваті, зрозумівши, що навіть будучи в інвалідному візку, можна жити
по-справжньому.
На жаль, не всім удається знайти в собі сили, щоби
повернутися до повноцінного життя. Чернівчанці Ользі
навесні медики зробили складну операцію й пообіцяли, що до початку вересня вона піде на роботу. Вона
схопилася за ці слова, як за соломинку, й, нічого не
роблячи, чекала на диво. Дива не сталося. Нині її вже
немає серед живих…
– Кожна людина, безумовно, потребує індивідуального підходу: одній після травми скажеш, що вона
не ходитиме, вона вчинить самогубство, скажеш іншій
– вона обміркує й зрозуміє, що треба щось робити, – ді-

понад 100 кг?
Візки, якими в Чернівцях користуються багато
візочників, важать 14-18 кілограмів. Проте значно
кращими є шведські «Пантери», які разом із колесами мають вагу до 6 кг. За кордоном хороший візок
може слугувати не більше 4 років і потрібен тільки
для того, щоби пересісти в авто. В нас же візки
використовують, доки їх можна відремонтувати…
– Є державна програма на виконання соціальних ініціатив Президента, якою владники передбачили 172 млн. грн. на візки, що вдвічі більше за
попередній рік, – каже Роман Залевський. – Вперше
заплановано забезпечити ними 100% інвалідів,
обіцяли, що до 1 вересня нададуть 40% візків, але
вересень давно минув, а про надходження візків
до області ми поки нічого не чули… Та й узагалі,
такі програми не можна розраховувати на один рік,
коли потенціал підприємств, які спеціалізувалися
на випуску візків, втрачений, бо ж державне замовлення на них було мінімальним роками.
Якщо кошти не встигнуть використати до кінця
року, вони повернуться до бюджету. А чи згадують
тепер, після виборів, у владних верхівках, що проблема візків не вирішена, і чи потурбуються про те,
щоби розвивати в Україні підприємства, які матимуть
і матеріальну базу для їхнього виробництва, і досвід…

Хочеш допомогти –
запитай, як це зробити

литься досвідом Роман. – Людина іноді навіть сама не
здогадується про власні можливості. Я пройшов через
це і знаю, що не варто вірити різним байкам про Дікуля:
травму хребта, коли травмований спинний мозок, ще
нікому не вилікували. Тому треба не плекати ілюзії, а
працювати над своїм тілом.

решкодно заїхати людина у візку, в Чернівцях немає.
– Довелося везти його до звичайного тренувального клубу, вхід до якого пристосований тільки для
людей, які ходять, – каже Роман. – Та коли американець побачив сходи і його запропонували цими

подивитися на універсальну модель візка, який
пристосований і для дітей, і для дорослих, адже
витримує до 120 кг.
– Де ж був розум того проектанта, який це
пропонував?! Якщо ви пропонуєте такий візок для

Коли не можеш обійтися
без сторонньої допомоги,
почуваєшся безпорадним

Радянського Союзу вже більше двох десятків років
як нема, а українське суспільство досі не звернуло
увагу, що поряд зі здоровими людьми живуть ті, які
пересуваються на візках. Вийшовши на прогулянку
десь у Німеччині чи Італії, бачиш, що люди у візках – повноцінні члени суспільства: вони без проблем можуть
заїхати до будь-якого магазину чи перукарні, поспілкуватися з друзями в кав’ярні, без перешкод заїхати
до громадського транспорту… В нас же питання доступності людей із обмеженими фізичними можливостями до соціальної інфраструктури перебуває десь на
задвірках уваги влади… Що вже казати про соціальну
інфраструктуру, коли житлові будинки приймаються
в експлуатацію в готовності 80%, а пандуси так і залишаються на папері. І час не змінює ситуації на краще.
– Якщо ще два роки тому створювалися комітети
доступності, ми могли хоч якось контролювати, чи облаштовані новобудови пандусами, то сьогодні ми вже
не потрібні – нас не кличуть. А на наші листи владники
реагують, як на надокучливих мух – відповідають
відписками, – каже Роман. – Тоді була програма: планувалося опустити бордюри по вулиці Головній. Але
влада помінялася, про попередні програми забули, а
нових не запропонували. Тож віз і нині там, а люди на
візку – у глухому куті.
З тими, хто щодня долає сотні метрів на візку, тепер
не радяться, коли роблять щось нібито для них: просто роблять сяк-так, потім звітують про виконання…
Але забувають сказати, що пандус ніби зробили, а
піднятися ним візочник не зможе, бо градус нахилу
пандусу замість допустимих 10-ти на практиці – 45
градусів і більше…
– Так без нас «понизили» пандус на Центральній
площі: вниз людина на візку ще зможе з’їхати, а от піднятися догори – ніяк, – каже керівник міського товариства інвалідів «Милосердя». – Аналогічна ситуацій на
Соборній: можливий рух візочника тільки вниз, а, щоби
піднятися, без сторонньої допомоги не обійтися. Добре,
принаймні, що перестали встановлювати пандуси з
рейок, бо на них узагалі вбитися можна!
Роман Залевський пригадує, як кілька років
тому до Чернівців привіз гуманітарну допомогу американець, який також пересувається на візку. Він
– п’ятиразовий чемпіон Америки з бодібілдингу, тож,
аби підтримувати спортивну форму, повинен щодня
тренуватися. Американський гість попросив Романа
підшукати доступний спортивний зал, де він міг би
позайматися. Коли ж Роман почав шукати таке приміщення, виявилося, що спортзалів, куди могла б безпе-

сходами підняти, він навідріз відмовився, сказавши,
що це – приниження його гідності, адже він така ж людина, як і всі інші. І це правда, бо ж ми почуваємося інвалідами не тому, що пересуваємося на візках, а тоді,
коли нас такими роблять. А як можна почуватися,
коли тебе просто беруть попід руки й заносять чи то
до приміщення, чи то до громадського транспорту?!
Доступні пандуси, коридори, широкі двері,
зручні тротуари, необхідний нахил бордюру, що
розділяє тротуар і проїжджу частину, пристосований
транспорт – про це українці у візках сьогодні тільки
мріють… А насправді це буденні речі, які просто дадуть змогу цим людям почуватися комфортно. І не
тільки їм, а й матері з дитиною, і старенькій бабці, й
двірнику з тачкою...

В Україні інвалідні
візки служать, доки не
розсиплються…

– Інвалідний візок, як і автомобіль, як і будь-яка
побутова техніка, не може залишатися незношеним
упродовж двадцяти років – він потребує модернізації, вдосконалення, – наголошує Роман Залевський. – А в нас виходить так, що візки однієї моделі
випускаються роками й ніхто й не думає, що треба
щось змінювати, щось покращувати. Одну з моделей нам подарували шведи: самі вже давно таких
не випускають, а в нас їх «штампують» років 15…
А на останній виставці ортопедичних виробів
для людей з обмеженими фізичними можливостями, що проходила в Києві, Романові запропонували

людей з особливими потребами, то чому ж ви не
зробите собі, скажімо, універсальне взуття, яке
могли б носити від дитинства і до літнього віку?!, –
обурюється Роман. – І скільки зайвого заліза має
тягнути дитина, якщо візок може витримати вагу

Поряд із байдужістю, з якою часто стикаються
не тільки ті, що мають вади здоров’я, а й абсолютно
здорові люди, все ж навколо багато тих, хто за буденними клопотами не зчерствів і знелюднів… Тож,
зустрівши, скажімо, на ринку, людину, яка пересувається у візку, нерідко чернівчани намагаються
допомогти. І це, безумовно, добре поривання. Але,
іноді буває так, що, намагаючись надати допомогу,
ви можете нашкодити.
– Дуже багато людей, які хочуть допомогти, але
дуже багато людей не знають, як це зробити, – каже
Олександра Козлова. – Бо штовхнувши візок уперед,
можна виштовхнути того, хто в ньому сидить. Або
беруться перенести візок, взявшись за колеса: в
результаті –візок перевертається, людина випадає,
падає й ламає собі пальці горепомічник…
Тому, перш, ніж бездумно кинутися на допомогу,
Олександра радить запитати в людини на візку, чи їй
ця допомога потрібна. І якщо відповідь буде ствердною, обов’язково запитайте, як саме їй допомогти.
Якщо потрібно підштовхнути, то підніміть передні
коліщатка, якщо підняти візок – тримайте за ті місця,
які не рухаються.
Як часто нарікаємо на долю, навіть не знаючи,
що таке біль і що означає боротися? Ми десь загубили
вміння радіти простим речам – світанку, дощу, зоряному небу, перестали цінувати гарне самопочуття,
спокійний плин життя, можливість ходити, розмовляти, дихати… А тим часом кожний рух, кожна звична
для здорових людей справа для тих, хто має травму
хребта й пересувається на візку, вартує неабияких
зусиль. Та вони не вважають випраний одяг чи зварений обід своїм досягненням – навпаки, переконані,
що в цьому немає нічого особливого, бо ж вони – такі,
як усі. А від оточення прагнуть не співчуття, а розуміння, й, навчившись радіти кожному прожитому
дню, вчать цьому й тих, хто поряд.

9

Як француз із
мозамбікцями
буковинців
розворушили
Не дарма класик (хоча й одіозний) зазначав, що
кіно є найважливішим із мистецтв. У цьому переконалися в Чернівцях учасники перегляду фільмів Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини «Docudays UA», який відбувся у Чернівцях.
Фільми спонукали суспільство до дій.
Найкращі документальні фільми на тему прав людини в рамках фестивалю побачили мешканці понад
120 міст і містечок України. У Чернівцях демонстрували
чотири фестивальних стрічки неігрового кіно.
Зокрема, фільм «Тілом і душею» французького режисера Матьє Брона про життя мозамбікців із обмеженими фізичними можливостями збурив хвилю емоцій
в аудиторії. Адже серед глядачів були й буковинці на
візках. Вони, до речі, абсолютно переконані: проблеми
людей з особливими потребами – однакові в усьому
світі, незалежно від країни проживання чи кольору
шкіри. Це завжди двобічна боротьба – і з суспільством,
і, першочергово, з самим собою. По-друге, всі дійшли
висновку, що небайдужість будь-кого, яка проявиться
хоча б у найпростіших вчинках, може кардинально
змінити цю ситуацію.
Показовим виявився факт, що глядачів на візках
на перегляд фільму організатори доставили… на руках.
Адже обласна універсальна наукова бібліотека ім.
М.Івасюка не обладнана пандусами! Тому на другий
поверх, де в залі іноземної літератури власне й відбувався перегляд, вони не могли дістатися без сторонньої
допомоги. Тож у ході обговорення стрічки спонтанно
виникла ідея звернутися до обласної влади, яка мусить
опікуватися громадським закладом, з вимогою облаштувати вільний доступ людям на візках до бібліотеки.
Звісно, що годі вимагати доступу до бібліотеки, коли
такі люди не мають можливості добратися ні до лікарень, ні до крамниць, ні навіть до органів влади. Але
цей малий крок – облаштування пандусу до бібліотеки
– може стати поштовхом до зміни свідомості чернівчан
і початком нового етапу у підтвердженні міфу про «толерантну Буковину».
Окрім цього, учасники дискусії зійшлися на тому,
що кожний буковинський «візочник» має свою яскраву
і неповторну історію, яка могла би стати унікальним і
емоційним матеріалом для документальної стрічки.
Тож робота французького режисера про мозамбікських людей з інвалідністю народила ідею організувати конкурс документальних стрічок на крайовому рівні.
Тепер ідеї мають перерости у дії. Люди на візках,
як засвідчила дискусія, до цих дій готові.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
Не вміли ми шити… кроїти не вміли,
І мірки знімати не вміли (о гріх!),
Та у палац прийшли, – і другая мати
дівчаток зустріла у сміх:
- Дівчатка! Не все одразу вдасться!
Змарнуєте чимало юних літ…
І зрозумієте, любі, що шити – щастя!
Викроювати дивовижний, чарівний світ!
Люблячі вихованки гуртка «Пошиття та
моделювання сучасного одягу» вітають
Лілію Томівну Семенюк
із Днем народження! Многая літа!
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БУКОВИНА В РОКИ ВІЙНИ

Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього Союзу
в Другій Світовій війні. У нашому проекті «Знати, щоби не помилятися» –
те, чого немає в офіційних підручниках, але про що розповідають архівні
документи.

Між двома війнами:
20 років у суперечках
між владами

Доля нашого краю у ХХ ст. складалася непросто. Наприкінці Першої світової війни розпадалися світові імперії,
чим скористалися деякі невеликі європейські держави. Королівська Румунія
1918 року зайняла Бессарабію, яка від
1812-го належала Росії, та ввела війська
на Буковину, яка від 1772 р. перебувала
під австрійським володарюванням.
Хоча місцеві українці пропонували
поділити буковинську територію за етнічною ознакою на дві частини, кожна з
яких сама визначила б свою державну
належність, Бухарест проігнорував
їхню волю і зайняв українську частину
краю теж.
Радянський Союз не визнавав румунської влади над Бессарабією і вичікував слушного моменту, щоби повернути її собі.

місті швидко ліквідували, невдовзі навіть
почала відчуватися нестача робочої сили.
Щоправда, городяни все частіше стикалися з дефіцитом багатьох товарів, до
яких вони звикли раніше. Віруючих буковинців шокував наступ атеїстичної влади
на церкву і релігію. Але найжахливішим
виявилися масові арешти, внаслідок яких
за ґратами опинилися політично активні й
заможні люди. Багатьох з них розстріляли
або депортували.
І селяни недовго раділи отриманій
поміщицькій землі: їх обклали великими
податками, щоби люди йшли до колгос-

На території Чернівецької області дислокувалося чимало радянських військ,
які відразу вступили у бій. Бійці 17-го
гірськострілецького корпуса генераллейтенанта Галаніна не лише відбивали атаки противника, але і переходили
в контратаки. Запеклий опір чинили
застави прикордонників, у небі над
Буковиною розгорілися повітряні бої.
Але головний удар противник наносив на інших напрямках, і невдовзі
реальною стала небезпека оточення
радянських військ. В області не спромоглися належно провести мобілізацію

над багатьма селами, підняли їх і в
Чернівцях. Повсюдно створювалися
добровольчі підрозділи, які збирали
кинуту червоноармійцями та міліціонерами зброю.
Почалися розправи над тими, кого
люди вважали винними у злочинах Радянської влади. Постраждало чимало
невинних, місцями спалахували криваві єврейські погроми. Нова влада
намагалася навести хоч якийсь лад,
але не мала для цього часу: їй відведено було близько тижня! Бо територією
Чернівецької області вже просувалися

Про Буковину
Сталін з Гітлером
не домовлялися!

Час настав, коли спалахнула Друга
світова війна. За тиждень до її початку
радянське та німецьке керівництва
уклали пакт Молотова-Ріббентропа, за
яким Берлін визнав претензії Москви на
територію Бессарабії. Коли гітлерівські
війська 14 червня 1940 р. зайняли Париж, у Кремлі вирішили – пора! Румунія
втратила наймогутнішого союзника –
Францію, тому воювати з СРСР навряд
чи наважилася б. Увечері 26 червня
1940 р. румунський уряд отримав радянську ноту з вимогою за два дні звільнити Бессарабію, а заразом – і північну
частину Буковини. Така вимога була
несподіваною не лише для румунів,
але й для Гітлера: про Буковину його
дипломати зі Сталіним не домовлялися!
Адже тут жили десятки тисяч німців й Німеччина мала власні плани щодо краю.
А звідси Червона армія могла нанести
удар по румунських нафтових джерелах
– головному постачальнику пального
для вермахту. Але тоді конфлікту з СРСР
Гітлер ще не хотів, тож німці порадили
Бухаресту погодитися з радянськими
вимогами. Те ж порадили й балканські
сусіди Румунії.
28 червня 1940 р. Червона армія
перейшла Дністер. Під вечір радянські
танки були вже у центрі Чернівців.

Рік під совєтами:
масове невдоволення
штовхає до підпілля

Життя буковинців і бессарабців
раптово й докорінно змінилося. З північної частини історичної Буковини,
більшої частини Хотинського повіту
Бессарабії та невеличкого шматочка
колишнього Румунського королівства з
центром у містечку Герца було утворено
Чернівецьку область УРСР. Зміни відбувалися щоденно. Українську мову, упосліджену раніше, запровадили у шкільну
та університетську освіту. Приватні підприємства й банки перейшли у державну
власність, поміщицьку землю розділили
між селянами, міську бідноту почали
переселяти у квартири, власники яких
втекли або були репресовані. Звичайно,
найкращі помешкання зайняли партійні
та радянські функціонери й військові, а
з менш привабливих були утворені «комуналки» для пролетарів. Безробіття у

Вступ Червоної армії
до Буковини

Генерал-лейтенанта Галанін разом з бійцями атакували
противника на Буковині у перші дні війни
пів. Навесні 1941 р. в області вже діяли
63 колективних господарства. Зростало
невдоволення, але протест негайно придушувався. Все більше людей прагнуло
емігрувати, проте офіційно зробити це
було майже неможливо. Лише німецьке
населення вільно виїжджало з Чернівецької області, а до нього всіляко намагалися
долучитися люди інших національностей.
Коли не могли виїхати за кордон легально, вдавалися до спроб перетнути його
нелегально. Чимало нещасних загинуло
тоді від куль прикордонників, особливо
при спробі масового перетину в урочищі
Варниця на Глибоччині.
Невдоволені новою владою готувалися до боротьби з нею. Глибоко законспіроване підпілля ОУН накопичувало
сили для масового повстання в разі початку радянсько-німецької війни. Діяло й
підпілля, тісно пов’язане із спецслужбами
Румунського королівства.

Напад Німеччини
на СРСР

Підпільники активізувалися, коли
22 червня 1941 р. гітлерівська Німеччина та її союзники напали на СРСР.

до РСЧА, від якої масово ухилялося
чоловіче населення. Обком ВКП(б)
гарячково готував підпільні структури
на випадок окупації краю гітлерівцями
та військами королівської Румунії:
було створено 13 груп, до них увійшло
близько 180 осіб. Підготовка до партизанської боротьби тривала, та вона
могла бути успішною лише тоді, коли
партизани й підпільники користуються
дієвою підтримкою місцевого населення. Та за рік Радянської влади в краї
з’явилося значно більше її противників, ніж прихильників, що й зумовило
трагедію комуністичного підпілля у
Чернівецькій області 1941 року.
У ніч з 4 на 5 липня частини РСЧА
відійшли за Дністер, разом з ними –
радянська адміністрація.

Українці незалежності
чекали марно

А в Карпатах уже спалахнуло повстання: підпільники ОУН брали владу
у населених пунктах. Синьо-жовтий
прапор підняли над Вижницею, тут почали формуватися органи української
влади. Українські прапори замайоріли
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частини румунської королівської армії
разом з гітлерівськими карателями.
Коли вони увійшли до Чернівців, то
нацисти відразу почали арешти тих,
кого вважали своїми ворогами. У Стрілецькому Куті, в районі військового
стрільбища, масово розстрілювали
активних членів єврейської громади.
У краї відновлювалася влада Румунського королівства, почалися
переслідування українських націоналістів. Активісти ОУН відходили на територію Галичини, де з них утворився
Буковинський курінь. Рухаючись за
наступаючими німецькими військами,
він агітував за самостійну Українську
державу і допомагав формувати органи місцевого самоврядування. У Києві
курінь виконував поліцейські функції
і разом із сформованим з радянських
військовополонених Київським куренем конвоював киян, приречених
гітлерівцями на смерть. Побачивши
згодом, що нацисти не дадуть українцям навіть бутафорської незалежності,
буковинці почали протестувати. Та гітлерівці курінь розформували, а значну
частину його командирів розстріляли у
Бабиному яру. Інші вступили за контрактом до 115-го та 118-го поліцейських
батальйонів і були відправлені до Білорусії для боротьби з партизанами. Наприкінці війни їх перекинули до Франції,
де вони перейшли на бік Руху Опору і
воювали проти гітлерівців.

Буковина під
румунською окупацією

Ситуація ж в окупованій Чернівецькій області була складною. Спроба створити підпільний обком ВКП(б)
завершилася невдачею: його перший
секретар О. Боярко разом з секретарем райкому З. Глєбом були видані
місцевими мешканцями румунській

сигуранці та невдовзі страчені. Радянські партизанські загони розпочали
діяльність у серпні 1941 р., але швидко
були знищені карателями. Організоване підпілля розгромлене. Проте у
Хотині кілька молодих людей на чолі
з Кузьмою Галкіним створили власну
підпільну організацію, розповсюджували листівки із закликом чинити опір
окупантам, вивішували червоні прапори. Вони підпалили есесівську казарму, знищили лінію зв’язку, спробували
підірвати шефа сигуранци. Але влітку
1942 р. хотинських комсомольців було
заарештовано і віддано під військо-польовий суд. Із 40 затриманих п’ятьох
було страчено.
Окупаційний режим відзначався
особливою жорстокістю. Примусова
асиміляція досягла апогею, українську мову переслідували. Єврейське
населення заганяли в гетто і табори,
знищували фізично. Ненависть до
окупантів зростала. Буковинська
молодь ухилялася від призову до
румунської армії та відправки на примусові роботи. Члени ОУН відходили
до карпатських лісів, де тренувалися
для збройного опору. Але керівництво
організації не вступало у відкриту
боротьбу з окупантами. Проте на території краю знову з’явилися радянські
партизани: сюди почали скидати з
літаків партизансько-організаторські
групи. А навесні 1944 р. розгорнула діяльність група військових розвідників
під командуванням О. Тканка, яка виросла у велике партизанське з’єднання.
На відміну від 1941-го року, місцеве
населення вже ставилося до радянських
партизанів прихильніше. Близько 1200
мешканців області взяло участь у партизанському русі, ще приблизно 900 діяло
у радянському підпіллі.
І все ж підпілля ОУН було чисельнішим, ніж радянське. Мельниківці
створили «Буковинську Українську
Самооборонну Армію», яка невдовзі
через Карпати відійшла у Словаччину і об’єдналася з колишньою добровольчою дивізією СС «Галичина». А
бандерівці сформували буковинські
підрозділи УПА, що вступили в бої з
відступаючими окупантами, а також з
радянськими партизанами.

Повернення
радянської влади

У березні 1944 р. Червона армія
форсувала Дністер і почала звільнення
краю від гітлерівців. Чернівці вона зайняла 29 березня, відразу ж розпочалася мобілізація чоловічого населення
краю. До РСЧА потрапило близько 100
тис. буковинців, з них загинуло чи пропало безвісти 26 тис.
Хоча Червона армія пішла далеко
на Захід, на території області тривали
бойові сутички між українськими повстанцями й підпільниками та каральними підрозділами НКВС.
У роки війни за участь в УПА й
ОУН, а також за надання допомоги
повстанцям засудили понад 10 тис.
мешканців області. Підпілля ОУН діяло тут до 1952 року. Його активність
згасала поступово.
Буковинці переходили до мирного
життя, відбудовували зруйноване війною. На зміну загиблим, вивезеним до
Сибіру та збіглим на Захід мешканцям
краю приїжджали з СРСР нові люди.
Область змінювалася на очах…

Ігор БУРКУТ, кандидат
історичних наук

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 навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.40 Гiсть студiї.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Заголовки.
06.45 Вiстi.Ru.
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.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25,10.55,12.20,15.40 Погода.
09.45 Книга.ua.
10.10 Т/с «Маруся».
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.40 Футбол. Клубний ЧС-2012.
14.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Т/с «Маруся».
16.30 Т/с «УГРО 2».
18.10 Останнє попередження.
19.00 Жарт з В. Винокуром.
19.55 Iспит для влади.
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 Великi битви. Битва пiд
Лiттл-Бiгхорн.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса».
04.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
04.50 Хiт-парад тижня.
05.35 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 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.45 «Неймовiрнi перегони».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,02.40 «Не бреши менi 3».
15.45,01.55 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
20.15,21.45 «Чотири весiлля 2».
23.15,03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
01.05 «Територiя обману».
04.55 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

04.40 Х/ф «Вперше замiжня».
06.10 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».
07.30,20.30,02.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
мiсяця».
11.45,12.55 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи».
15.50 Х/ф «Усе можливо».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,02.30 «Подробицi. Неформат».
23.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11». (2).
00.15 Х/ф «Про нього».
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.45 Д/ф «Птах щастя Миколи
Гнатюка».
03.30 Д/ф «Крутий маршрут Iгоря
Крутого».

ICTV

05.20,06.50,03.10,04.10 Погода.
05.25,03.40 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.20 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.15 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.

23.55 Х/ф «Бетмен назавжди».
(2).
03.20 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
0 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,04.1
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.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.00,0
1.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,02.3
0,03.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30,19.30 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,20.10,21.10,01.1
5,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Акцент».
17.25 «Сканер».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».
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 «Серцю не накажеш»
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»

Четвер, 6 грудня
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».

теле Версі ї
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 навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.30 Гiсть студiї.
06.35,07.25 Країна on-line.
06.40,07.20 Заголовки.
06.45 Вiстi.Ru.
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 Д/ф «Назарiй Яремчук.
Мiсiя, позначена небом».
10.10 Т/с «Маруся».
10.50 Д/ф «Контингент. Вiйна в
Анголi».
11.20 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,21.10 Дiловий свiт.
12.10 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
12.40,14.00,15.20,17.00 Наш
спорт. Бiатлон.
12.45 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(чоловiки).
14.20 Околиця.
14.45 Euronews.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(жiнки).
17.10 Погода.
17.15 Т/с «УГРО 2».
18.55 Шляхами України.
19.15 Зiрки гумору. Ю. Гальцев,
С. Дроботенко.
20.05 Осiннiй жарт з О. Воробей.
20.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.40,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.45 Погода.
00.50 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 Про головне.
02.15 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса».
04.35 Околиця.
05.00 Хiт-парад тижня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04
.05 «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 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45,03.15 «Не бреши менi 3».
15.45,02.30 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.00 «Добрий вечiр».
23.00 Х/ф «Сiм секунд». (2).
01.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
04.50 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

04.35 Х/ф «Усе можливо».
06.10 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 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Зворотний бiк мiсяця».
11.45,13.15 Т/с «Серафима Прекрасна».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Вечiрнiй квартал».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.05 Д/с «Жадiбнiсть 2».

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,01.35,03.45 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40,03.50 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.30
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25 Т/с «Братани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Х/ф «Ялта-45».
01.40 Х/ф «Капiтан Америка». (2).

понеділок
четвер

6 грудня
12.00 «Хай говорять. Мама дорога!»
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.50 Подiї Спорт.
19.20,03.55 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство 2» (2).
01.45 Х/ф «Звинувачення дочки». (2).
03.10 Щиросерде зiзнання.
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Коннект»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 03.10, 05.30
«Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої
міфів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.30, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Експромт»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.00 «Час країни»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

«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 «Чернівецький 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 «Хіт-парад дикої
природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»

5 канал

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 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 «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.55 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «П`ятницький.
Роздiл другий».
12.00 «Хай говорять. Бiля розбитого корита».

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55,19.25 Богiня шопiнгу.
12.20 Косметичний ремонт.
12.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.00,21.15 Кузня зiрок 3.
14.25,20.25 Дайош молодьож!
14.55,20.50 Даешь молодьож!
15.20,00.55 Вайфайтери.
15.55 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,21.45 Вiталька.
18.25,23.00 Чортiвня щодня.
18.50,01.20 БарДак.
19.50 «Одна за всiх».
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє»(2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.10 До свiтанку.

НТН

06.10 Х/ф «Вiдплата».
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 «Зграя».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.25,04.40
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.30 «Речовий доказ».
02.55 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.35 «Чужi помилки. Таємна

любов Лолiти».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Один за всiх».
11.45 Х/ф «Посмiхнися, коли
плачуть зiрки».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Усе починається з
дороги».
03.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Будбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.30 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.50 Погода.
09.00 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.40,15.45 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Молодята».
16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У
свiтi злочинних пристрастей».
19.15,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Т/с «Останнiй акорд».
02.50,03.25 Зона ночi.
02.55,03.30 Десята муза в Українi.
04.20,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Швидкоплинний сон.

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.30 Т/с «Академiя танцю».
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 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Три сестри».
23.00 «Жiноча лiга».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця

7 грудня

06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.
00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30 «Iнтелект.ua».
08.45,08.55,09.15,12.35,13.10,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35,03.35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15,04.20 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45 «Хронiка тижня».
00.40 «Арсенал».

13.50 «Навколо м’яча»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
18.00 «Створення досконалості»
21.05 «Треба знати»
22.10 «Пряма відповідь»

16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,04.10 Подiї Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Куля-дура». (2).
01.45 Х/ф «Легендарна подорож
капiтана Дрейка».
03.10 Ласкаво просимо.
04.15 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20 10.20 13.10 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 – Д \\фільм «Коннект»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.35, 20.30, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Герої міфів»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00 Д/фільм «Авіа»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Коннект»
00.10 «А музика звучить…»
04.00 Х\\фільм

«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 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05 «Хіт-парад дикої
природи»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 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 фотополювання Дага Гарднера»
18.00 «Створення досконалості»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Востаннє» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.55 Т/с «Кремлiвськi курсанти»
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.55,19.25 Богiня шопiнгу.
12.20 Косметичний ремонт.
12.55,18.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.00 Кузня зiрок 3.
14.25,22.00 Дайош молодьож!
14.55 Даешь молодьож!
15.20 Вайфайтери.
15.55 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,21.15 Вiталька.
19.50 Богiня шопiнгу. Без цензури.
20.25,01.20 Шури-Мури.
22.40 Слава зi Славєком
Славiним.
23.00 Чортiвня щодня.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
00.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Дурнєв+1.
02.10 До свiтанку.

НТН

06.00 Х/ф «Перша кiнна».
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 «Зграя».
14.35 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.55 «Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
19.30 Т/с «Майор Вєтров».
23.30 Х/ф «Гангстери в океанi».
02.10 Х/ф «Дiм, милий дiм». (2).
04.25 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».

СТБ

05.05 Х/ф «Парасолька для наречених».
06.30 Х/ф «Доглядальниця».

08.20 Х/ф «Я не повернуся».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.40 «Танцюють всi!5. Пiдсумки
голосування».
00.30 «ВусоЛапоХвiст».
01.30 Х/ф «Посмiхнися, коли
плачуть зiрки».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Дайте книгу скарг».
04.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с «Будбатя».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес2.
01.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,03.50 Зона ночi.
03.05 Українцi Вiра.
03.55 Семеренко.
04.50,05.00 Зона ночi. Культура.
04.55 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.30 Т/с «Академiя танцю».
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».
22.40 «Три сестри».
23.00 «Жiноча лiга».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
ТРК «Ера».
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.35,16.50,18.50 Погода.
11.40 Зелений коридор.
11.50 Концертна програма
Демиденка «На вiдстанi душi».
13.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
14.35 Зiрки гумору. К. Новикова,
В. Винокур.
15.25 Золотий гусак.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
16.55 Ювiлейний вечiр К. Новикової.
19.00 Свiт атома.
19.20 Star-шоу.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.25 Українська пiсня.
22.00 Осiннiй жарт з С. Дроботенком.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 П`ятниця.
00.20 Концерт Н. Кадишевої.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Кабмiн: подiя тижня.
01.45 Свiт атома.
02.05 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.10 ТелеАкадемiя.
04.15 Книга.ua.
04.35 Хiт-парад тижня.
05.20 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.10 М/ф.
06.35 «Справжнi лiкарi 2».
07.35 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00,04.50 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12.15 «Дикi та смiшнi».
13.00 Казка «Попелюшка».
14.45 Казка «Бригада М».

16.35 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Службовий
роман».
23.15 Драма «Соцiальна мережа». (2).
01.35 Трилер «В один бiк». (2).
03.20 Х/ф «Сiм секунд». (2).

Iнтер
05.15 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
11.55 Х/ф «Два квитки до
Венецiї».
13.55 Х/ф «Понаїхали тут».
17.55 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.20 Х/ф «Настоятель 2».
00.20,03.30 Х/ф «Сiмейк а
Аддамсiв». (2).
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.35 Д/ф «Олексiй Булдаков.
Ну, ви, блiн, даєте!»
ICTV
04.55,05.30 Погода.
05.00 Факти.
05.15,05.35 Свiтанок.
06.25 Iнший футбол.
06.55 Козирне життя.
07.30 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Екстренний виклик.
12.40 Спорт.
12.45 Дивитися всiм!
13.45 Х/ф «Ялта-45».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Бетмен. Початок».
21.50 Х/ф «Бетмен. Темний
лицар».
00.55 Наша Russia.
0 1 . 2 5 Х / ф « В i к i н г и п р от и
прибульцiв». (2).
03.15 Х/ф «Цiлуючи дiвчат». (2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,1
0.55,13.55,16.10,17.20,19.20,23.
40,00.25,00.55,03.35,05.55,06.2

неділя
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 Моя земля - моя
власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Час культури.
УТ-1.
08.55,12.25 Футбол. Клубний
ЧС-2012.
10.50 Крок до зiрок.
11.30 Шеф-кухар країни.
14.20,15.25,17.00 Наш спорт.
Бiатлон.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
17.05 Дiловий свiт. Тиждень.
17.40 Концерт О. Гавриша
«Музика... i... лiд».
20.40 Україна iнновацiйна.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Головний аргумент.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Ювiлейний концерт гурту
«Брати Карамазови».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Золотий гусак.
02.15 Досвiд.
03.35 Здоров`я.
04.25 «Вiра. Надiя. Любов».
05.05 Хiт-парад тижня.
«1+1»
06.00 Комедiя «Я вродлива i
струнка».
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 «Давай, до побачення».
12.55 «Чотири весiлля 2».
14.15,20.15 «Голос. Дiти».
16.15 Мелодрама «Службовий
роман».
19.30,23.10 «ТСН-Тиждень».
22.00 «Свiтське життя».
23.55 Х/ф «Життя, гiрше за
звичайне». (2).
01.55 Драма «Соцiальна ме-

режа». (2).
03.45 Трилер «В один бiк». (2).
Iнтер
05.35 «Найрозумнiший».
07.00 М/с «Вiнкс».
07.50 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.25 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 «Весiльний розмiр».
12.30 Д/ф «Любов очима
жiнок».
13.35 Т/с «Наказано знищити.
Операцiя «Китайська скринька».
17.50 Х/ф «Дiд».
20.00,00.55 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Дружба особливого
призначення». (2).
23.00,02.30 Х/ф «На краю
стою». (2).
01.40 Д/с «Жадiбнiсть 2».
03.55 Д/ф «Секретна азбука
життя. Таємницi ДНК».
04.35 Д/ф «Конвеєр смертi.
Нiкотин».
ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.15,04.45 Свiтанок.
07.05 Квартирне питання.
08.15 Анекдоти по-українськи.
08.35 Дача.
09.20 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Х/ф «Бетмен. Початок».
15.35 Х/ф «Бетмен. Темний
лицар».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.15 Х/ф «Петля часу».
23.45 Наша Russia.
00.10 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв». (2).
02.20 Х/ф «Первiсний страх».
(2).
04.30 Iнтерактив. Тижневик.
5 канал
06.30,18.40 «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
.10,17.50,19.10,00.25,00.40,03.
25,06.25 «Погода».

8 грудня
5 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.0
0,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «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 Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15,04.35 «Акцент».
19.30,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.40 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
02.30,03.30,04.30,04.55,05.50,0
6.20 «Хронiка тижня».
04.10 «Життя цiкаве».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «За межами»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 3.00 Х/Ф «Три жінки
Барні»
ТРК «Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни».
08.00 На валiзах.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Додому на свята.

11.00 Т/с «Подружжя».
14.10,23.20 Т/с «Слiд».
17.00, 19.20 Х/ф «Андрiйко».
21.20 Х/ф «Окреме доручення».
01.10 Х/ф «Вiддiл. Ден». (2).
02.40, 03.45 Т/с «Ведмежий
кут».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.29 «Ключ до самопізнання»
12.00 Д/фільм «Мальовнича
планета»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.00 Д/фільм «Авіа»
17.00, 23.25 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Д/фільм «Біографії»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Дива цивілізації»
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 16.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Таємниці світобудови»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»

9 грудня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,00.00,
01.00,04.00,05.00 «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 «Велика полiтика».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка
з Анною Безулик».
20.50,03.30,06.20 «Тема тижня».
21.00,02.20 «Час: пiдсумки
тижня».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
22.35 «Територiя закону».
23.40,04.35 «Хронiка тижня».
00.30,03.35 «Огляд преси».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
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, 3.30 Х/Ф «За межами»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
ТРК «Україна»
06.00, 05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Легендарна подорож капiтана Дрейка».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Легенди.
11.00,13.00,00.30 Т/с «Слiд».
16.00 Т/с «Собр».
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14.45 «Зірковий марафон»
15.20 «Біоритм»
15.45 Д/ф «Держспецзв’язок.
20 років»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Повернення у Брайдсхед» (2)

ТЕТ
06.00,10.45 Єралаш.
07.00,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.45,14.20 Одна за всiх.
14.45 Х/ф «Знову ти».
16.50 М/ф «Роботи».
18.45 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей». (2).
20.50 Кузня зiрок 3.
21.55 Даешь молодьож!
23.00 Х/ф «Брама». (2).
00.55 Comedy Woman.
01.40 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди бандитської
Одеси».
06.10 Х/ф «Сашка».
0 7 . 4 5 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Вирок
для психiатра.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Помста - мистецтво».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Павутиння 4».
00.00 Х/ф «Ретроград». (2).
01.50 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.40 М/ф «Казка про царя
Салтана».
06.35 Х/ф «До Чорного моря».
07.55 «Караоке на Майданi».
08.55 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.05 «Їмо вдома».

812
10.10 «ВусоЛапоХвiст».
10.55 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика».
12.25 «Зваженi i щасливi 2».
17.00 «Зоряне життя. Розмiр не
має значення».
17.55 «Зоряне життя. Усi
чоловiки сво...?»
19.00 «Х-фактор 3».
21.15 «Таємницi Х-фактора.
Серегина банда».
22.35 «Х-фактор3. Пiдсумки
голосування».
00.00 «Детектор брехнi 2».
01.50 Х/ф «Iнтердiвчинка». (2).
04.15 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.35,07.25 Будинки мажорiв.
06.40 Зроби менi смiшно.
09.00 М/с «Роги i копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.00 Прокинутися знаменитим.
13.00 Т/с «Татусевi доньки».
15.35 ШоумаSтгоуон.
19.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Принц Каспiан».
21.55 Х/ф «Брати Грiмм».
00.15 Спортрепортер.
00.20 Х/ф «Ласкаво просимо в
Лейкв`ю». (2).
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25,04.20 Зона ночi.
03.30 Десята муза в Українi.
04.25 Подорож у втрачене
минуле.
04.55 Митрополит Дмитро Могила.
05.20,05.30 Зона ночi. Культура.
05.25 Обожнена.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.05 М/ф «Коти-аристократи».
11.50 Х/ф «Пiди, розберися».
13.45 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Синi як море очi».
16.55 «Щоденник вагiтної».
17.20 «Пороблено в Українi».
18.50 «КВН».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.35 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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18.00, 20.00, 21.00 Т/с
«Iнтерни».
19.00, 04.00 Подiї тижня.
23.00 «Великий футбол».
01.20 Щиросерде зiзнання.
Профiлактика.
04.45 Т/с «Ведмежий кут».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\фільм «Дива
цивілізації»
07.00, 19.25, 11.55, 14.00,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.25 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00, 23.30 Д \\фільм «Мальовнича планета»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Люди і долі»
21.15 Д \\фільм «Світ мандрів»
22.00 «Енциклопедія дизайну»
22.30 Д/фільм «Авіа»
00.40 «Палітра»
01.55 Х/фільм
04.30 «Акценти»
«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 Д/ф
«Держспецзв’язок. 20 років»
07.50 «Таємниці світобудови»
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»
12.00 «Малятко»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 Т/с «Дінотопія» (1)
16.55 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
18.45 Д/ф «Держспецзв’язок.
20 років»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Було у батька троє
синів» (1)
23.40 «Богатирські ігри»
ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.00,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.20 М/ф «Битва за планету
Терра».
12.10 М/ф «Повернення Джафара».
13.30 Альо, директор?!
14.35 М/ф «Роботи».
16.30 Х/ф «Запасний план Б».
18.45 Одна за всiх.
19.50,00.30 Вiталька.
21.05 Кузня зiрок 3.
22.10 Даешь молодьож!
22.45 Х/ф «Мрiяти не шкодить». (2).
НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси».
07.20 Т/с «Майор Вєтров».
11.30 «Легенди карного розшуку». Чистилище СМЕРШа.
12.00,04.00 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Батюшка».
15.00 Т/с «Павутиння 4».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Фанат 2». (2).
01.40 Х/ф «Втеча вiд смертi».
(2).
03.05 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
05.35 М/ф «Мауглi».
06.45 Х/ф «Афоня».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

08.50 «Їмо вдома».
09.55 «МайстерШеф 2».
14.00 «Караоке на Майданi».
15.00 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Пiд прицiл ом
любовi».
00.05 Х/ф «На мосту».
02.05 Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок».
04.10 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.55,08.25 Будинки мажорiв.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Роги i копита: Повернення».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.20 Шоу Кулi.
11.20 Недiльний офiс.
12.20 Т/с «Щасливi разом».
14.20 Х/ф «Брати Грiмм».
17.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Принц Каспiан».
20.00 ШоумаSтгоуон.
23.05 Прокинутися знаменитим.
00.05 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Знайомство зi спартанцями». (2).
01.55 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.05 Зона ночi.
03.05 Становлення українського нiмого кiно.
04.10 С. Параджанов.
Вiдкладена прем`єра.
04.25 Незнайомка.
04.35,05.10 Зона ночi. Культура.
04.40 Solo-Mea.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30 М/ф «Коти-аристократи».
10.15 Х/ф «Пiди, розберися».
12.10 Х/ф «Повернення в
Хелловiнтаун».
14.05 Х/ф «Невезучi».
16.00 «Щоденник вагiтної».
16.25 «Пороблено в Українi».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.45 «Нiчне життя».
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7 міфів про застуду
Початок зими – традиційний час застуд. В аптеках бум:
люди скуповують ліки і термометри. Здавалося б, ми з
дитинства знаємо про застуду все. Однак про жодне інше
захворювання не існує стільки міфів, вигадок і фантазій, як
про застуду…
Міф № 1. Ми хворіємо через те,
що замерзли. Зовсім не так. Все, що
ми називаємо застудою, маючи на увазі переохолодження, насправді спричиняється або бактеріями, які живуть
у нас в організмі (ларингіти, трахеїти,
ангіни та інші респіраторні інфекційні
недуги). Або респіраторними вірусами,
які потрапляють ззовні (а це ГРВІ).
Науці відомо більше 200 таких вірусів.
Вакцин від більшості респіраторних вірусів не існує, а імунітет виробляється
на кожний вірус окремо. Це означає,
що ми можемо інфікуватися ними по
черзі аж 200 разів. Переохолодження
служить лише провокатором – коли організм витрачає багато сил на боротьбу
з холодом і послаблює оборону проти
шкідливих прибульців. Отже мерзнути
все ж не варто.
Міф № 2. Застуда не страшна –
можна перенести й на ногах.
Будь-який мікроб (бактерія чи
вірус) підступний, бо може спричинити не тільки нежить. Він здатний
вразити будь-який внутрішній орган,
спровокувати загострення хронічних
захворювань і навіть стати причиною

інвалідності. Тож 2-3 дні все ж таки
проведіть у ліжку. Крім того, продовжуючи звичайне життя, ви заражатимете оточення.

Чи здорова Ваша
печінка?
Роль пічки в нашому тілі виконує
печінка. І як будь-яка грубка, вона
може «вигоріти» від надлишку палива
– великої кількості їжі або алкоголю.
Якщо печінка зовсім перестане
працювати, людина помре через
кілька годин від важкого отруєння…

Магнітні бурі у грудні
10 грудня від 16.00 до 18.00.
17 грудня від 09.00 до 11.00.
18 грудня від 02.00 до 04.00.
20 грудня від 08.00 до 10.00.

24 грудня від 20.00 до 22.00.
25 грудня від 04.00 до 06.00.
29 грудня від 24.00 до 02.00.
31 грудня від 13.00 до 15.00.

У такі дні лікарі радять не вживати калорійні страви та алкоголь, не
перевантажувати себе фізичною працею, уникати стресових стуацій та
більше відпочивати.

оздоровчі

Версі ї

Міф № 3. Температуру, яка
піднялася під час застуди, треба
збивати.
Підвищення температури – захисна реакція організму. Більшість
респіраторних вірусів від неї гине.
«Збиваючи» температуру, ви допомагаєте їм вижити. Дорослим температуру при ГРВІ краще зовсім не збивати,

а дітям (маленьким) понижувати тоді,
коли вона перевищує 38 градусів. І
краще не препаратами, а обтиранням

Перевірте, в якому стані ваша печінка, відповівши на
запитання тесту.
За кожну відповідь «ні» додайте 1 бал, за «так» – 5
балів.
1. Ваш колір обличчя залишає бажати кращого?
2. Останнім часом ваша шкіра стала сухою або, навпаки, надто жирною?
3. Білки очей відливають жовтизною?
4. На обличчі проступили судинні зірочки і/або пігментні плями?
5. Вас непокоїть важкість у правому підребер’ї?
6. Волосся швидко стає масним, з’явилася лупа?
7. Не вдається позбутися прищів?
8. Вам стає недобре після вживання жирної їжі?
9. Ви натуральний (а) блондин (ка)?
10. У вас є зайва вага і/або целюліт?
11. Нещодавно пройшли курс лікарської терапії?
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вологим рушником.
Міф № 4. Застуду треба лікувати антибіотиками.
Це один з найнебезпечніших міфів! Насправді віруси антибіотиків
не бояться – ці препарати проти них
безсилі. Антибіотики може призначати
тільки лікар і тільки за показами. Наприклад, коли ослаблений вірусами
організм починають атакувати бактерії
і розвивається ангіна, отит, бронхіт або
інші ускладнення. Звідси висновок:
якщо через 3-4 дні «застуди» стан не
поліпшується і вам стає гірше, негайно
звертайтеся до лікаря.
Міф № 5. Застуду треба інтенсивно лікувати.
«Якщо ГРВІ лікувати, то будеш
хворіти тиждень, а якщо не лікувати,
то аж 7 днів!» Більшість респіраторних
інфекцій проходять самі через 5-7 днів
без жодного лікування. Можна трохи
пом’якшити симптоми хвороби – зняти
головний біль, звільнити ніс, полегшити дихання. Для цього згодяться й
народні засоби: мед, лимон, часник.
Міф № 6. Щоб не застудитися,
треба загодя підвищувати імунітет.
Це одна з найбільш поширених
помилок. Наш імунітет стоїть на варті
здоров'я, відстежуючи прониклих до
організму ворогів і створюючи воїнів
для боротьби з ними - так звані антитіла. Заздалегідь виробити їх на всі випадки життя неможливо. Інша справа
– допомогти імунній системі в період

хвороби. Найкращим імуномодулятором служить вітамін С. При застуді його
можна приймати до 1 г на день – краще
в розчинному вигляді. Щоби отримати
таку кількість вітаміну з лимонів, наприклад, треба з'їсти за день не менше
25 штук (один містить приблизно 40-45
мг аскорбінки).
Міф № 7. Під час хвороби треба
добре харчуватися.
У такий період організм сам часто
відмовляється від їжі. І не випадково,
бо це теж спосіб боротьби з інфекцією.
Тому не варто загодовувати хворого.
Натомість потрібно якомога більше
давати йому пити – теплого і кисленького – таким чином продукти розпаду
клітин, які руйнують вірус, швидше
виводяться з організму і не отруюють
його.
І пам’ятайте! Усе, що пропонують
в аптеках проти застуди, призначене
лише для полегшення симптомів:
головного болю, нежитю, болю в горлі. Тому не обов’язково витрачати
чималі кошти на дорогі імпортні препарати типу «три в одному», «шипучі» або «розчинні». Вони містять у
собі банальні і давно відомі складові:
протизапальні (парацетамол або аспірин), протинабрякові (як правило,
фенілефрин, який зменшує нежить
і закладеність носа) і антигістамінні
(ліки від алергічної реакції). Коли купити кожен препарат окремо, та ще й
вітчизняного виробництва, заплатите
у 3-4 рази дешевше.

12. Язик покритий жовтуватим нальотом?
13. Ви швидко втомлюєтеся, легко дратуєтеся?
14. У вас поганий апетит?
15. У роті постійно відчувається присмак
гіркоти?
16. Ви схильні до алергії?
Результати:
До 25 балів – ваша печінка у прекрасному стані, ви правильно харчуєтеся і ведете
здоровий спосіб життя.
Від 26 до 50 балів – є проблеми. Подбайте про свою
печінку: розвантажте її хоча б на 1-2 тижні, дотримуючись дієти.
Від 51 до 80 балів – схоже, ваша печінка не в
порядку. Здайте біохімічний аналіз крові на печінкові
ферменти і зробіть УЗД печінки.

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 виразки
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 домовленістю по моб.
тел.: 050-507-51-38. Олександр Іванович.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 282.70 кв. м, в тому числі житловою – 132,40кв.м, і є власністю Малофія М.М.
(вул. Боженка, 1, с. Шипинці, Кіцманський р-н, Чернівецької обл., код 1996410633). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САА №332306 від 09.10.2003р. Місцезнаходження майна: вул. Боженка, 1 в с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області. Житловий двохповерховий будинок складається з: коридор – 45,0кв.м, гараж – 19,90кв.м,
ванна – 8,60кв.м, кухня – 13,30кв.м, 1-а кімната – 22,50кв.м, 2-а кімната – 20,70кв.м, комора – 17,80кв.м, коридор – 31,50кв.м,
3-а кімната – 14,90кв.м, кухня – 14,20кв.м, 4-а кімната – 40,20кв.м, 5-а кімната – 20,70кв.м, 6-а кімната – 13,40кв.м. Висота приміщень – 2,70м.Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перегородки – цегляні, поштукатурені, гіпсокартон, перекриття, покриття
– панельне, дах – шатровий дах, залізо оцинковане по деревяній обрешітці, підлоги деревяні, ламінат, прорізи – двері деревяні,
вікна – металопластикові. Внутрішнє оздоблення – євро: штукатурка, гіпсокартон, ліпка, газ, електропостачання в наявності.Технічний стан – добрий. Земельна ділянка – 0,25га перебуває в користуванні боржника.Стартова (початкова) ціна – 457776.00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612084 від 11.07.12)Гарантійний внесок – 68208,62 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.ЛОТ № 2 –- земельна ділянка
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1471 га, кадастровий номер
7322589000:01:003:0243, що є власністю Церковнюк Раїси Вікторівни (м.Чернівці, вул. Заньковецької, 5/3, код 2007400222).
Правовстановлюючі документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №754917 від 11.04.2006р., виданого згідно рішення 25 сесії ІV скликання Шипинецької сільської ради від 16.03.2006 року. Місцезнаходження майна: с. Шипинці,
Кіцманського р-ну, Чернівецької обл. Функціональне призначення ділянки-для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд. Земельна ділянка розміщена в зручному місці з точки зору індивідуального житлового будівництва
в житловій зоні, з задовільними фізичними характеристиками, має рівний рельєф, розташована в центральній частині населеного
пункт. Мережі електропостачання та газу поруч. Навколишня забудова представляє собою житлову нову забудову. Під’їзна дорога
з твердим ґрунтовим покриттям.Стартова (початкова) ціна – 100058,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612167 від 21.11.12)Гарантійний внесок –5002,9 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Укрінбанк», м.
Чернівці, вул. Головна, 89.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 17
грудня 2012 р. об 14:00 год. за адресою: с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області., в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 17 грудня 2012 р. до 13:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1,2 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р
37318001002806в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої служби
Кіцманського районного управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39Бажаючим взяти участь у прилюдних
торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 - нежитлові
підвальні приміщення заг. пл. 63,50 м2, а саме підвалу в житловому будинку, що складаються з: 5-1 торгівельного залу пл. 16,10 м2, 5-2 торгівельного залу пл. 28,80 м2, 5-3
підсобного приміщення пл. 11,80 м2, 5-4 службового приміщення пл. 3,5 м2, 5-5 санвузлу
пл. 3,30 м2, що знаходяться по вул. Українській, 33, в м. Чернівці, та є власністю Зендик
Ади Вікторівни (м. Чернівці, вул. Достоєвського, 2А/3, код 2334318927), адреса для
листування м. Чернівці, вул. Полетаєва, 11-Б/58 (представник за дорученням Човгун
Олег Васильович). Правовстановлюючі документи: Договору купівлі-продажу серії
ВКО №858451 від 13.06.2008р., який посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького
міського нотаріального округу Козловою Н.В. Місцезнаходження майна: м. Чернівці,
вул. Українська, 33. Підлога кахельна, стіни штукатурені та пофарбовані фасадною
фарбою. Радіатори опалення в приміщенні відсутні.Стіни приміщення потребують значного ремонту у зв’язку із сильною вологістю. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 299021,50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612159від 14.11.12)Гарантійний внесок
– 14951,07 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Ерсте Банк», м. Київ, вул. Прорізна, 6; ПАТ „Плюс Банк”, 76018, м.
Ів.-Франківськ, вул. Галицька, 7; ПАТ «Альфа Банк», 01025, м. Київ, вул. Десятинна,
4/6; ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.По
лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26Посилання в платіжних документах на
номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 17 грудня 2012 р. об 10:00 год.
за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2АОстаточний термін подачі заяв 17 грудня
2012 р. до 09:00 год.Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1, здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37311002002200 в УДК в
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463одержувач: Першотравневий ВДВС
Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00
год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

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

14

порадницькі

Гороскоп на тиждень

Овен

Цього тижня будете легкими на підйом, активними
і більш нетерплячими ніж зазвичай. У понеділок справи
можуть піти не за планом, тому виправте помилку, якої припустилися кілька днів тому. Усунувши її, ви просто «злетите».
Наприкінці тижня будьте обережні в спілкуванні: люди не
завжди говорять те, що думають.

Телець

Стресові ситуації будуть пов’язані з фінансами, але
швидко й благополучно завершаться. Завдяки аналітичним здібностям удасться знайти відповіді на складні і
заплутані питання. Тиждень сприятливий для розкриття
таємниць. Кінець тижня буде гармонічним для подружніх
стосунків.

Близнюки

Рак

Лев

Діва

ТЕРЕЗИ

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
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Гарний час для зустрічей з друзями, родичами і
планування майбутнього. Ніщо так не оновлює почуття,
як спільні з коханою людиною мрії. Ви зможете стати
єдиним цілим із своєю половинкою. Зірки радять більше
уваги звертати на самопочуття.

У першій половині тижня зірки радять подумати, як
зробити домашню роботу більш комфортною. Саме час
придбати необхідну побутову техніку. Друга половина
тижня принесе розквіт в особистих стосунках. Можна
зголоситися на пропозицію руки і серця.

Початок тижня пройде на романтичній хвилі. Якщо ви
закохані, чекайте на приємні сюрпризи. Але й самі не скупіться на знаки уваги. Ваші стосунки переживуть відновлення
почуттів. Гарний час для роботи над благоустроєм житлових
умов. Покращаться стосунки з батьками.

Обставини складуться вдало для отримання іпотечного кредиту й придбання квартири. Якщо ж така
покупка ще у мріях, тож варто зосередити на покращенні
житлових умов. Зробіть свій побут більш затишним і
комфортним. Можливо, близькі родичі допоможуть
матеріально.
Зросте кількість поїздок і контактів. Знайомі та друзі
частіше запрошуватимуть у гості, проситимуть про допомогу або питатимуть поради. Завдяки численним контактам, ви зможете вирішити власні проблеми. Вдалий час
для заповнення прогалин у знаннях і нових знайомствах.

У першій половині тижня зірки радять забути про
розваги і зосередитися на вирішенні матеріальних
питаннь. Зможете успішно впоратися з будь-якими проблемами. До будь-якої роботи підходьте творчо, до справ
беріться захоплено, із фантазією.

На вас чекають прекрасні можливості для творчої реалізації. Навіть якщо ви дуже зайнята людина, все одно
знайдіть час на те, щоби зайнятися улюбленою справою.
З’явиться потреба продемонструвати свої творчі здібності, привернути увагу оточення своїми талантами.

Самотнім Козерогам буде комфортно відчувати себе
в спокійній відокремленій домашній обстановці, коли
ніхто і ніщо не спричиняє занепокоєння. Час будувати
внутрішню душевну гармонію. В другій половині тижня
відчуєте сильну потребу в нових враженнях.

У першій половині тижня зірки радять Водоліям
активізувати дружні контакти. Посилиться потреба в усвідомленні себе частиною великого дружного колективу, де
завжди можна знайти підтримку й розуміння. У вас навіть
може з’явитися таємний покровитель.

Оточення частіше звертатиме увагу на вашу
персону. Можливо, про вас і вашу діяльність напишуть статтю. Друга частина тижня заповниться
інтенсивним спілкуванням в інтернеті: на форумах і
в соціальних мережах. Таким чином ви зможете познайомитися з цікавими людьми.

09584
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Про що розповість обличчя

Німецький Театр тіней
зібрав аншлаг

За спостереженнями
учених, жінки заглядають у
дзеркало не менше 17 разів
на день. І не даремно, бо
обличчя може багато про
що розповісти і підказати.
ВОЛОССЯ. Сухе і тьмяне – знак
нестачі вітаміну А, вітамінів групи В, а
також свідчення того, що з ним погано
поводяться – миють невідомо чим і пересушують феном.
БРОВИ. Фізіономісти Стародавнього Сходу вважали ідеальними широкі,
довгі брови. Кінчики, підняті догори
– знак того, що їхня власниця народжена для успіху, опущені вниз – вона
сором’язлива. Рівні, довгі брови – у кокеток, а короткі – у занадто правильних
і сором’язливих.
ПОВІКИ. Бліда кон’юктива – внутрішня поверхня повіки – означає
нестачу заліза в організмі. Перш ніж
приймати ліки, слід перевірити рівень
гемоглобіну та з’ясувати можливу причину анемії.
ОЧІ. Почервоніння очей часто пояснюється неправильним носінням контактних лінз і поганою косметикою. А ще
– перевтомою, недосипанням і тривалим

Зберігаємо
продукти розумно
і на користь

• Якщо у вас залишився салат з авокадо і ви хочете, щоби він не почорнів
до наступного дня, додайте до салату
кісточку від авокадо.
• Гриби в холодильнику слід зберігати у паперовому пакеті чи паперовому
рушнику. В жодному разі не мийте гриби
перед зберіганням.
• Яйця зберігаються в немитому вигляді, щоби бактерії не проникли через
шкаралупу. До того ж, для кращого зберігання рекомендується укладати яйця
загостреним боком донизу.
• Якщо у вас залишилося недопите
вино, не поспішайте його виливати.
Розлийте його у формочки для льоду і заморозьте. Коли знадобиться трохи вина
для якоїсь страви, вам не доведеться відкорковувати нову пляшку.

міксові
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У Чернівцях подібний
перформенс відбувся
вперше, тому невеличка
зала Німецького дому не
вміщувала всіх охочих
подивитися виставу театру
«Таємниця ангелів».
сидінням за комп’ютером. Якщо після
відпочинку почервоніння не зникає,
проконсультуйтеся з лікарем.
НІС. Розширені пори на носі – від
природи. Спробуйте звузити їх за допомоги холодних умивань або регулярних
вранішніх протирань шкіри шматочками
льоду.
ВУГРИ. Вони не люблять самодіяльності. Загальні правила догляду: гігієна,
очищення шкіри – у жодному разі не
милом і не спиртовим лосьйоном, можна
звичайною протічною водою і не експериментуйте з видавлюванням, цього
робити категорично не можна.
ШКІРА. Її сіруватий відтінок і

зморшки, що от-от з’являться, намагаються сказати вам, що ви занадто багато
працюєте і геть забули про відпочинок.
РОТ. Маленькі зморшки навколо
нього – не тому, що ви часто посміхаєтеся, а тому, що багато курите. Жінки, що
курять, з роками виглядають старшими
за своїх ровесниць через ці зморшки.
ПІГМЕНТНІ ПЛЯМИ. Говорять про
проблеми шлунково-кишкового тракту
або сечостатевої системи, про які організм і розповідає надлишком пігменту.
Часто з’являється при нестачі вітаміну
С. Перш ніж забирати їх за допомогою
пілінга чи інших засобів необхідно проконсультуватися з дерматологом.

Цікаві факти про
серце
1. Наше серце починає
битися через чотири тижні
після зачаття.
2. Пульс у плода приблизно в два рази частіше,
ніж у звичайної людини, і
становить близько 140 ударів за секунду. У 12 тижнів
серце плоду перекачує
близько 28 л крові за день.
3. У серці перебуває
5% крові, у мозок і центральну нервову систему
надходить близько 15-20%
крові, а на нирки йде близько 22%.

4. У стані спокою
крові потрібно: 6 секунд, щоби дійти від
серця до легень; 8 секунд від серця до мозку та близько 16 секунд,
щоби дістатися до пальців
і повернутися назад.
5. Жителі Давнього
Єгипту вважали, що всі
внутрішні органи, в тому
числі і серце, можна по
своїй волі всередині тіла
переміщати.
6. Стетоскоп був винайдений французьким

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого
нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: Нежилі приміщення цокольного поверху в житловому
будинку (літ. “А”) загальною площею 105,10 кв.м., що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,
буд. №159. Фундаменти нежилих приміщеннь – бетонні, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – бетонні
плити, дах – дерев›яниий, покрівля – шифер по дерев›яних стропилах, обладнані системами електропостачання, газопостачання, водопостачання, каналізації-від міської мережі, опалення-автономне (газовий котел), стан об’єкта — задовільний (знос-22,25%). Майно належить боржнику на праві власності на
підставі договору купівлі-продажу /ВЕР№499803/ нежилих приміщень від 13.06.2007р., реєстр. №4377.
Стартова (початкова) ціна – 485590,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 24279,50грн. без ПДВ. Боржник:
Круглий Олександр Володимирович, ІПН 2904713650, /с. Ленківці Кельменецького району Чернівецької
області; м. Чернівці, вул. К.Лібкнехта, б.20 кв.5/. Стягувач: ЗАТ „Банк „Фінанси та кредит” Чернівецька
обласна дирекція ПРУ, /м. Чернівці, вул. Головна,84, код ЄДРПОУ 20539586/. Лот №2: Житловий будинок
з належними до нього надвірними спорудами за номером 25, який знаходиться в м. Чернівці по провулку
Джерельному. Житловий будинок загальною площею 486,30 м.кв., в т. ч. житлова площа 228,10 кв., фундамент – бетон, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – залізо-бетон, покрівля – метало-черепиця,
оздоблення-штукатурка, внутрішні санітарно-технічні і електротехнічні роботи- каналізація, вигрібна яма
ІІ, криниця І, підведено електро-, водо- та газопостачання, огорожа 1-3. Земельна ділянка /кадастровий
№7310136900:48:001:0333/ перебуває в державій власності, цільове призначення-для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Майно належить боржнику на праві
власності на підставі договору купівлі-продажу /ВКК/349954/ від 09.04.2008р. /, реєстр. №2010. Стартова
(початкова) ціна – 1074236,70 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок — 53711,84 грн. без ПДВ. Боржник: Попівчук Наталія Георгіївна, ІПН 2323226446 / м. Чернівці, вул. Красноїльська, буд.25 кв.2/. Стягувач: ВАТ «ВТБ
Банк» в особі Чернівецької філії /м. м. Чернівці, проспект Незалежності, буд.111, код ЄДРПОУ 33643178/.
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням,
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської
Олімпіади,1А. Прилюдні торги призначені на „27” грудня 2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Гарантійні внески вносяться на р/р 26000013006122 АТ
“Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна
оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про
проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі
р/р №37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463, одержувач:
Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

Норберт Гьотц вигадав і талановито втілив
історію життя янголів на землі

– Я вперше бачу на своїй виставі стільки людей, – дивувався перед початком
вистави Норберт Гьотц, режисер, актор і
світлотехнік, який приїхав до Чернівців з
німецького міста Бамберг. Здивовані були
і глядачі: декотрі – не очікували, що вистава озвучуватиметься німецькою мовою
(організатори не надто акцентували на
цьому увагу в рекламі та оголошеннях),
більшість – майстерним синтезом зображення та звуку, які «видавав» людинатеатр Норберт Гьотц.
– Враження позитивні, – каже студент

Чернівці матимуть політехнічний
інститут, а Буковина – борців з
екологічними бідами
лікарем Рене Лаеннек,
який вважав, що притискати вухо до грудей жінок
з великим бюстом дуже
незручно.
7. Ще до нашої ери
на острові Хіос жив лікар
Ерасзістрат, який першим
припустив, що серце працює за принципом насоса.

Про райдужні перспективи
Чернівецького факультету
Національного технічного
університету «Харківский
політехнічний інститут» (НТУ
«ХПІ») йшлося на ювілейній
конференції з нагоди 15-річчя
факультету, яка відбулася цими
днями.
Освітою – по розрусі, яка
починається в головах

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»,
м. Київ,вул. Панаса Мирного, 11, ЄДРПОУ 36303404
оголошує прилюдні торги з реалізації арештованого майна
(предмети іпотеки), яке належить ТОВ «Гермес» (58013 м. Чернівці,
Парковий проїзд, 3; код ЄДРПОУ 14333314)
ЛОТ № 1 – Фізкультурно-оздоровчий комплекс заг.пл. 4258,40
кв.м., до складу якого входять: адміністративно-оздоровчий комплекс
(літ «А»), площею 3829,30 кв.м.; побутовий комплекс (літ. «Б»), площею 315,90 кв.м.; трансформаторна (літ. «В»), площею 48,10 кв.м.
роздягальня (літ. «Г»), площею 65,10 кв.м.; корти № 1, огорожа № 2,
замощення І, за адресою: м. Чернівці, Парковий проїзд, буд. 3. Об’єкт
належить на праві власності боржнику на підставі свідоцтва про право
власності від 07.07.2005 року. Відомості про земельну ділянку відсутні.
Обмеження на використання загальне для нежитлових приміщень.
Стартова ціна лоту – 5 972 062,00 грн. без ПДВ (Договір №
11-0389/12 від 16.11.2012 року). Гарантійний внесок у розмірі 298
603,10 грн. без ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ
36303404, р/р 26000013006122 в АТ»Сбербанк Росії» МФО 320627,
Одержувач: ТОВ»УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата здійснюється на протязі 10 банківських днів, не враховуючі дня проведення
прилюдних торгів (вихідних та святкових днів) на депозитний рахунок
Державної виконавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у
м. Києві, код ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172.
Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах:
24.12.2012 до 11:00 год. Ознайомитися з майном можна щодня
за його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію,
звернувшись до організатора прилюдних торгів та на сайті http://
trade.informjust.ua
Прилюдні торги відбудуться 24.12.2012 на 12:00 год. за адресою
Чернівецька обл., м. Чернівці вул. Московської Олімпіади, 1-А
Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
(м. Київ, Броварський пр-т, 5-И).
Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

Як з’ясувалося, Чернівецький політех –
зовсім не ефемерні мрії, а реалії «в натурі»,
як тепер модно казати. Бо вже рік при Чернівецькому факультеті НТУ «ХПІ» діє військова
кафедра. А це, зрозуміло, тільки початок…
Організатором цікавої, а головне, прикладної – себто не відірваної від повсякденного життя людей – наукової конференції на тему
«Розвиток прикладної екології на Буковині»
cтала кафедра екології та права на чолі з професором, доктором наук Юрієм Масікевичем.
Ніхто ж не суперечитиме, що практично всіх
без винятку стосується, яким повітрям ми
дихаємо, що їмо та п’ємо? І саме на ці та багато
інших запитань давали відповідь у своїх доповідях учасники конференції, чиї доповіді
побачили світ у цікавому і для пересічного
читача збірнику. Адже тема екологічної ка-

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном:
050-858-28-52, 097-670-38-47

тастрофи розглядається нині вченими всього
світу. А запобігти їй, як справедливо наголосив
директор департаменту освіти, науки, молоді
та спорту Михайло Бауер, можна лише через
екологічну просвіту населення, яку треба
розпочинати навіть не зі школи, а з дитячого
садка. Згадаймо вислів булгаківського професора Преображенського із «Собачого серця»
про те, що «розруха починається у головах»…
До слова, Буковина – єдина область в
Україні, яка розробила та успішно впроваджує
регіональну концепцію екологічної освіти.

Найнебезпечніше
місце – кухня

Бо саме там людина, яка готує їсти на газовій плитці, наражається на величезні ризики
для здоров’я. Про це присутні дізналися з виступу Леоніда Власика, директора колишнього
Чернівецького науково-дослідного інституту
медико-екологічних проблем, який нещодавно
змінив вивіску та став структурою ДП «Інститут
екогігієни та токсикології ім. Л. І Медведя».
Чому кухня є найнебезпечнішим місцем?
Бо до організму того, хто в ній порається, потрапляють надзвичайно агресивні через свої
неймовірно маленькі розміри ультрамікроскопічні наночастки. Їх широко використовують в
аерозолях, що й робить останні доволі небезпечними. Доповідач, серед наукових інтересів якого – дослідження поведінки і впливу
на життєдіяльність людини саме цих часток,
розповів про трагічний випадок з історії фар-

Багатьом глядачам не вистачило місць, тому їм
доводилося тиснутись у проходах
Богдан. – Не збила з пантелику навіть
німецька мова, якої я не знаю – надто вже
майстерними були інтонування та міміка
режисера-актора, тому загальний зміст
вистави легко вгадувався. Шкода лише,

макології, коли лікувальний засіб для дітей у
вигляді аерозолю спричинив у них ураження
хрящів нижніх кінцівок. Та встановили це вже
тоді, коли за десяток років від цього постраждало чимало малюків.
До речі, в Україні навіть не існує нормативів щодо вмісту наночасток у повітрі. Ми
вимірюємо просто пил. Тоді як європейське,
канадське та інші зарубіжні законодавства
передбачають регулювання вмісту саме наночасток у повітрі. Адже саме вони призводять
до серцево-судинних захворювань, дихальних
патологій тощо.
Та все ж саме у Чернівцях певний поступ
спостерігається. За словами професора п.
Власика, Чернівці разом із Прагою, Дрезденом, Аугсбургом та Любляною потрапили
до проекту спільної програми «Центральна
Європа – 2007-2013» під назвою «UFIREG»,
що у розшифрованому перекладі означає
«Ультрамікроскопічні наночастки: обґрунтування внеску в розвиток політики захисту
навколишнього середовища та охорони
здоров’я». У рамках програми пан Власик та
його колеги аналізуватимуть вміст шкідливих
мікроскопічних частинок у чернівецькому
повітрі. Сучасне обладнання передане місту
безкоштовно. Та вже півтора роки науковці
не можуть здолати проблему його завезення.
Одне слово, все як завжди...
Та не хочеться завершувати на сумній ноті.
Попереду в нас іще чимало зустрічей з науковцями-учасниками конференції. Тож анонсуємо
інтерв’ю з професором Інституту колоїдної
хімії та хімії води ім. Думанського НАН України,
лауреатом Державної премії України в галузі
науки і техніки Петром Гвоздяком. Він усе знає
про питну воду і підкаже нам, що і як можна
споживати. Повернемося ми й до розмови про
шкідливі наночастки.

що до Чернівців, як виявилось, привезли
не масштабну, «дорослу» виставу, а лише
дитячу казку.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора

Лікарю,
запломбуйте
мені мешту!

Британські дизайнери модного будинку «Frantich
and Young» переконані: добро має бути з кулаками та
з міцними зубами. Тому їхні туфлі ніби попереджають
запеклих конкурентів: тримайтеся від мене подалі, бо
впломбую ваші золоті ікла собі в мешти!
Хоча дантисти за такі туфлі можуть не хвилюватися: карієс їм не загрожує. Підошовні зуби виглядають,
звісно ж, загрозливо, проте насправді вони виготовлені з гуми.
Отож, такі туфлі як бойовий трофей носитиме не
лише справжній самець і ватажок бандитської зграї,
але й іронічний офісний менеджер.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ
№ 1 – житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 43,20 кв. м. і є власністю Нацаренус Алекса
(Чернівецька область, Кіцманський район, с. Суховерхів, пров. Середній, 6, код відсутній). Правовстановлюючі документи: Договір
купівлі-продажу житлового будинку ВКР№235390 від 14.08.2008р.Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Кіцманський
район, с. Суховерхів, пров. Середній, 6. Цегляний житловий будинок Літ.А, літня кухня Літ.Б, сараї Літ. В.Д, погріб Літ. Пг, криниця
Літ.К, Убиральня літ.Г. Висота приміщень – 2,60м. Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перегородки – деревяні, поштукатурені, побілка, перекриття, покриття – деревяне, дах – шатровий дах, підлоги – деревяні, прорізи – деревяні, внутрішнє оздоблення – просте,
штукатурка, електропостачання в наявності. Технічний стан будівлі – добрий. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 47970,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612081 від 11.07.12)Гарантійний внесок – 7147,53 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:Держава.По лоту обмеження на використання загальні
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим.Торги призначені на 17 грудня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район,
с.Суховерхів, в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 17 грудня 2012 р. до 11:00 год. По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 17 грудня 2012 р. об 11:00 год. за адресою: с. Шипинці, Кіцманського району,
Чернівецької області., в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 17 грудня 2012 р. до 10:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37318001002806в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ
34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої служби Кіцманського районного управління юстиціїОзнайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами:
098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.
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