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Шановні депутати та посадові особи органів
місцевого самоврядування Чернівецької області!
Дорогі краяни!

Від імені крайової влади щиро вітаємо вас з нагоди Дня місцевого самоврядування!

За роки державної незалежності України органи представницької влади набули поважного статусу впливового інституту народовладдя, завдяки яким територіальні громади та пересічні громадяни отримали можливість реалізувати свої конституційні права на
безпосередню участь у вирішенні нагальних питань їхньої життєдіяльності. Депутати рад усіх рівнів, посадові особи органів місцевого
самоврядування, неурядові об’єднання громадян відіграють нині помітну роль у процесі практичної реалізації важливих завдань
державного управління. Саме тому День місцевого самоврядування відзначають мільйони людей в усіх регіонах нашої Вітчизни.
Щиросердно зичимо всім, хто присвятив своє життя благородній справі служіння інтересам громади, міцного здоров’я,
добробуту, творчого натхнення, поваги й шани людської, нових успіхів та здобутків в житті та праці на відповідальній та почесній
самоврядній ниві!
З повагою
Михайло Папієв,
Михайло Гайнічеру,
голова обласної Держадміністрації
голова обласної ради
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Б

уковинський державний медичний університет 5-6 грудня
проводить Міжнародну конференцію «Медична освіта на пострадянському просторі та європейський
досвід». На цьому представницькому
форумі ректори та проректори вищих
медичних навчальних закладів України, Росії, Білорусії, Румунії, Молдови,
Узбекистану, Таджикистану, Грузії,
Німеччини та США розглянули ключові
питання вищої медичної освіти: додипломна освіта в країнах СНД, Європи
та США; особливості післядипломної
освіти; пріоритетні напрями освітніх та
наукових обмінів; академічна мобільність викладачів і студентів. У рамках
форуму проведено також онлайн-конференцію між БДМУ, Медичною школою
університету Нью-Мексико (США) та
Університетом м.Любек (Німеччина).

В

ласники телеканалу ТВА звільнили Василя Забродського з посади
гендиректора телеканалу. Вони
розіслали місцевим ЗМІ заяву, в якій нагадали, як гендиректор ТВА
В. Забродський порушував «не лише
чинне законодавство України в частині
проведення передвиборної агітації, а й
визначені Статутом товариства законні
права та інтереси її учасників». Вони повідомили також, що 15 листопада 2012
року «відбулися Загальні збори учасників Телерадіокомпанії «ТВА», на яких
прийняте одностайне рішення про звільнення (відкликання) Василя Забродського з посади Генерального директора». Це рішення набуло чинності від
16 листопада 2012 року. Та сам Василь
Забродський оголосив це звільнення
незаконним, а дії співвласників – «рейдерським захопленням телеканалу», і
пропонує їм викупити їхню частку або,
навпаки, погоджується продати свою.

Н

ародний депутат Максим Бурбак
серед перших ініціатив, які запропонує в новій Верховній раді
7-го скликання, назвав законопроекти про вибори міських голів Чернівців і Новодністровська, а також
позачергові вибори міських рад
цих населених пунктів. Підставою
для переобрання міських рад він вважає
прийняття ними в нинішньому складі незаконних рішень. «Ми будемо звертатися до прокуратури, до суду з цих питань,
порушувати їх у Комітеті ВР з місцевого
самоврядування. Перевибори Чернівецької міської ради – це досяжна мета»,
– заявив М.Бурбак на прес-конференції.

О

бласна організація партії ВО
«Батьківщина» повідомила,
що мешканку Путильщини, яка на
нещодавніх виборах працювала
членом ДВК від ОО «Батьківщина»,
примусили написати заяву на звільнення з роботи. Жінка працювала
молодшою медсестрою у ФАПі. «Вимагаємо поновлення члена ДВК Ганни
Мацьопи на роботі та оплати вимушених
прогулів. У протилежному випадку
будемо змушені надати справі розголосу на всіх рівнях – аж до європейського», - йдеться в заяві парторганізації.

Р

услана звертається до мас-медіа,
колег по цеху та усіх небайдужих
із закликом приєднатися до акції
«Не мовчи» проти беззаконня, свавілля та заангажованості судової
влади в Україні. Своєю акцією «Не
мовчи» і новою піснею та кліпом «Це ЕЙфорі-Я!» Руслана приєднується до безстрокової акції «Свободу Павліченкам»,
доля яких є уособленням свавілля судової системи України. Україна за ґратами –
саме така постапокаліптична перспектива змальована в новому відео Руслани.
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На «Дитячому
Євробаченні-2012»
перемогла українка

регіональні

погляд політолога

У конкурсі «Дитяче Євробачення», який відбувся в
Амстердамі, перемогла юна
учасниця з Одещини Настя
Петрик з піснею «Небо».
Загалом у конкурсі взяли
участь 12 країн. Прикметно,
що 2008-го в такому ж конкурсі брала участь старша
сестричка Насті, яка посіла
там друге місце. Наступне
«Дитяче Євробачення» відбудеться в Україні. На його
проведення передбачається
25 млн. грн.

АЗІАТЧИНА

Чимало чернівчан обурюється свавіллям нинішніх господарів Святодухівського собору в самому
центрі головного міста Буковини. Колись чудовий
сквер довкола храму був улюбленим місцем відпочинку городян. Та вже кільканадцять років поспіль
його методично вирубують. На місці дерев набудували якихось сільських стодол, розгорнули господарську діяльність, відкрили автомобільну стоянку. Зовсім недавно так обкраяли
дерева з іншого боку від собору, що люди підозрюють: і тут планується будівництво! Наразі з землі стирчать жалюгідні обрубки, один вигляд яких збурює
лише співчуття до спотвореної природи. А естетичні почуття городян ображає
ще й агресивний дико-рожевий колір, у який пофарбований собор: усі звикли
бачити храм у традиційних чернівецьких барвах – спокійних, шляхетних.
Складається враження, що старовинне європейське місто захопили вихідці з азіатської глибинки й нав’язують нам свої смаки, вірніше – жахливий
несмак, сформований десь у безкінечних азіатських просторах. Пам’ятки
історії та природи для них – порожній звук. Здається, ми навіть здогадуємся,
в якому з улусів колишньої Золотої Орди зароджувалося таке ставлення до
культурних цінностей Центральної Європи.
Днями з Москви прийшла шокуюча інформація: вирубали прекрасний
Александрівський сад навколо Кремля! Увічнений у творах класичної російської літератури, які стали надбанням європейської та світової культури.
Москвичі та гості російської столиці не можуть повірити своїм очам: замість
величних дерев і зеленої трави під червоними стінами владної фортеці чорніє
перекопана земля. Без жодних пояснень, без обговорення з громадськістю
кремлівські господарі вирішили переробити все під свої смаки. «Операцією»
керував поліцейський генерал, естетичні ідеали якого типові для служаки:
все має бути вишикуване по струночці, дерева мають рости лише рівними
рядами: око начальства завжди тішила парадність. Через зуби воно цідить: не
поспішайте, невдовзі тут буде повний порядок. Звичайно буде – але який? Замість природної краси з’явиться нудна одноманітність, мила тільки черствому
серцю ординця, вірного ханського прислужника.
Пересічні москвичі знайшли просте пояснення тому, що сталося: мовляв,
начальство боїться, що старе дерево може впасти на голову Самому, коли той
братиме участь в урочистостях під стінами Кремля. Більш обізнані в місцевих
тонкощах висловлюють інше припущення: вирубаючи дерева, знищили
гнізда сірих ворон. Адже безцеремонні птахи своїми кігтями здирали позолоту з куполів кремлівських церков! Пояснень можна знайти чимало, проте
головним є інше – повне презирство до громадської думки, та демонстративне
ігнорування власних культурних традицій. Що поробиш: Азія-с, як казав поручик Ржевський.
Як правило, азіатчина відрізняється войовничістю. Її носії вважають
себе правими завжди та в усьому, їм невідомі сумніви та вагання. Головний
аргумент: «Я так сказав!». Типовий авторитарний стиль поведінки. На жаль,
усе частіше ми бачимо такий в Україні, в тому числі й у нашому місті, яке завжди пишалося своєю європейськістю. Але… з ким поведешся – від того й
наберешся. Повертаючись спиною до Європи, отримуємо те, що заслужили.

На нових марках «Укрпошти»
– Хотинська фортеця та
Резиденція
«Укрпошта» ввела в обіг
нову серію поштових марок
«7 чудес України: замки,
фортеці, палаци». Зокрема,
на нових марках є зображення Хотинської фортеці та
колишньої Резиденції митрополитів Буковини.
Номінал однієї марки –
2 грн. 50 коп. Цілий аркуш
із сімома марками коштує
17,50 грн.
На інших марках серії
можна побачити КамянецьПодільську та Аккерманську
фортеці, Луцький верхній
замок, Качанівський та Воронцовський палаци.

«Калинка» вже у соцмережах?!

Сторінки підприємства КП МТК «Калинівський ринок» створені у найпопулярніших соціальних мережах – Вконтакте, Facebook і Twitter. На сторінках
у соцмережах ретранслюватимуться новини з офіційного сайту, розміщуватимуться фоторепортажі про життя ринку, а також відвідувачі мереж отримають необхідну інформацію для клієнтів та підприємців ринку, – повідомляє
прес-служба «Калинки».

Володимир Павлів за пропаганду ідей федералізму в Україні був

Відповідь на питання «кому це
потрібне» лежить на поверхні – у розісланому організаторами «круглого
столу» прес-релізі. Заходи відбувалися в рамках проекту «Українська
федерація», заснованого громадським рухом «Український вибір»
(голова – Віктор Медведчук). Метою
проекту, переконують організато-

ри, є «діалог суспільства з науковою та політичною елітою країни в
контексті реформування держави»,
і такі «круглі столи» плануються в
усіх регіонах України.
Попри те, що захід, окрім журналістів, політологів і практиків державного управління, відвідав навіть
«найтитулованіший з них - колишній

Мирослава Кавецка, доктор філології Люблінського католицького
університету Яна Павла ІІ:
– Можна порівняти досвід України
з досвідом Польщі. У нашій державі завжди були і є різні еліти, які перебувають
і в конфронтації, але в якийсь момент усі
вони усвідомили, що саме ідея соборності має об’єднати Польщу. Я розумію
розчарування й загальні настрої пана
Павліва. Але я знаю, що ніхто з польської
еліти ніколи б собі не дозволив сумніватися в її соборності.

міський голова Чернівців, а нині
народний депутат Микола Федорук» (пряма цитата зі втішених цим
організаторів), підтримки ідея федералізму в Чернівцях не здобула.
Федорук, мовляв, був «традиційно
обережним» у виступі, а представники «Свободи», на думку федералістів, «традиційно спробували
використати дискусію виключно для
партійної пропаганди». Більше того,
«з Федоруком фактично солідаризувався його давній опонент Борис
Артемович Руснак», а досвідчений
політолог Ігор Буркут натякнув
організаторам на застарілість їхніх
ідей, наголосивши, що «подібні непрості питання обов’язково треба
обговорювати, проте рішення про

Блогер Роман Жахів:
– Завданням таких діячів є
підготовка світоглядного підґрунтя для подальшого розділення України на дві (щонайменше),
підконтрольні різним господарям
території, без народу, але з населенням. Адже, проводячи аналогію з людиною, після ампутації
значної частини тіла новоявлений каліка втрачає здатність сам
про себе дбати, а потребує сторонньої допомоги. От потенційні

опікуни з Кремля і Білого дому
використовують давню методику
окупаційної політики: «Поділяй і
ґаздуй». Для цього треба вустами
своїх же «пророків» переконати
нас, українців, що ми не цілісний соціальний організм, а тим
більше не однорідний сегмент
генетично, культурно і духовно
спорідненої спільноти, яка називається українською нацією.
Цікаво, якби таких павлівих
переполовинили, комфортно б їм

майбутній устрій України, як і про її
місце у світі, прийматимуть молоді
люди – вже після того, як нинішнє
покоління політиків зійде з політичної арени».
Заклик виступаючих – зокрема, головного редактора газети
«Київський телеграф» Володимира
Скачка, заступника директора Чернівецького регіонального центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців Сергія
Гакмана, професора ЧНУ Олександра Сича - «чітко розрізняти федералізм та сепаратизм» не отримав від-

велося чи ні? А з українським народом вони готові провести такий
злочинний експеримент чи принаймні підготувати операційний
стіл для цього.
Та українці не дадуть проводити над собою подібні досліди
і дадуть належну оцінку будьяким намаганням себе скалічити.
P.S. Священик, у якого ми запитали, що ж ото діється з такими
сепараторами, дав однозначну
відповідь – одержимість бісами.

Владу «замінувала» психічно хвора
Як пояснила жінка силовикам, що її затримали, та
медикам з психіатричної бригади швидкої медичної допомоги, вона хотіла перевірити, як спрацюють правоохоронні органи. Саме для цього й залишила у відділі по
роботі зі зверненнями громадян будинку з левами кейс,
усередину якого поклала ввімкнений радіоприймач.
Коли присутні почули, що з сумки лунають
якісь звуки, викликали охорону, яка й повідомила
спецпідрозділу про підозрілий предмет. Працівники
міліції та МНС, які миттєво прибули на місце події,
евакуювали працівників та відвідувачів Чернівецької
облдержадміністрації та обласної ради. Чиновники
близько двох годин простояли на вулиці, поки МНСники позапланово тренувалися.
Дорогою до психлікарні в «терористки» поцікавилися, чи задоволена вона роботою тих, кого перевіряла. На це жінка відповіла ствердно, ще й задоволено
посміхнулася.

Викладач кафедри музики ЧНУ Ірина Стиць здобула перемогу в телепроекті «Фольк-music». Вона виконала пісню «Перелаз-перелаз», – повідомляє телеканал «Чернівці».
Переможниця давно мріяла потрапити на конкурс. Вона
мріє видати диск з усіма піснями, які виконує, і звичайно ж
влаштувати масштабний сольний концерт, який змогли би
відвідати всі поціновувачі її творчості.
Ірина Стиць – лауреат першого фестивалю «Червона
рута». Там вона виступала в дуеті з сестрою. 1989 року Ірина
була наймолодшою учасницею фестивалю.
Ідея нинішнього проекту полягає в тому, щоби збирати
українські стародавні пісні по всій Україні. Переможця визначають СМС-голосуванням глядачі з усієї України. Найбільшу
кількість голосів цього року отримала буковинка Ірина Стиць.

Вл.інф.

Майстерню з безоплатного ремонту інвалідних
візків НЕ закриють!
Учора міська рада і благодійники знайшли спільну мову щодо вирішення проблеми Благодійної організації «Допомога
людям», яка єдина в області безкоштовно

Ігор БУРКУТ

Відомий провокатор сам став у

Коли в маленьких Чернівцях аж двічі на тиждень
відбуваються публічні заходи з обговорення (радше – зі
спробою пропагування) питання федералізму в Україні, то це,
очевидно, комусь потрібне. Спершу це був «круглий стіл» із
керівником проекту «Українська федерація» громадського руху
«Український вибір» Михайла Павліва, а пізніше – презентація
книги Володимира Павліва «У пошуках Галичини».

Чернівецька
викладачка
перемогла у конкурсі
«Фольк-music»

ремонтує й обслуговує інвалідні візки й засоби реабілітації. Нагадаємо, понад місяць
тому Господарський суд Чернівецької області зобов’язав звільнити приміщення, де
розташувалася Соціальна майстерня, за борги.
Як повідомив нам голова правління Громадської Соціальної
Служби «Допомога людям» Андрій
Шевчук, міська рада прислухалася до пропозицій боржників і
знайшла вирішення проблеми:
– На засіданні департаменту економіки міської ради було
прийняте рішення дозволити нам реструктуризувати борг, – сказав
п. Шевчук. – Тим
часом документи
на оренду приміщення будуть пере-

оформлені на іншу нашу організацію, і таким
чином будуть дотримані юридичні вимоги.
Тож понад 2000 клієнтів майстерні далі матимуть змогу ремонтувати в нас свої візки,
знаходитимуть тут пораду та підтримку. Окрім
того, збережуться робочі місця для чотирьох
людей з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп. Та й для
такої роботи, яку ми робимо, потрібно мати
матеріальну базу, інструменти, досвід, зрештою – фахівців. Роблю цю справу вже 18
років і маю для неї все необхідне. Я вірю в
Бога, тому жертвую це своє вміння й виконую
роботу безкоштовно. Майже два десятиліття
співпрацював з різноманітними структурами,
фондами, по крупинках збирав матеріальну
базу. На наступний рік навіть очікую державне замовлення. А візочників, які потребують
таких послуг, настільки багато, що роботи
вистачить не лише мені, а й усім, хто матиме
бажання й можливість її виконувати.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Чернівцях жертвою провокації
підданий обрядові екзорцизму і облитий свяченою водою
гуку в учасників заходу, оскільки
чіткості в цьому розрізненні так
ніхто і не знайшов.
Другим заходом, який називався презентацією книг Володимира Павліва, а насправді був
спробою презентатора так само
«поговорити про федералізм»,
стала його зустріч з чернівчанами в Літкафе. Павлів презентував
третє видання відомої, створеної
в співавторстві, «Енциклопедії
нашого українознавства» і нову
власну книгу «У пошуках Галичини».

І хоча частина учасників презентації пам’ятали Павліва як
співавтора покійного Олександра
Кривенка і прихильника так званого Проекту «Україна», ліричні
спогади не перекрили жорстокої
реальності. Сьогодні Павлів уже
далеко не той, що був. Він відкрито зізнався, що Проект «Україна»
для нього безповоротно закритий.
Тому й акцентував на «необхідності усвідомлення галичанами
своєї ідентичності як шляху до
створення громадянського суспільства». Тобто йшлося про той

Літературознавець, ведуча Літкафе Інга Кейван:
– Для мене Проект «Україна» існував,
існує і буде існувати – хто би що не говорив.
Україна для мене – це не лише якесь політичне, географічне утворення. Україна – це
така екзистенція. Коли я на різних факультетах читала культурологію, то розмову
про Україну завжди починала з мізинської
культури, знайденої на Чернігівщині, а це
18 тис. років до нашої ери! Там знайшли 6
музичних інструментів, перший календар
– це свідчення того, що люди мислили, у
них були своя наука, мистецтво. Якщо було
6 музичних інструментів – відповідно, під
них виконувалися пісні, а значить – була
мова… Отже, всі ці «еволюційні теорії» для
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же федералізм. Очевидно, на межі
з сепаратизмом.
Автор вважає, що причиною
безуспішності проекту «Україна»
є відсутність справжньої еліти, яка
ідентифікувала б себе з якимись
визначеними категоріями. Тому
є потреба, на його думку, сприяти формуванню такої еліти на
території, де ще існують найбільш
сприятливі для цього умови, – у
Галичині. Він пропонує творити
свій, галичанський світ, відкинувши інші частини України. Гарна
обгортка для отруйної цукерки.

мене неприйнятні й смішні. Думаю, що світ
розвивається інакше: в якісь моменти люди
змінюються, досягають вершин цивілізації
– а потім через якісь умови, катаклізми – та
через що завгодно – бувають змушені повернутися до іншого рівня існування, але
завжди залишаються збережені знання.
Це дуже важливо. Отже – мізинська
культура, буго-дністровська, трипільська...
На наших землях усе це було. Багато всього
тут зароджувалося. Тут зароджувалися народи. Як ми можемо від цього відмовлятися?
Що за поділ України? Що за ідентичності? Це
неприйнятне. Особисто я можу побажати
панові Володимиру Павліву, аби за кілька
років він або хтось інший презентував книгу
під назвою «Віднайдена Україна».

Та ідеї Володимира Павліва,
як і натхненника ідеї українського федералізму Віктора Медведчука, розбилися об жорстке
несприйняття. Під час зустрічі
В.Павліва з чернівчанами відомий на Буковині блогер Роман
Жахів здійснив над ним обряд екзорцизму (процедуру вигнання
бісів та іншої погані з одержимої
ними людини за допомоги молитви та певних ритуалів освяченою
в християнському храмі водою).
Якщо по-простому – Павліва облили свяченою водичкою.

Ігор Буркут, політолог, кандидат історичних наук:
– Посилення регіональних еліт в Україні
випадковістю не назвеш. Ідуть складні, ще
не до кінця зрозумілі процеси, які охоплюють
великі простори, навіть цілі континенти. Світ
постійно змінюється, і нема на те ради.
На зміну інтеграції приходить дезінтеграція, а потім навпаки – зовні це нагадує пульсацію. У відповідь на одну кризу різні регіони
об’єднуються і цим долають кризові явища.
Але згодом приходить нова криза, і для її подолання вони ж таки намагаються роз’єднатися.
Шкода лише, що такі процеси проходять по
людських долях і виграє від цієї пульсації значно менше людей, ніж програє.

кримінал

Н

а Кобилянській загинув чернівчанин.
На затишній Панській виникла пожежа у
помешканні на другому поверсі трьохповерхового будинку. Про пожежу повідомили надто
пізно, тож власника квартири, 1953 року народження, врятувати не вдалося, – повідомила
прес-служба ТУ МНС у Чернівецькій області.

З

а 10 гривень – до криміналу. За спробу
поцупити 10 гривень стосовно 22-річного чернівчанина можуть порушити кримінальну справу. На вулиці Нікітіна близько
півночі на перехожого несподівано напав
незнайомець. Він ударив чоловіка кулаком
в обличчя і намагався відібрати барсетку.
Як з’ясувалося, в ній було всього 10 грн.
Нині вирішується питання про відкриття
кримінальної справи за статтею «грабіж».

У

нічному кубі поранили чоловіка.
На танцювальному майданчику одного з чернівецьких нічних закладів міста між
двома відвідувачами спалахнула сварка, що
закінчилася бійкою. Причиною «непорозуміння» між молодиками стало зауваження
одного щодо непристойної поведінки другого, повідомляє прес-служба УМВС України
в Чернівецькій області. Як наслідок, правоохоронці затримали обох – 25-ти й 30-річного
віку. Один із «учасників» взявся за ніж, тож
його «опонент» отримав поріз на нозі. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

Б

атьків оштрафують за брехню сина. До
сторожинецьких правоохоронців звернулися батьки 15-річного юнака із заявою, що
з кімнати гуртожитку, де мешкає їхній син,
викрали його мобільний вартістю 1000 гривень. Правоохоронці з’ясували, що крадіжки
взагалі не було. Телефон хлопчина продав
товаришу за 300 гривень. Юнак сподівався,
що батьки куплять йому новий мобільник
взамін нібито вкраденого. Відповідати за витівку сина доведеться батькам. Вони будуть
притягнуті до адміністративної відповідальності, тобто за брехню сина сплатять штраф.

Ч

ернівчанка зазіхнула на сусідське майно. 38-річна жінка викрала двоконтурний
газовий котел, який вартує 1600 гривень, з підвалу особняка 46-річного сусіда. Та поцупленим майном натішитися не встигла: обкрадений
чоловік звернувся до міліції, а правоохоронцям
вистачило години, аби вирахувати злодійку.
Наразі вирішується питання порушення стосовно неї кримінальної справи, – повідомляє пресслужба УМВС України у Чернівецькій області.

Д

ТП на Сокирянщині. За даними ДАІ,
винуватий в ньому громадянин іншої
держави. В Ожевому громадянин Молдови, не
впорався зі своїм «Фордом-Транзит» і врізався в автомобіль УАЗ, який належить жителю
Сокирян. У результаті ДТП потерпів пасажир
УАЗа. Його із численними травмами госпіталізували до Новодністровської міської лікарні.
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Природних монополістів – під контроль громади

№ 49

Ініціативна група з проведення серії публічних слухань про стосунки Обленерго й
населення створена на Буковині
Населення не задовольняють
послуги, що їх надає на Буковині
монополіст-приватник Публічне
акціонерне товариство «Електропостачальна компанія «Чернівціобленерго». Про це неодноразово
писали місцеві ЗМІ, зокрема газети
«Молодий буковинець», «Погляд»,
«Час», «Версії» тощо.
До слова, на «Версії» ПАТ ЕК
«Чернівціобленерго» подало до
суду, вимагаючи спростування,
неправдивої, на їхній погляд, інформації. Ситуація доволі дивна,
якщо врахувати, що напередодні
відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, транспорту,
зв’язку, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної ради,
яка заслухала ініціатора боротьби з
порушеннями Обленерго активного чернівчанина Геннадія Гекова та
керівництво Обленерго й зажадала
від монополіста пояснень (див.
«Версії» №46). Утім, і досі депутати
не отримали відповіді.
Натомість, комісія вже має
відповіді від низки перевіряючих
організацій. Так от, за даними А.

Маляра, завідувача сектору Національної комісії у Чернівецькій
області, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
на Буковині, торік до них надійшло
77 скарг на різні аспекти діяльності ПАТ«ЕК «Чернівціобленерго», тобто в середньому понад 6
скарг на місяць (від громадян – 43
і від юридичних осіб різних форм
власності – 34). А вже за 10 місяців
нинішнього року є 84 зверненння,
з яких 53 скарги – від громадян і 31
– від юридичних осіб. Водночас, той

ській комісії, що за 10 місяців 2012
року його відомство провело 35 перевірок Обленерго (6 планових і 29
позапланових) і наклало штрафів
на суму понад 12 тис. грн.
Чернівецьке ж відділення Антимонопольного комітету дало
відповідь про порушення з боку Обленерго на багатьох аркушах, бо за
10 місяців цього року штрафувало
його 5 разів на загальну суму понад
на 50 тис. грн.
Непрозорість у діяльності природного монополіста та небажання

Охочих приєднатися до Ініціативної
групи запрошуємо на першу зустріч.
Вона відбудеться у п’ятницю, 7 грудня
о 15.00 за адресою: Чернівці, вул. Червоноармійська, 4, 3-ій поверх, офіс 36.
же п. Маляр чомусь надав п. Шекеті
письмову відповідь (юридичний висновок) про те, що порушень з боку
Обленерго немає!
Начальник інспекції Держенергонагляд в Чернівецькій області
В. Андрицуляк повідомив депутат-

прислухатися до голосу споживачів
змусила людей захищатися. Наразі
численні порушення в розрахунках
Обленерго зі споживачами та неправомірне введення ним нових,
зручних для самих себе, правил,
стали поштовхом до зустрічі за

Активний? – значить,
Провокатор!

або Як один чернівецький пенсіонер
паралізував роботу цілого Обленерго
Саме через нього – принаймні, так пояснив це
Олексій Шекета, голова правління ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» під час вівторкової прес-конференції,
присвяченої приведенню роботи Обленерго до європейських і світових стандартів – нині не працюють
їхні оператори у Єдиному розрахунковому центрі
(хоча директор Інфоцентру «Єдине вікно» іншої
думки). За словами п. Шекети, незважаючи на те, що
він «піднімає» вже 6-те обленерго, з провокаторами
в своїй роботі він ще не зустрічався. І хоча прізвище
збурювача спокою не називалося, та журналісти
самі озвучили його у своїх запитаннях, називаючи
активним чернівчанином паном Гековим.
Один із кореспондентів справедливо поцікавився, як це вдалося одній-єдиній людині паралізувати
роботу такого потужного монополіста, як Обленерго.
І одразу ж висловив припущення: «А, може, Обленерго боїться активних громадян і хоче мати справу
тільки зі слухняними та млявими споживачами?».
Виглядає на те.
Загалом же на прес-конференції йшлося про те,
що «Чернівціобленерго», яке торік займало в рейтингу обласних ЕК другу знизу позицію, нинішнього
року перейде до першої десятки. Бо німецькі спеціалісти провели на «Чернівціобленерго» аудит і видали
останнім 3 сертифікати. Як наголосив п. Шекета,
побоювання стосовно зміни власника з державного
на приватного виявилися безпідставними.
Хоча відключення вуличного освітлення у
багатьої селах Кіцманського району і те, що навіть
Лашківську сільраду позбавили електрики, свідчить
про інше. На це перша особа Обленерго справедливо
зауважила, що за все треба платити. Однак сільські
голови стверджують, що не в боргах справа: мовляв,
жодна сільрада не має документів, які підтверджують
її права власності на будівлю та землю. Тож документи треба виготовляти в БТІ, а це, як відомо, потребує
багато часу та чималеньких грошей. Але ж й Обленерго користується, приміром, електричними стовпами,
не сплачуючи сільським громадам за землю. Та, як
бачимо, домовитися між собою їм важко.
За словами керівництва Обленерго, найближчим

часом тарифи на електроенергію не змінюватимуться. Зате платити нині можна, як підкреслив очільник, і
за платіжками, і за розрахунковими книжками. Та, за
Правилами користування електричною енергією для
населення (ПКЕЕН), сплачувати по рахунках можна
лише за письмовою згодою –додатком до Типового
договору двох сторін, і ніяк не інакше!
Оскільки прес-конференція була позавчора, то
мешканець села Тисівці Іван Чепишко вже з’їздив до
Сторжинецького РЕМу за розрахунковою книжкою.
Там чоловікові сказали буквально наступне: «Це
ви чули по телевізору? Ну то й звертайтеся до телевізора!»
Водночас керівник Обленерго зауважив, що в
січні-лютому буде змінене законодавство про сплату
за електроенергію. І тоді вже виключно енергопостачальні компанії матимуть право виписувати рахунки
за поставлений ними товар.

Європейські стандарти

Сюзанн БОСС – редакторка Цюріхського
тижневика «WOZ» (Wochenzeitung») неодноразово публікувалася в газеті «Версії»,
бо разом з редакторкою газети «Версії» брала участь у екологічному сплаві журналістів
по Дністру. Саме з нею ми списалися і щодо
стосунків європейського споживача зі своїми енергопостачальними компаніями. Так
от, пані Сюзанн повідомила, що у багатьох
швейцарських містечках є по кілька кампаній, які подають людям світло. А в окремих
100-тисячних містах їх буває до 8-10. Зрозуміло, між ними існує велика конкуренція. Тому
відключення там здійснюються лише після
трьохмісячної несплати. Та коли споживач
звернеться до компанії стосовно своїх матеріальних проблем, вона може відстрочити йому
платіж, розтягнувши його на цілий рік.
Але треба визнати й те, що європейцю і в
голову не прийде «відмотувати» електрику
на лічильнику чи якось інакше красти її.

«круглим столом», ініційовану газетою «Версії». У ній взяли участь
депутати обласної та районних рад,
представники громадських організацій, ЗМІ та Чернівецького відділення Антимонопольного комітету.
Обленерго свого представника на
зустріч не прислало, хоча запрошення їм було відправлене.
Та, завдяки активним громадянам, небайдужим депутатам,
журналістам, а також керівникам
громадських організацій, була
сформована ініціативна група з
проведення серії публічних слухань з проблем, які виникли у стосунках між споживачами та ПАТ «ЕК
«Чернівціобленерго».
Як зауважив депутат обласної ради Руслан Мельник, треба
привести до гармонії стосунки
споживача з монополістом і змусити останнього рахуватися з
людьми. Бо тільки територіальна
громада є справжнім носієм влади в державі.
Наразі до Ініціативної групи
долучилися: два депутати – обласної та районної рад, 4 керівники
громадських організацій, 2 активні
громадяни та один журналіст.

Трагікомедія
«ВІН - МОЯ СЕСТРА»

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Вартові легенд»: 10:00, 13.40; 15.30, 19.10; «Сутінки.
Сага. Світанок. 2»: 11.40, 17.10; «Рейс»: 21.00
Малий зал: «Зі мною ось що відбувається»: 14.30, 18.00; «Заміж на 2 дні»:
16.00, 19.30; «Колекціонер 2 3D»: 21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Сутінки. Сага. Світанок. 2»: 12.10, 15.50; «Охоронець снів 3D»: 10.30,
14.10, 20.20; «Рейс» 17.50, 22.00.

12 грудня, 19.00,
драмтеатр ім. О.Кобилянської
У постановці беруть участь успішний театральний актор, який прославився завдяки ролі
Шматко в серіалі «Солдати», Олексій Маклаков і
двічі лауреат премії «Київська пектораль», відомий український актор театру і кіно Володимир
Горянський. Режисером трагікомедії є художній
керівник театру на Подолі, народний артист
України Віталій Малахов.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Джунглі 3D»: 13.00; 14.40; 16.20; 19.40; «Апартаменти 1303
3D»: 18.00, 21.20.
Малий зал: «Соловей-Розбійник»: 11.10; 12.50; 17.50; 21.10; «Брудна кампанія
за чесні вибори»: 14.30; 16.10; 19.30.
ПАБ «PUBLIK»
06 грудня: День Армії з гуртом «Ґорґішелі», м. Львів, конкурси, barmanshow. Вхід вільний.
07 грудня: День Армії, afterparty гуртом «Shumrise Band», м. Хмельницький, конкурси, розіграші. Вхід вільний.
08 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
09 грудня: «Life Park», м. Чернівці.
10 грудня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
11 грудня: Презентація дебютного альбому «Депривация» старожилів
чернівецького року, пост – панк гурту «Салават United».
12 грудня: «Астрея» та «I-RIS» м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Скульптура малих форм». Виставка Анатолія Піонтковського. Відкриття
12 грудня о 15.00.
«Ігри снів». Виставка арт-студії «Музеум».
«Жіночі головні убори в українській національній традиції». Виставка
живопису Надії Мартиненко.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
6 грудня, 16.00: «Шельменко-Денщик».
9 грудня, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку».
11 грудня, 16.00: «Шельменко-Денщик».
13 грудня, 15.00: «Шельменко-Денщик».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

09 грудня,15.00: вечір польської пісні та камерної музики з творів
львівських композиторів ХІХ – ХХ ст.; 18.30: концерт камерної музики,
виконавці – артисти Академічного симфонічного оркестру Чернівецької
обласної філармонії.

Село позиватиметься
на Обленерго до суду?!.

Необгрунтовані тарифи, неналежне обслуговування, несплата за оренду
трансформаторів та якість надання послуг загалом – лише частина претензій
буковинських споживачів до енергетиків. А переповнили чашу терпіння
помилки (випадкові чи умисні?) в рахунках, що їх енергетики виставляють
споживачам готовими замість звичних розрахункових книжок, у яких
записи й обчислення веде сам споживач. Наприклад, мешканці Тисівців на
Сторожинеччині цілим селом збираються позиватися на Обленерго до суду.

Тисівчанин Дмитро Якобчук демонструє
виставлені РЕМом його односельчанам рахунки. Приміром, людина, яка має пільги 50%,
мала б оплачувати використану за лічильником електроенергію так: 75 кВт по 12 коп.
(9,00 грн), 75 кВт по 25 коп (18,75 грн), і, а
все, що понад 150 кіловат, – по 33 коп. за кВт.
Тобто за 400 кВт – 110,25 грн. Реально ж цій
людині, яка використала 400 кВт, надіслали
рахунок на 123 грн, бо 300 квт порахували по
33 копійки, а за пільгові (чомусь лише 70 кВт)
виписали по 16 копійок (це тариф за пільгою
25%), загалом обрахувавши споживача майже на 13 гривень. А споживачів у обленерго
380 тис. Та з таких доходів вони залюбки
платитимуть штрафи, накладені на них Антимонопольним комітетом! Адже сума штрафів
за 2012-й склала «аж»… 57 тис. грн. На рік! Та
й з тих енергопостачальник наразі спромігся
сплатити менше половини.
Саме тому тисівчани, сільські люди, для
яких дорога кожна копійка, мають намір судитися з постачальником послуг і вимагати повернути можливість самостійно обчислювати
своє використання електроенергії.
Тисівці – не єдине село на Буковині, де незадоволені зверхнім ставленням монополіста
до споживачів. Після проведення публічних
слухань щодо взаємин ВАТ «Чернівціобленерго» та його споживачів, ініційованих минулого
тижня «Версіями», до редакції приходили
мешканці ще й інших районів краю, а Кіцманщина навіть відрядила до газети лідера однієї
з сільських громад. Сільський голова повідо-
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мив не лише про свавілля енергетиків у розрахунках, а й про безпідставні відключення,
наприклад, вуличного освітлення…
Людям небайдужий їхній побут і їхні власні
кишені. Це підтверджується й тим, що протистояння з Обленерго ініціювали не якісь потужні
й впливові державні структури, а звичайний
чернівецький пенсіонер – Геннадій Геков. Достатньо було з’явитися одній небайдужій людині
з активною громадянською позицією, щоби
збурити такий шквал обговорень, перевірок і
спротиву, що є сподівання на позитивне вирішення проблеми для споживачів цілої області,
незважаючи навіть на те, що Обленерго намагається рятувати власну репутацію і неймовірні
прибутки монополіста судовим позовом.
Енергетики хотіли судитися з редакцією «Версій» – за негативну
неправдиву, на їхній погляд, інформацію, подану на сторінках газети.
Наразі справа, яка була передана до
Господарського суду області, вже
«спочила в Бозі»: суд відмовився її
розглядати, оскільки це не є компетенцією саме Господарського суду.
Чи продовжать енергетики боротьбу зі споживачами й журналістами, шукаючи саме того суду, який
візьме до розгляду цю справу, – побачимо далі. А сьогодні вся Буковина
впевнилася: справедливість таки є.
Якщо за неї боротися.

Сторінку підготували: Людмила ЧЕРЕДАРИК, Маріанна АНТОНЮК, Ігор КОНСТАНТИНЮК

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
09 грудня, 12.00: «Слоненя».

теле Версі ї
УТ-1
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.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40 Вiстi.Ru.
06.55,07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Точка зору.
09.50,11.50 Офiцiйна хронiка.
10.00,12.20,15.40 Погода.
10.10,15.45 Т/с «Маруся».
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Темний силует.
13.00 Армiя.
13.20 Х/ф «Фронт без флангiв».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.30 Т/с «УГРО 2».
18.10 Останнє попередження.
18.45 Агро-News.
19.15 Зiрки гумору. К. Новикова.
20.15 Жарт з О. Воробей.
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Новорiчний жарт з В. Данильцем та В. Моїсеєнком.
22.25 Жарт з Г. Ветровим.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.20 Україна iнновацiйна.
02.30 Головний аргумент.
02.40 ТелеАкадемiя.
04.00 Запам`ятай.
04.10,05.15 Хiт-парад тижня.
04.45 Ближче до народу.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

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

«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.10
«ТСН».
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 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Джерело щастя».
00.25 Х/ф «Глянець». (2).
02.35 Х/ф «Життя, гiрше за звичайне». (2).
04.15 Комедiя «Я вродлива i струнка».

Iнтер
05.30 Х/ф «Два квитки до Венецiї».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.15 «Спорт у Подробицях».
09.10 Х/ф «Наїхали тут».
13.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.05 «Право на зустрiч».
16.05 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.20 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Зворотний бiк Мiсяця».
23.10 Х/ф «Настоятель 2». (2).
01.10 Х/ф «Подорож з домашнiми
тваринами».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 Д/с «Секретнi територiї».

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,02.00,02.40 Погода.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Вихiд Дракона».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.05 Х/ф «Гудзонський Яструб».
16.10 Х/ф «Петля часу».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братство десанта».
22.25 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,02.45 Свобода слова.
02.05 ПроЦiкаве.
02.15 Факти.

10 грудня
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».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,0
2.35,03.25,03.35,04.15 «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».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10,12.
30,13.10,14.05,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
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».
23.30,00.25 «Crime news».
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, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. 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. SMS вiд
Антихриста».

16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
22.00 Х/ф «Людина-вовк». (2).
00.00 Х/ф «Окреме доручення».
(2).
02.00 Х/ф «Прокляття 2». (3).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 17.32 «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 «Невідома
планета»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.15, 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, 01.30 Д\\фільм «Дикі порядки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.45, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 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»
08.00 «Біоритм»
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»

понеділок
понеділок
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
21.05 «Треба знати»
22.10 Чемпіонат України із футзалу
(І ліга). «Меркурій» (Чернівці) –
«Ураган-2» (Івано-Франківськ)
23.40 «Держспецзв’язок. 20 років»

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».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 БАгиня шопiнгу. Без цензури.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35 Дайош молодьож!
15.25,00.55 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортицi в спiдницях.
18.50,01.20 БарДак.
20.25 Даешь молодьож!
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
02.10 До свiтанку.

НТН
05.45 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Хочу Вашого чоловiка».
08.00 «Агенти впливу».
09.00 Т/с «Батюшка».
10.45 Т/с «УГРО 4».
14.50 Т/с «По гарячих слiдах».
18.30 Т/с «Детективи».
19.00,23.45,02.05,04.20 «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 «Афганськi лицарi». (3).
02.35 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».

СТБ
04.35 «Танцюють всi! 5».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Таємницi Х-фактора. Серьогина банда».
11.05 Х/ф «Пiд прицiлом любовi».
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».
22.25 «Детектор брехнi 2».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
01.30 «Вiкна-спорт».
01.40 Х/ф «Тривожна недiля».
03.05 «Краще на ТБ».
03.10 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.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова.
У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.30,14.30 Kids` Time.
13.35 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 ФБР.
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20,04.25 Зона ночi.
03.25 Розквiт українського кiно.
04.30 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
04.50,05.05 Зона ночi. Культура.
04.55 Невгамовний Пантелеймон.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «Повернення в
Хелловiнтаун».
10.50 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.45 «Щоденник вагiтної».
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 «Московський жиголо».
(2).
03.25 «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.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40 Вiстi.Ru.
06.55,07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,09.50,12.15,13.30,15.40
Погода.
09.25 Свiтло.
09.55,15.45 Т/с «Маруся».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Хай щастить.
12.55 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.35 Х/ф «Фронт без флангiв».
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.35 Т/с «УГРО 2».
19.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.50 Зiрки гумору. Ю. Гальцев, С.
Дроботенко, В. Моїсеєнко.
20.50 Свiт спорту.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Битва за
Атлантику.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.20 ТелеАкадемiя.
03.30 Запам`ятай.
03.40 Свiтло.
04.10,05.15 Хiт-парад тижня.
04.45 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.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 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.55,01.15 «Українськi сенсацiї».
23.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
02.05 Мелодрама «Джерело
щастя».
05.05 Т/с «Слiдаки».
Iнтер
05.25 Х/ф «Дiд».
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».
11.35,12.50 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.45 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.55 Д/ф магiя, «Цигана».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.35 «Спорт у Подробицях».
20.50,04.40 «Подробицi. Неформат».
23.15 Х/ф «Дружба особливого
призначення». (2).
01.10 Т/с «Наказано знищити.
Операцiя «Китайська скринька».
04.00 «Подробицi» - «Час».
04.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
05.20,06.50,03.00,04.00 Погода.
05.25 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.15 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Братство десанта».
16.40 Т/с «Дiзнавач».
18.45 Факти. Вечiр.

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.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40 Вiстi.Ru.
06.55,07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
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.
09.25,09.50,12.20,15.35 Погода.
09.30,18.45,21.20 Дiловий свiт.
10.00 Вiдкриття першої сесiї Верховної Ради України VII скликання.
11.00,12.25 Футбол. Клубний ЧС2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
14.30 Контрольна робота.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Маруся».
16.30 Т/с «УГРО 2».
19.00 Плавання на короткiй водi.
ЧС.
20.50 Мегалот.
21.15 Свiт спорту.
21.30 Бенефiс М. Поплавського
в Москвi.
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. Висадка в
Нормандiї.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.20 ТелеАкадемiя.
03.20 Футбол. Клубний ЧС-2012.
05.15 Хiт-парад тижня.
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.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,02.55 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Джентльменський набiр».
22.00,02.05 «Територiя обману».
23.05 «Грошi».
00.25,03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
05.05 Т/с «Слiдаки».
Iнтер
05.25 Д/ф магiя, «Цигана».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,03.15 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця».
11.40,12.55 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.50 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.55 Д/ф «Змова сiрих
кардиналiв».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,03.20 «Подробицi. Неформат».
23.15 Х/ф «Син за батька».
01.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.25 Х/ф «Лопухи». (2).
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.35 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.50,03.30,04.05 Погода.
05.15 Факти.
05.40,04.10 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.
09.30,19.30,02.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Дiзнавач».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Братство десанта».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Д/ф «Кiнець свiту».

11 грудня
23.55 Х/ф «Бумер». (2).
03.10 ПроЦiкаве.
5 канал
06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25,03.
35,04.15 «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».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.15,09.15,12.35,14.10,16.10,17.
20,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35,
03.55 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «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. Любов без
Вiри».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «Людина-вовк». (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, 23.30 Д/фільм «Невідома
планета»
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»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дикі порядки»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
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, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Чемпіонат України із футзалу (І ліга). «Меркурій» (Чернівці)
– «Ураган-2» (Івано-Франківськ)
16.30 Д/с «Велике фотополюван-

12 грудня
00.40 Х/ф «Бумер». (2).
03.40 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».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25
«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».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,02.3
0,03.15 «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».
07.00,17.00,19.00,03.30 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. Любов по-
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ня Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Створення досконалості»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Нове життя» (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».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,23.00 Дайош молодьож!
15.25,00.55 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортицi в спiдницях.
18.50,01.20 БарДак.
20.25 Даешь молодьож!
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
02.10 До свiтанку.
НТН
05.35 «Легенди карного розшуку».
06.05 Х/ф «Гу-га».
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 «Авантюристка».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.50,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Трансморфери 2». (2).
02.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.35 «Чужi помилки. Чисто українське вбивство».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «Зоряне життя. Розмiр не

має значення».
10.50 «Зоряне життя. Усi чоловiки
сво...?»
11.50 Х/ф «На мосту».
14.00 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова. Ненавиджу бути сильною!»
22.25 «Один за всiх».
00.25 «Куб 3».
02.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.50 Т/с «Комiсар Рекс».
03.35 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Акцiя».
Новий канал
05.15 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».
13.30,14.30 Kids` Time.
13.35 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.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 Весiлля буде по-моєму!
01.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.20,04.20 Зона ночi.
03.25 Народження українського
кiно.
04.25 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Сумний П`єро.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 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 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Нiчне життя».
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французьки».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.45 Подiї Спорт.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «Розпусник». (3).
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 «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Невідома
планета»
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, 01.40 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.10 19.20 22.20 00.00 – «Погода»
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»
00.55 «В Ясеневі на Андрія»
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, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 18.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»

17.05 «Хіт-парад дикої природи»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Легка поведінка» (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».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,23.00 Дайош молодьож!
15.25,00.55 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортицi в спiдницях.
18.50,01.20 БарДак.
20.25 Даешь молодьож!
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
02.10 До свiтанку.
НТН
05.00 Х/ф «Дума про Ковпака».
05.15 «Правда життя».
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».
12.25 Т/с «Авантюристка».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.10,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Беовульф i Грендель».
(3).
02.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.35 «Чужi помилки. Жертви
весiльного персня».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.45 «Моя правда. Нонна Мордюкова. Ненавиджу бути сильною!»
11.50 Х/ф «Ми дивно зустрiлися».
13.45 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
01.20 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Комiсар Рекс».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Шумний день».
04.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
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.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова.
У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.30,14.30 Kids` Time.
13.35 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.45 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.05 Ближче до тiла.
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.30 Зона ночi.
03.35 Четверта хвиля.
04.50,05.10 Зона ночi. Культура.
04.55 Усмешник.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 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 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Нiчне життя».
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…Дитина ще лежала біля потяга, а її
відрізану ніжку вже смажили на вогні…

Дожити до хліба…
«Просимо Тебе сьогодні, щоб ми могли почути те, що
вони своєю жертвою хочуть нам засвідчити, а саме, що
такі трагедії – народовбивства, геноциди та інші злочини проти людства – можуть ставатися…»
Молитва Блаженнішого Любомира за жертв Голодомору

Страшне совєтське кредо «Незамінних людей немає» призвело до
винищення мільйонів. А насправді
– ніхто нікого не може замінити.
Це точно знають ті, що пережили
втрати. І мільйони втрачених життів
– це мільйони людських трагедій,
мільйони особистих втрат, мільярди
спогадів, які переслідують усе життя
і до самого його кінця не дають стати
знову такими, якими були ДО голоду… А Голодоморів в Україні було
три: у 1921-23рр., 1932-33рр. та
1946-47рр.
У 16 областях України, зокрема
на Сході та в Бессарабії, в 1946-1947
роках від штучного голоду, який
виник внаслідок примусового вилучення у селах не тільки зерна, а
навіть насіннєвого фонду та інших
сільгосппродуктів, померло понад
800 тис осіб. Ще чимало громадян
загинули у тих регіонах, куди вони
відправлялися для порятунку від голодної смерті, зокрема у Львівській,
Івано-Франківській, Тернопільській
областях. Відомому буковинцеві Іванові Снігуру голодна смерть дивилася
просто у вічі. Але – відступила.
Сьогодні важко уявити, що
84-річний Іван Снігур – почесний
громадянин рідного села Грозинці,
що на Хотинщині, власник багатющої
(понад 100 тис. експонатів) колекції
картин і старожитностей, чиє ім’я носить Музей побуту Західної України в
місті Севастополі, автор семи книжок,
які вже вийшли в світ і чотирьох, які
готові до друку - бродяжив і їздив на
дахах потягів, бачив смерть у Чернівцях з-під опухлих повік, рятувався
від неї часником і вимиканим з землі
пророслим зерном. Йому самому
важко про це згадувати, тому деякі
розпочаті речення він не закінчував –
душився сльозами і пояснював: «Вибачте, не можу про це згадувати…»

«Хто не відчув душею
і не був опухлий від
голоду тілом – той
не зрозуміє…»

«Про голод сьогодні мало пишуть, – розпочинає Іван Назарович.
– І на те є причини. Правдиво описати
його і ті нещастя, які він несе – людині, яка не пережила і не бачила того,
важко. Хто не відчув душею і не був
опухлий, не може відчути. А написати
без відчуття – не складається стаття…
Я сам писав про голод, мої статті друкувалися. Збирався навіть написати
книжечку, хоча б брошурку. Але як
починаю згадувати… Страшно і боляче. Я двічі пережив голод, був з
опухлими очима і ногами. Як наслідок
– випали замолоду всі зуби і залишилися страшні думки. Як бачу шматок
хліба, що впав, і який люди обминають – серце кров’ю обливається.
У людей є дві страшні речі,
яких бояться і які, зрештою,
не можна виправити: самотня
старість і голод. Їх і передбачити важко. Хоча голодомо-

ри в Україні, зокрема й голод
на Буковині і в Бессарабії, не
лише були передбачувані, а й
штучно створені.
Історична довідка. Румунська
влада 28 червня 1940 р. залишила
Північну Буковину, яка була окупована радянськими військами. Згідно
з рішенням Верховної Ради СРСР
від 2 серпня 1940 р. було утворено
Чернівецьку область у складі Української РСР.
3 перших днів Великої Вітчизняної війни Буковину окупували румунські війська. У березні-квітні 1944 р.
Чернівецька область була звільнена

від румунської окупації і знову включена до складу УРСР. Мирний договір,
укладений союзниками з Румунією у
Парижі 10 лютого 1947 р., затвердив
кордон між СРСР і Румунією станом на
28 червня 1940 р.

«Нами керують
залишки комуністів і
ті, кого вони виховали,
– неспроможні і
несамостійні»

«Передумови голоду на Буковині створювалися ще від сорокового
року. Бо в 40-му румуни, покидаючи
буковинську територію, забрали в
людей всіх коней і фіри. Далі прийшли «русскі», забрали те, що лишилося. Коли втікали в 1941-му, ще
забрали з краю 14-15 тис. людей,
які «тримали село». У нас заможні
госоподарі допомагали тим, кому
не вистачало їжі чи дров. Коли ж
багатших забрали до Сибіру – бідні
залишилися без допомоги. Знов повернулися румуни, а вже нічим було
землю обробляти. В 44-му румуни забрали останнє, а повернулися «русскі» – забрали чоловіків на фронт.
Так дійшло до 45-го. Сніг тоді випав

у кінці вересня, коли ще й кукурудзу
не зібрали. Сніг налипав на дерева,
валив їх, неможливо було проїхати
дорогами… Кукурудза вся пропала.
У 46-му вже навесні заставили
здати поставки хліба. А здавати нема
чого. Посіпаки-комсомольці, шантрапа комуністична ходили в села, шукали по хатах, у підвалах, на горищах.
На подах (горищах – авт.) забирали
навіть фасулі (квасолю – авт.) 10-річної давності. Люди вимирали цілими
сім’ями, родами.
Країною взялися керувати комуністи та їхні прихвостні. Та й тепер
керують залишки комуністів і ті, кого
вони виховали, – неспроможні і несамостійні».

«Покинути
Чернівці мені не
дали спомини»

«У моєї мами нас було четверо дітей, – продовжує Іван Снігур. – Тато

повернувся з фронту поранений – я
мусив піти з села шукати роботу. Без
документів, без досвіду… У селі ж вже
почали вмирати. Нас рятувала своїм
молоком коза, яку ми тримали. Коли
почалася весна, їли кінський щавель,
лободу, з Галичини возили жом. Там
десь поблизу Калуша був розкопаний великий став, у якому дубили
шкіри – висівками з дубовою корою.
Завжди та яма була закрита зверху,
бо то отрута. Але в голод люди самі її
відкрили. Я там був. Голодні люди набирали того жому, ліпили палянички,
чекали, щоби трохи підсохло – і пекли на вогні. Хто не промивав перед
цим – усі померли. По дорогах бачив
багато загиблих…
Майже два роки бродяжив, їздив
на дахах потягів, з військовими. У
Чернівцях пережив голод – це найстрашніше в моєму житті. Страшніше
за тюрму, до якої потрапив 1976-го за
те, що колекціонував старожитності, і
де мене били так, що трісли барабанні перетинки та повибивали останні
зуби. Саме вони й не дали мені можливості покинути це місто – спомини…
Якось я упав з даху поїзда на
старій станції Жучка (зараз – ст.
Чернівці Південна – авт.). Підібрали

мене незнайомі жінки, коли був без
свідомості. Але вже хтось устиг роззути і зняти одяг. А була весна.
Якийсь чоловік відвіз у Жидівську лікарню (тодішня Перша міська
лікарня – авт.). У мене була розірвана
нога до кістки, пошкоджена спина. Промили, скріпили металевими
скобками – ниток, щоби зшивати, не
було. Лежав у коридорі, без постелі.
Через тиждень зняли скобки, бо вони
дорогі, і відправили геть.
Тривалий час виживав за рахунок того, що просив милостиню на
мосту на Жучці. За мною спостерігав
якийсь чоловік. Розговорилися –

з’ясувалося, що це мій далекий родич, якого я доти не знав. Він забрав
мене до військової частини, там я
працював лісорубом, потім ковалем
– ремонтував візки, кував коней. А до
того надивився страшного…
Навпроти вокзалу, де тепер стоять лавиці, ріс лісок. Там день і ніч
горів вогонь, безпритульні носили
позолочені рами, картини, палили їх і
грілися взимі. Щовечора приїжджала
фіра (віз – авт.), на яку скидали тіла
мертвих. Потім розказували, що їх
навіть не ховали – було дуже багато.
Скидали в яму на вул. Руській (зараз
там церква). Одного разу бачив, як
дитина випала з поїзда і він переїхав
їй відрізав ніжку… Дитина ще валялася, а ніжку спухлі люди, що втратили
розум від голоду, вже смажили на
вогні, аби з’їсти… Офіційно в області
вимерло близько 14 тисяч людей, але
за моїми підрахунками – десь утричі
більше. Коли я писав за своє рідне
село, то знаходив багато таких, які
померли саме від голоду, але не були
включені в офіційну статистику».

«У голод ти живий,
доки чухаєшся»

«Знаєте, я помітив, що під час

голоду навіть воші – особливі. Я
дивувався: вони мали якийсь голубий колір. Не міг їх повитрушувати
з одягу – тоді брав рубець сорочки
і гриз зубами… Казали, що ти живий
доти, доки чухаєшся. Бо поки людина
не померла – вона реагує на укуси.
Якщо вже не реагує – це означає, що
померла.
Я помирав. Пам’ятаю: коли
починалася крайність – опухали
надбрів’я, наче сама природа закривала тобі очі. Далі – спухали руки,
ноги і починаєш блищати…
Коли відчуваєш кінець – закриваєш очі, а перед ними крутяться
блакитно-рожеві хмари. Далі це переходить у їдку зелень, яка ніби з’їдає
твій мозок і всього тебе…
Я їв равликів, ящірок, маленьких горобців, лободу, кропиву,
пагони винограду. Одного разу
ночував у Чернівцях на поді (гор и ще – авт .) буди нку навпр о т и
нинішнього Червоноармійського
базару. Будинок був порожній,
лише в одній квартирі залишилися
жильці, які палили пічку, а димар
виходив нагору. Я туди пробирався
через порожні кімнати з зірваною
підлогою і там грівся. Заліз туди
вже важко опухлим, побачив купу
піску. Прийшла в голову безглузда,
божевільна думка: невже в такій
великій купі мені ніхто нічого не
залишив? Почав перебирати пісок,
і знайшов там 84 головки часнику
– старого, десь висохлого, десь зіпрілого, пророслого… Тим часником
і врятувався. Бо потім десь за містом
натрапив на жито чи пшеницю, що
почали сходити. Змикав, промив
і їв то зерно з часником. Але мене
впіймав господар того посіву… І ви
знаєте, він мене навіть не вбив, коли
побачив, що я такий уже «крайній»…
Попросив лиш, аби я більше не приходив. Ішов я на Прут, на Білу, там
знаходив равликів, гнізда птахів. Хай
Бог простить мене за них…»

«Я не хочу вмерти
раніше, ніж
призначено Богом»

«З нашого села близько півтора
десятка родин вимерли повністю. Ще
пам’ятаю, поки не виїхав з Грозинців,
то бачив, що померлих вивозили на
санках, виносили на плечах, закопували - і не лише на цвинтарі, а кругом, де можна було вкопати землю.
З моїх братів і сестер лише сестра
вкалічіла і вмерла, решта вижили, дожили до хліба. Зараз з наших родичів
більше нікого не залишилося. А я не
хочу вмерти раніше, ніж призначено
Богом.
Дуже прикро інше. Якось у своєму селі мав розмову з учнями в школі,
розповів їм за голодомор, хотів на
базі школи створити музей. І якась
школярка років 11-12-ти, на мою
розповідь заявила: «Що ви брешете,
що тут був голод…»

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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СОЮЗНИКИ: ДРУГИЙ ФРОНТ

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.

Товариші по зброї, але
з власними інтересами

У Другій світовій війні зійшлися
у смертельному двобої дві коаліції:
«вісь» Берлін-Рим-Токіо та Антигітлерівська коаліція СРСР, США і Великої
Британії. Агресори рвалися підкорити
весь світ, а кожна зі сторін, які протистояли цьому, мала власні інтереси.
Британці, наприклад, прагнули зберегти свою імперію й залишити за нею
статус «володарки морів». Американці
ж хотіли перебрати цей статус на себе і
стати найбагатшою і найвпливовішою
країною світу. СРСР планував приєднати до себе нові території й поширити
свою соціально-політичну систему на
інші країни, перш за все – на сусідні.
Тож усередині Антигітлерівської коаліції існували серйозні суперечності між
її членами. Лише боротьба зі спільним
ворогом заважала союзникам вступати у відкрите протистояння. Але кожен
сподівався, що війна максимально
послабить «друзів-конкурентів» і дозволить домогтися для себе суттєвих
переваг.
Пріоритети в спільній боротьбі
були різні. Для США ворогом №1 стала
Японія, яка у грудні 1941-го раптовим
ударом завдала поразки американцям
на Тихому океані. Саме японці могли
висадитися на американському узбережжі, від чого США намагалися себе
максимально убезпечити.
А для СРСР головним ворогом була
гітлерівська Німеччина, війська якої
дійшли до Волги. Британці теж вважали її противником №1, але після
початку бойових дій на радянськонімецькому фронті вже не боялися
висадки ворожого десанту на своїх
островах. Гітлерівці зав’язли на Сході
й не мали сил для проведення такої
широкомасштабної десантної операції.

висадки, британці вирішили зайняти
порт Дьєпп. Операцію було призначено на 18 серпня 1942 р., і для участі
в ній були залучені переважно канадські частини. Існує версія, що через
відомого англійським спецслужбам
німецького агента гітлерівцям передали деякі деталі підготовленої
операції, але датою її початку назвали 19 серпня. Розрахунок був на
несподіваність. Проте у запланований день висадку провести
не вдалося через сильний туман,
тож і розпочали її саме 19-го. Німці встигли підготуватися як слід, і
з 6 тис. десантників було втрачено 60%, а британська авіація не
дорахувалася 106 літаків і 555
членів їхніх екіпажів. Натомість
німці втратили лише 48 машин.

«Нехай Совєти
виснажаться…»

Своє зволікання з відкриттям
Другого фронту пояснювали Москві
власною неготовністю до подібних
дій і необхідністю створити достатні
резерви для успішної висадки. Неофіційно британська позиція поясню-

Натомість –
маленька Сицилія

Невдачу висадки Лондон подав як свою неготовність до проведення масштабних десантних
операцій на Атлантичному узбережжі й заявив про необхідність
здобуття досвіду в цій справі
після тренувань на інших театрах
бойових дій. Цей досвід здобували спочатку у Північній Африці,
а після розгрому там німецькоіталійських військ збройні сили
Великої Британії та США висадилися
на італійському острові Сицилія.
Швидко його зайнявши, вони здійснили висадку на Апеннінському півострові та розпочали наступ на Рим.
Італійські солдати масово здавалися
у полон, король запросив перемир’я,
а фашистського диктатора Муссоліні
заарештували військові. Німці не-

валася інакше. Англійці були ображені
на Радянський Союз за його позицію в
1940-му та першій половині 1941-го,
коли Велика Британія наодинці вела
нерівну боротьбу з Гітлером, а СРСР
постачав Німеччині продовольство,
нафту, інші стратегічні товари, потрібні для успішного ведення війни
гітлерівцями. За цією логікою Лондону
не варто було поспішати на допомогу

Рудольф Гесс: місія
секретна навічно?

ВІд 22 червня 1941 р. головні воєнні події відбувалися на теренах
СРСР, і Радянський Союз був зацікавлений, щоби натиск Німеччини
суттєво послабшав. А цього можна
було домогтися, тільки відкривши
Другий фронт у Європі. Виграти війну
на два фронти Німеччина не могла,
як засвідчив досвід Першої світової
війни. Німецьке керівництво це розуміло і зовсім не випадково заступник Гітлера Рудольф Гесс 10 травня
1941 р. перелетів на бойовому літаку
до Великобританії. Судячи з усього, він
пропонував Лондону мир, щоби мати
розв’язаними руки на Сході. Може, навіть союз проти СРСР. Досі справа про
цей переліт засекречена й таємниця
Гесса залишається однією з найбільш
інтригуючих в історії війни.

41-й, 42-й, 43-й…
Коли ж відкриють
Другий фронт?

Радянський Союз тиснув на союзників, вимагаючи висадки їхніх військ
у Європі. Британці та американці
обіцяли відкрити Другий фронт у
1942 р., але тільки за наявності сприятливих обставин. А таких не було.
Німеччина й далі тримала на Атлантичному узбережжі значні сили, здатні успішно протистояти десантові.
Щоби перевірити свою готовність до

наступу на Німеччину із заходу.
Лише 6 червня 1944 р. розпочалася операція «Оверлорд»: на
півночі Франції війська Британії та
США, подолавши Ла-Манш, захопили частину узбережжя й розгорнули
наступ углиб французької території.
Радянські історики підкреслювали: західні союзники до останнього

вдовзі звільнили дуче і окупували
італійську територію, де вступили в
жорстокі бої з англо-американськими
військами.
На Східному фронті Червона армія перехоплювала тим часом стратегічну ініціативу в битві під Курськом.
Гітлер змушений був перекинути
звідти свої найкращі танкові дивізії до
Італії. Таким чином, союзники допомогли СРСР перемогти у вирішальний
для долі всієї війни момент. Проте бої
в Італії ще не вважалися відкриттям
Другого фронту: звідти далеко до життєво важливих центрів Німеччини, та й
у боях брало участь значно менше сил,
ніж в операціях на Східному фронті.
СРСР вимагав від союзників якомога
швидше висаджуватися у Франції.

Москві, поки та остаточно не спокутає гріх колишньої тісної співпраці з
Гітлером.
Американці ж пояснювали відсутність поспіху з відкриттям Другого
фронту тим, що спершу створювали
могутні сухопутні сили, яких не мали
до свого вступу у війну. Справді, у
мирний час вони не бажали витрачати
великі кошти на утримання зайвих сил,
оскільки на суші ніхто їм серйозно не
загрожував. Для США важливішим
був флот, йому й випало головне навантаження на першому етапі війни
з Японією. Коли ж сухопутну армію
розгорнули і вона здобула досвід боїв
у Північній Африці та в Італії, тоді й
висадили свої війська у Франції для

тягнули з відкриттям другого фронту,
щоб дати змогу Німеччині та СРСР
максимально послабити один одного. І лише побачивши, що Червона
армія може остаточно добити вермахт
і зайняти всю Європу, вирішили не
пустити її на Захід.

Змова: і проти
Сталіна, і проти
Гітлера

Нині професор Дипломатичної
академії МЗС Росії Ігор Панарін запропонував власний погляд на проблему і широко пропагує його в засобах масової інформації. Він вважає,
що британські спецслужби мали тісні
контакти з німецьким генералітетом
і узгоджували з ним свої дії. Дискредитованого Гітлера вони хотіли
відсторонити від влади за допомоги
«змови військових», а на його місце
поставити генерал-фельдмаршала
Ервіна Роммеля. Висадку союзників
у Нормандії російський професор називає «таємною операцією з імітації
вторгнення». Проте англо-американські війська зазнали таких великих
втрат, що про «імітацію» тут говорити
навряд чи доречно. І німецька сторона втратила багато солдатів і техніки.
До речі, на Атлантичному узбережжі вона сконцентрувала чималі
сили, сформовані з колишніх радянських військовополонених. Намагаючись перетягти їх на свій бік, західні
пропагандисти обіцяли у разі здачі
у полон негайно «відправити їх на
Батьківщину». Саме цього ті боялися
найбільше, тому опір чинили шалений. Частина ж здавалася, розраховуючи на прощення. Інші переходили
на бік французького Руху Опору.
Відкриття Другого фронту багатьма гітлерівськими генералами
було сприйнято як незаперечний
доказ неминучої поразки Німеччини
у війні. 20 липня 1944 р. вони здійснили замах на Гітлера, щоби після
його загибелі взяти владу у свої руки

і замиритися з Британією та США. Але
фюрер вижив і стратив близько 200
активних змовників. Фельдмаршал
Роммель вчинив самогубство. Безнадійний опір Німеччини тривав.

Зрадливі помилки
союзників

Головний розрахунок німців робився на суперечності в Антигітлерівській коаліції, насамперед між
СРСР і західними союзниками. Але
й англо-американські відносини
складалися не ідеально. Полюючи за англійськими транспортами
в Атлантиці, німецькі підводні
човни заправлялися у відкритому
морі… з американських танкерів!
Чимало підприємств німецької
військової промисловості належало американському капіталові.
Їх авіація союзників не бомбила,
тоді як інші знищувала методично. З лиця землі були стерті заводи синтетичного палива, й німцям
хронічно не вистачало бензину.
Але вони далі вели війну
Наприкінці 1944 р. гітлерівці
спробували нанести сильний
удар на Заході, щоб примусити
Британію і США до сепаратного
миру. Наприкінці грудня їхні війська перейшли у наступ в Арденнах, а потім і в Ельзасі. Черчилль
звернувся до Сталіна по допомогу.
СРСР не бажав поразки своїх союзників, бо всі війська противника були
б кинуті проти Червоної армії. Тому
12 січня 1945 р. кілька радянських
фронтів рушили у могутній наступ. Гітлер змушений був зняти із Заходу 6-у
танкову армію СС, а за нею ще 16 дивізій і перекинути на Схід. Німецький
наступ проти союзників захлинувся, а
назустріч одна одній невпинно рушили
англо-американська і радянська армії.
Кожна прагнула захопити якомога
більше територій. Союзники заздалегідь домовилися між собою про поділ
післявоєнного світу, проте могли й
поставити конкурента перед фактом.
Почастішали сутички між ними, хоча й
масковані «випадковістю». Англійські
літаки «проминули» Дунай під час
форсування Червоною армією найбільшої європейської ріки. Американська авіація здійснила бомбовий удар
по радянських колонах в Югославії,
були значні жертви.
А в останні дні війни американські
танки рушили на столицю Чехословаччини, яку за домовленістю мала
зайняти Червона армія. Їх зупинили
радянські танки. Такі сутички показували: суперечності між союзниками
загострюються і конфлікт між ними
з гіпотетичного будь-якої миті може
перетворитися на реальний.

Нехай СРСР ще повоює

Німеччина зазнала поразки, але
війна на Далекому Сході ще тривала,
і Радянський Союз обіцяв увійти в неї
після завершення бойових дій в Європі. Його допомога була конче потрібна
американцям.
Тож у травні 1945-го війна між
союзниками в Європі не відбулася.
Натомість пізнього вечора 8 травня
1945 року вони спільно прийняли
капітуляцію гітлерівської Німеччини.
Війна в Європі була завершена.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40 Вiстi.Ru.
06.55,07.20 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.20 Книга.ua.
09.40 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.05,15.25 Т/с «Маруся».
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.20,15.20 Погода.
12.25 Футбол. Клубний ЧС-2012.
14.30 Українська пiсня.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
16.30 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(чол.)
17.15 Т/с «Москва. Три вокзали».
18.10 Останнє попередження.
19.00 Плавання на короткiй водi.
ЧС.
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
Марстон-Муром.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.20 Православiє в Українi.
02.35 ТелеАкадемiя.
03.45 Запам`ятай.
03.55 Футбол. Клубний ЧС-2012.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.

теле Версі ї
00,01.55 «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 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15,21.30 «Чотири весiлля 2».
23.15,03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
01.05 «Грошi».
02.10 «Джентльменський набiр».
04.55 Т/с «Слiдаки».
Iнтер
05.25 Д/ф «Змова сiрих
кардиналiв».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,01.40 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця».
11.40,12.55 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.55 Т/с «Повернення Мухтара
2».
16.00 Д/ф «Рятувальний бункер».
17.00 Д/ф «2012 Апокалiпсис».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,01.45 «Подробицi. Неформат».
23.05 Х/ф «Гойдалка».
01.05 «Подробицi» - «Час».
01.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.55 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.10,06.50,02.15,04.00 Погода.
05.15 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.45,07.35 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.
09.30,19.30,01.30 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Братство десанта».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «Антибумер». (2).
02.20 ПроЦiкаве.

5 канал
06.30,18.40,22.40,03.30 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,04.
15,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.
00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.25 «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».
10.30,11.10,12.10,20.10,21.10,0
1.15,05.10 «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»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00 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. Навмисне
вбивство через необережнiсть».

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.
06.40,07.20 Країна on-line.
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.
09.15,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Д/ф «Я залишаюсь. Ю.
Богатиков».
10.05 Ювiлейний концерт маестро В. Гришка.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
12.55 Околиця.
13.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с «Москва. Три вокзали».
17.55 Шляхами України.
18.15 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Спринт (жiн.)
19.00 Плавання на короткiй водi.
ЧС.
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 П`ятниця.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 З перших вуст.
01.55 Перший допомагає.
02.00 Про головне.
02.25 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.35 ТелеАкадемiя.
04.35 Бiатл он. Ку бок свiт у.
Спринт (жiн.)
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04
.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.

1 0 . 2 5 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45,03.55 «Не бреши менi 3».
15.45,03.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
22.00 «Добрий вечiр».
23.00 Х/ф «Боєць». (2 категорiя).
01.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
05.30 Т/с «Слiдаки».
Iнтер
04.45 Х/ф «Гойдалка».
06.15 Д/ф «Рятувальний бункер».
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».
09.10,13.10 Т/с «Серафима Чудова».
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».
2 3 . 0 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
02.00 Т/с «Забутий». (2).
ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.50,02.55,03.30 Погода.
05.15 Факти.
05.40,03.35 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.05,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Братство десанта».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «Бумер 2». (2).
03.00 ПроЦiкаве.
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».
06.50,07.25,08.40,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12

13 грудня
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.30 Подiї Спорт.
19.20,03.35 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «Заснiженi кедри». (2).
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, 23.30 Д \\фільм «Невідома
планета»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
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 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Біоритм»
14.15 «Спорт для всіх – здоров’я
кожного»
14.25 «Держспецзв’язок. 20 років»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»

14 грудня

.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
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».
08.45,08.55,09.15,12.35,13.10,1
4.10,16.10,17.20,17.50,22.35,22
.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».
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».
07.00,17.00,19.00,03.15 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. Єгипетськi
тата».
16.00 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.30 Подiї Спорт.
19.20,03.35 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Куля-дура 2: Агента
майже не видно». (2).
01.45 Х/ф «Вулицi у вогнi». (2).
04.15 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «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, 12.00 Д \\фільм «Подорож
пекельною річкою»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.35, 20.30, 22.25,
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00 - Д/фільм «Чорнобиль. Два
кольори»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дорогами українців»
00.10 Д/фільм «Чорнобиль. Два
кольори»
01.15 «А музика звучить…»
01.40 Д/фільм «Дорогами України»
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 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Титани бізнесу»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Гість» (1)

понеділок
четвер
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Титани бізнесу»
21.05 «Треба знати»
22.10 «Пряма відповідь»
23.00 «Спорт для всіх – здоров’я
кожного»
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».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,23.00 Дайош молодьож!
15.25,00.55 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортицi в спiдницях.
18.50,01.20 БарДак.
20.25 Даешь молодьож!
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.45 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
02.10 До свiтанку.
НТН
05.45 Х/ф «Дума про Ковпака».
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».
12.25 Т/с «Авантюристка».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.30,04.45
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
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».
03.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.25 «Чужi помилки. Пiдривник
мимоволi».
06.10,16.00 «Усе буде добре!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.20 «Один за всiх».
11.20 Х/ф «Мама напрокат».
13.20 «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 «Застава в горах».
04.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.50 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,20.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.30 Kids` Time.
13.35 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.45 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 Парад порад 2.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25,04.25 Зона ночi.
03.30 Українцi Надiя.
04.30 Чемпiон чемпiонiв.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Княгиня Ольга.
05.00 Яготинське лiто.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 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 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
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».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30,18.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.35,22.00 Дайош молодьож!
15.25,00.55 Вайфайтери.
16.00 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
19.25,01.20 БарДак.
20.25 Даешь молодьож!
21.20,01.45 Шури-Мури.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Надприроднє». (2).
00.20 Дурнєв+1.
02.10 До свiтанку.
НТН
05.35 Х/ф «Через Гобi та Хiнган».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Чорнобиль. Останнє
попередження».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Авантюристка».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.35 «Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець 2».
19.30 Т/с «Ленiнград».
00.00 Х/ф «Клiнiка».
01.50 Х/ф «Дорога назад».
04.05 «Речовий доказ».
04.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
СТБ
05.35 «Чужi помилки. Полювання
на вiдьом».
06.20 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
07.55 Х/ф «Ми дивно зустрiлися».
09.45 Х/ф «Коли розтанув снiг».
17.45 «Вiкна Новини».
17.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.00 «Вiкна-новини».
22.40 «Танцюють всi! 5». Пiдсумки
голосування».
00.30 «ВусоЛапоХвiст».
01.30 «Вiкна-спорт».
01.40 Х/ф «Мама напрокат».

03.05 Х/ф «Квiти вiд переможцiв».
(2).
04.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.05,17.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.30 Kids` Time.
13.35 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Х/ф «Досягни успiху».
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 Україна чудес2.
01.25 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.10 Зона ночi.
0 3 . 2 0 П р и с т р а с т i н а в к ол о
символiки.
03.40 Справа про возз`єднання.
04.15 Українцi Надiя.
04.35,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Мовчазне божество.
04.50 Неприборкана.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.05 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
11.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 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».
21.45 «Розсмiши комiка».
22.40 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 7 природних чудес України.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
08.55 Школа юного суперагента.
11.25 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
11.50,16.50 Погода.
12.05 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту».
13.25 Зелений коридор.
13.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
14.40 Золотий гусак.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
16.55 Бенефiс Ю. Гальцева та
Г. Ветрова.
18.40 Свiт атома.
19.00 Плавання на короткiй
водi. ЧС.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Українська пiсня.
22.00 Новорiчний жарт з В. Винокуром.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Концерт В. Павлiк а
«Освiдчення».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Свiт атома.
02.00 Новини за тиждень.
02.30 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.30 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чол.)
04.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiн.)
05.20 Хiт-парад тижня.

«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».
11.00,04.55 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12.15 «Дикi та смiшнi».

12.45 Анiмац. фiльм «Попелюшка 2».
14.10 Драма «Привид Зоккомон».
16.35 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.00 Х/ф «Артист».
22.10 Комедiя «У джазi тiльки
дiвчата».
00.45 Х/ф «Боєць». (2).
02.35 Х/ф «Не бiйся темряви».
(3).
04.10 «Добрий вечiр».

Iнтер
05.20 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.05 «Україно, вставай!»
10.55 «Сiмейний пес».
12.00 Т/с «Горобини кетяги
червонi».
15.55 Х/ф «На роздорiжжi».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.35 «Великий бокс. Сергiй
Федченко - Азад Азiзов».
00.30 «Подробицi» - «Час».
00.55 Х/ф «З любов`ю з пекла». (3).
02.25 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
04.35,05.10 Погода.
04.40 Факти.
05.00,05.15 Свiтанок.
06.05 Iнший футбол.
06.35 Козирне життя.
07.15 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Екстрений виклик.
12.30 Нетаємнi файли.
13.45 Спорт.
13.50 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Бiла стрiла».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Снайпер. Зброя
вiдплати».
22.40 Наша Russia.
23.00 Х/ф «Спартан». (2).
01.05 Х/ф «Кремiнь». (2).
02.40 Х/ф «Свiдок». (2).
04.30 ПроЦiкаве.
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».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,08.20 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.50 Час культури.
07.20 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 7 природних чудес України.
УТ-1.
09.00,16.40 Погода.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25,12.25 Футбол. Клубний
ЧС-2012.
11.20 Крок до зiрок.
12.00 Золотий гусак.
14.20 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чол.)
15.05 Шеф-кухар країни.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiн.)
16.45 Дiловий свiт. Тиждень.
17.15 Маю честь запросити.
18.05 Зiрки гумору. Ю. Гальцев,
С. Дроботенко, В. Моїсеєнко, В.
Данилець.
19.00 Плавання на короткiй
водi. ЧС.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Україна iнновацiйна.
21.40 Головний аргумент.
21.50 Точка зору.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
2 3 . 5 0 К о н це рт В . П а вл i к а
«Освiдчення», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Кабмiн: подiя тижня.
02.00 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чол.)
02.45 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiн.)
03.30 Футбол. Клубний ЧС-2012.
05.30 Околиця.

«1+1»
06.05,02.35 Комедiя «Мiй татусь,
його коханка та я».
07.50,12.55 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».
13.35,20.15 «Голос. Дiти».
15.35 Мелодрама «Непутяща
невiстка».
19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
22.50 «Свiтське життя».
00.35 Х/ф «Похорон». (2).
04.05 Х/ф «Артист».
Iнтер
04.15 Великий бокс. Сергiй Федченко - Азад Азiзов.
04.20 Д/с «Секретнi територiї».
05.40 «Найрозумнiший».
07.05 М/с «Вiнкс».
08.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.35 «Глянець».
09.35 «Школа доктора Комаровського».
10.10 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Свати бiля плити».
11.35 «Весiльний розмiр».
12.35 Т/с «Виходжу тебе шукати».
20.00,01.05 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Честь Самурая».
23.00 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
01.50 Х/ф «Хранителi». (2).
ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.20,04.25 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.35 Дача.
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
13.05 Х/ф «Бiла стрiла».
15.10 Х/ф «Снайпер. Зброя
вiдплати».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.15 Х/ф «Перевертень у погонах».
23.10 Х/ф «Жмурки». (2).
01.30 Х/ф «Олiгарх». (2).
03.45 Iнтерактив. Тижневик.
04.00 ПроЦiкаве.
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,1

15 грудня
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
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 «Гість»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 3.00 Х/Ф «Втеча з замку
Колдітц»
ТРК»Україна»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 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».
14.10,22.00,23.50 Т/с «Слiд».
17.00, 19.20 Т/с «Вiкторiя».
01.30 Х/ф «Вiддiл. По праву».
(2).
03.00 Щиросерде зiзнання.
03.50 Т/с «Ведмежий кут».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Мініатюри в
природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Наш світ»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.10 Д \\фільм «Біографії»
17.00 Д \\фільм «Дорогами
українців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Д \\фільм «Біографії»
23.25 Д \\фільм «Світ мандрів»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Мініатюри в
природі»
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 «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»
КІТ
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «Гість» (1)
17.00 «Кралечки»

16 грудня
1.15,13.10,14.10,16.10,17.10,17
.50,19.10,00.25,00.40,03.25,06.
25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,23.00,00.00,01.00,
04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «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».
17.30 «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 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40
Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Потяг на Юму»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00, 2.30 Х/Ф «Втеча з замку
Колдітц»
ТРК»Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Скаженi скачки».

812

теле Версі ї
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Позамежжя» (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».
11.35 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.45 Одна за всiх.
14.45,22.20 Веселi мамзелi.
15.25 М/ф «Новi пригоди
Стiча».
16.35 М/ф «Бiлка та Стрiлка.
Зорянi собаки».
18.25 Х/ф «Весiльний переполох».
20.30 Вiталька.
21.30 Даешь молодьож!
23.00 Х/ф «Четвертий вид». (2).
01.00 Альо, директор?!
01.50 Comedy Woman.
02.40 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитської
Одеси».
06.15 Х/ф «За два кроки вiд
«Раю».
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». Коктейль смертi «Катюша».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Клiнiка».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Павутиння 4».
00.00 Х/ф «Двiйник». (2).
01.55 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».
СТБ
05.00 М/ф: «Дюймовочка»,
«Малюк i Карлсон».
06.05 Х/ф «До мене, Мухтар!»
07.35 «Караоке на Майданi».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.45 «Їмо вдома».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.35 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
12.40 «Зваженi i щасливi 2».
16.55 «Зоряне життя. Як пере-

жити зраду».
17.55 «Зоряне життя. Помста
по-жiночому».
19.00 «Х-фактор 3».
22.15 «Таємницi Х-фактора.
Дочечки Кондратюка».
23.35 «Х-фактор 3. Пiдсумки
голосування».
00.45 «Детектор брехнi 2».
01.40 Х/ф «Формула кохання».
03.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.35 Будинки мажорiв.
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 «Гаррi Поттер i таємна кiмната».
22.10 Х/ф «Iсторiя лицаря».
01.00 Спортрепортер.
01.05 Х/ф «Досягни успiху».
02.50 Т/с «У Фiладельфiї завжди сонячно».
03.35 Т/с «Останнiй акорд».
04.20 Зона ночi.
04.25 Чорний колiр порятунку.
04.50 Країна людей.
05.15,05.30 Зона ночi. Культура.
05.20 Тася.
05.25 Марко Кропивницький.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30,10.05 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.20 М/ф «Iмпi Суперстар».
12.05 М/ф «Динозавр».
13.50 «Подаруй собi життя».
14.55 Х/ф «Вiдданий друг».
16.45 «Матрiархат».
17.50 «Розсмiши комiка».
18.50 «КВН-2012».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.40 Х/ф «Критичний момент».
03.00 «Нiчне життя».
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09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Легенди.
11.00 Т/с «Подружжя».
14.10 Т/с «Слiд».
16.00 Т/с «Вiкторiя».
19.00,03.45 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Вiкторiя».
21.20, 22.30 Т/с «Iнтерни».
00.15 Х/ф «Вiддiл. П`ятницький».
(2).
02.15, 04.30 Т/с «Ведмежий кут».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\фільм «Глобальне попередження»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «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 «Зелений БУМ»
12.00 Д \\фільм «Наш світ»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Міні-мікс»
17.00, 23.00 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 Проект «Оселя добра»
(Подаруй дитині життя)
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д \\фільм «Авіа»
22.00 «Невигадані історії»
22.30 Д \\фільм «Наш світ»
00.40 «Палітра»
01.40 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, 12.00 «Малятко»
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»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 Х/ф «Дінотопія» (1)
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 «Таємниці світобудови»
21.30 Х/ф «Альфа Дог» (2)
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.
09.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.20 М/ф «Котяча вдячнiсть».
11.50 М/ф «Братик ведмедик».
13.35,00.25 Альо, директор?!
14.40 М/ф «Бiлка та Стрiлка.
Зорянi собаки».
16.30 Х/ф «Весiльний переполох».
18.35 Одна за всiх.
19.40 Вiталька.
20.55 Даешь молодьож!
21.55 Веселi мамзелi.
22.35 Х/ф «Сестри». (2).
01.15 Comedy Woman.
02.05 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитської
Одеси».
07.05 Т/с «Ленiнград».
11.30 «Легенди карного розшуку». Кохання до смертi.
12.00,04.15 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Спас пiд березами».
15.00 Т/с «Павутиння 4».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Майстер Сходу». (2).
01.45 Х/ф «Спорт майбутнього». (3).
03.15 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.10 М/ф: «Iвашка з Палацу
пiонерiв», «Вовки в тридев`ятому
царствi».
05.40 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
07.05 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
07.15 «Їмо вдома».
08.35 «МайстерШеф 2».

13.30 «Караоке на Майданi».
14.30 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Четвер 12».
23.40 Х/ф «Рита».
01.45 Х/ф «Екiпаж».
03.50 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».
10.15 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.20 Т/с «Щасливi разом».
13.40 Х/ф «Iсторiя лицаря».
16.40 Х/ф «Гаррi Поттер i таємна
кiмната».
20.00 ШоумаSтгоуон. Краще.
22.50 Прокинутися знаменитим.
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Нiчний продавець».
(3).
01.50 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.10 Т/с «Останнiй акорд».
02.55,03.50 Зона ночi.
03.00 Українцi Надiя.
03.55 Благославляю i молюся.
04.20,04.55 Зона ночi. Культура.
04.25 Життя в обiймах кольорiв.
0 4 . 4 0 Та є м н и ц я л ю б о в i .
Александрiя.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.20 М/ф «Iмпi Суперстар».
10.05 М/ф «Динозавр».
11.45 Х/ф «Лицар Камелоту».
13.40 Х/ф «Волохатий тато».
15.45 «Матрiархат».
16.10 «Пороблено в Українi».
17.50 «Розсмiши комiка».
18.50 «КВН».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Чорна лагуна».
01.45 Х/ф «Психоаналiз». (2).
03.05 «Нiчне життя».
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оздоровчі

Буковина досі не має регіональної програми з лікування гепатитів. Мабуть, тому, що
воно обходиться хворому щонайменше у 100 тис. грн.
У колеги-журналістки півторарічний малюк поранився на вулиці
знайденим шприцом. Молода мама не
розгубилася й терміново доставила
і малюка, і шприц до найближчого
лікувального закладу– СНІД-центру.
Тамтешня лабораторія дослідила
рештки матеріалу в шприці і надала
висновок, який дозволив усій родині
полегшено зітхнути: результат аналізу
на ВІЛ – негативний. І на гепатит С –
також негативний.
Компонент профілактики гепатитів наразі включений до регіональної
програми профілактики та боротьби
зі СНІД. Але цього надзвичайно мало.
Окремої програми з подолання гепатитів у регіоні немає.
Вам переливали кров чи проводили інші медичні маніпуляції? Ви робили собі тату або пірсинг? Контактували
Ви з кров›ю чужих людей? Чи вживали
наркотики внутрішньовенно? Якщо Ви
відповіли «так» хоча б на одне із цих
запитань – можливо, Вам слід зробити
аналіз на гепатит С.
Гепатит С – захворювання печінки, спричинене вірусом гепатиту
С (НCV). Вірус проникає в клітини
печінки, використовує генетичні механізми клітин для відтворення власних
копій, які, в свою чергу, заражають ще
більше клітин. У майже 15% випадків
гепатит С перебігає в гострій формі: це
означає, що тіло саме позбавляється
від вірусу без довгострокових наслідків. На жаль, у більшості випадків
інфекція стає хронічною, поступово
руйнуючи печінку та призводячи до
цирозу й раку.
Вірус гепатиту С дуже швидко змінюється. Наразі відомо щонайменше
шість основних типів вірусного гепатиту С (вони називаються генотипами)
із понад 50-тьма підтипами. Це одна з
причин того, чому дослідники не винайшли ще вакцини проти вірусного
гепатиту С.
Безсимптомний перебіг, відсутність інформації в населення і в лікарів, неможливість здати аналізи
спричинили певне замовчування цієї
проблеми. Україна не має національ-

них програм боротьби з хронічними
вірусними гепатитами, статистика
щодо кількості інфікованих недоступна, стверджує інформаційний сайт про
діагностику та лікування гепатитів в
Україні.
За даними ВООЗ, загальна кількість хворих на вірусні гепатити В і С в
світі у 14-15 разів перевищує кількість
ВІЛ-інфікованих. За експертними
оцінками, в Україні гепатитом С інфіковано приблизно 1,2 мільйони осіб.
Саме тому «круглий стіл» на тему
«Гепатити В і С – час діяти: що зроблено за 2012 рік і що потрібно робити в
2013 році» за участі представників
активної громадськості і медиків Буковини несподівано став малоінформативним. Несподівано для громади
– адже її ще від 2010 року запевняють,
що відповідна обласна програма існує,
а цього року її навіть обіцяли презентувати. Для медиків підсумок спілкування за круглим столом, вочевидь,

не був сюрпризом – адже небажання
очільників обласної медицини вирішувати цю проблему їм відоме.
Отже, перше й найголовніше питання, яке зібралися обговорювати в
Чернівцях стосовно лікування гепатитів – регіональна програма – відпало
з об’єктивних причин. Її, як виглядає,
просто немає. А «хід конем» від керівництва галузі – відправити на захід
завідувачку відділення інфекційних
хвороб обллікарні Валентину Миндреску, яка не є реальним рушієм
прийняття програми – виглядав ще
більш цинічним на тлі не офіційної, а
реальної статистики захворювання.
За даними ОблСЕС, в області зареєстровані геть поодинокі випадки
гепатитів: гострих В і С – відповідно 15
і 9, хронічних – 15 і 79. І це тоді, коли
лише кафедра внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних
хвороб БДМУ зафіксувала понад 80
хворих, а серед пацієнтів СНІД-центру

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

„Служба у справах дітей Чернівецької обласної
державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста (бухгалтера)
(вимоги – вища освіта в галузі економіки та фінансів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж
роботи у державній службі за фахом не менше 5 років,
або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не
менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління.
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні
документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. Медична довідка 133/о
8. Декларація про доходи за 2011 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня
опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці,
вул. Університетська, 20, служба у справах дітей облдержадміністрації.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
надається кадровою службою служби у справах дітей
облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 522408.

„Служба у справах дітей Чернівецької обласної
державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань
опіки, піклування та усиновлення на період відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку
основного працівника (вимоги – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж
роботи за фахом у державній службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у
державній службі за фахом не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років.
Посвідчення водія категорії D, D1. Післядипломна освіта
у сфері управління: магістр державного управління).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні
документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
коду
7. Медична довідка 133/о
8. Декларація про доходи за 2011 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня
опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м.Чернівці,
вул. Університетська, 20, служба у справах дітей облдержадміністрації
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
кадровою службою служби у справах дітей облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 522408.

гепатит виявляють чи не в кожного
другого. Не враховуються й дані з
дитячої гастроентерології. Та оскільки
задля підготовки регіональної програми її автори мали би принаймні бачити
загальну картину захворювання в області, цілковита нескоординованість
дій медзакладів і відсутність реального
єдиного реєстру хворих лише підсилює впевненість, що програми немає.
Киванню фахівців одне на одного – мовляв, програма не в мене, а в
іншого – можливо, покладе нарешті
край інформаційний запит від журналістів, які мають намір дізнатися таки
про долю цього документу і навіть
ознайомитися з його копією. «Круглий
стіл» спонукав їх до дій.
Кілька суттєвих пропозицій надійшло і від медиків. Доцент кафедри
інфекційних хвороб БДМУ Юрій Риндюк запропонував офіційним листом
від департаменту охорони здоров’я
і цивільного захисту населення на-

гадати усім державним і комунальним
медзакладам про обов’язковість інформування щодо фактів захворювання на гепатити – адже це передбачене
відповідним листом МОЗ ще 2009 року
і наразі просто не виконується!
Свідомі лікарі погодилися й на
дещо провокативну ідею громадських
організацій. Тепер зареєстрованим
хворим на гепатити пропонуватимуть
написати особисту заяву на ім’я начальника департаменту із проханням
забезпечити можливість на безоплатній основі обстежитися та, у разі необхідності, пройти відповідну терапію
на базі спеціалізованого лікувальнопрофілактичного заходу. Принаймні,
так керівництво галузі змушене буде
реагувати на тенденцію зростання виявлення гепатитів в області.
Прикметно, що на проблему захворюваності на гепатити швидше
відгукнулися приватні структури, аніж
державні та комунальні лікувальні
установи. Наприклад, лабораторія
«СІНЕВО» надає 50-відсоткову знижку на виконання аналізів хворим на
гепатити. Повна ж вартість аналізів
складає у середньому щонайменше
700 грн. Лікування у нашій «безплатній» медицині коштує 450 доларів за
ампулку ліків щотижня, а мінімум - 24
тижні, у гіршому випадку – 48 тижнів.
Упродовж лікування аналізи час від
часу повторюються – і щоразу знову
гривень по 700.
Чималу частку інфікованих гепатитами складають саме медики – у силу
професійної діяльності. Але й вони
мовчать. «Людей, хворих на гепатит С,
треба мобілізувати, - вважає модератор
круглого столу, журналістка Надія Вірна. – На жаль, існує багато міфів про
цю хворобу, але їх потрібно руйнувати.
І людям, які мають цю недугу, не варто
соромитись відкрито говорити про свої
проблеми. Публічність у цьому питанні
– порятунок для людей з таким діагнозом. Поки вони не почнуть гуртуватися,
надавати розголосу своїм проблемам,
боротися за свої права – влада не звертатиме на них уваги».

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Договір купівлі-продажу ½ частини квартири по вул. Червоноармійська, 77 Б/2, кв.
66. від 20.03.2008 р. на ім’я Проценко Ігор
Володимирович вважати недійсним.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – нежитлова будівля пункту технічного обслуговування загальною площею 302, 1 кв. м., Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу ВКІ №005692 від
28.03.2008р. Місцезнаходження майна: Чернівецька область,
Кіцманський район, с. Ощихліби, вул. Незалежності, буд. 85Г.
Нежитлова будівля складається з: коридор – 30,60кв.м, сходова
клітина – 14,40кв.м, душова – 14,40кв.м, майстерня – 31,00кв.м,
роздягальня – 16,80кв.м, 2-а майстерня – 43,70кв.м, коридор
– 2,00кв.м, склад – 29,00кв.м, майстерня – 30,50кв.м, сходова
клітина – 14,30кв.м, коридор – 11,30кв.м, 1-а побутова кімната –
21,80кв.м, 2-а побутова кімната – 11,80кв.м, 3-а побутова кімната
– 30,50кв.м. Земельна ділянка на якій знаходяться нежитлові приміщення перебуває в державній власності.Стартова (початкова)
ціна – 53364.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612083 від 11.07.12)
Гарантійний внесок – 2668.20 грн без ПДВ.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 25грудня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ощихліби,., в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 25 грудня 2012 р.
до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № р/р 37318001002806 в 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 39.Бажаючим 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
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порадницькі

Гороскоп на тиждень

Овен

Цього тижня ви серйозно налаштовані на успіх. Роботи
буде чимало, та фінанси порадують вас. Намагайтеся не
перевтомлюватися, знаходьте час на відпочинок. Особливо
це стосується тих, хто працює в індустрії розваг і у сфері
реклами.

Передплатний індекс 09584

Версі ї

Рак

Наразі вам варто приділити увагу власному
здоров’ю, надто травному тракту. Не перевтомлюйтеся, тиждень варто провести у спокої та гармонії.
Візьміться до благоустрою оселі. Завдяки невеличким
придбанням, ваше житло стане затишнішим і комфортнішим.
Левам цього тижня не варто реагувати на вимоги
начальства надто емоційно, побережіть свої нерви. На
початку тижня спробуйте втілити в життя ваше найпотаємніше бажання. Зірки нині прихильні до вас.

Лев

Діва

Вам доведеться наполегливо боротися, та ви будете
дуже невпевненими у власних силах. Постарайтеся знайти підтримку, де тільки можна. Вихідні будуть гарним
періодом не тільки для руйнування старого, а й для
створення нового.

Терезам цього тижня варто довіряти власній інтуїції.
Кажіть те, що думаєте. Наприкінці тижня варто переглянути свою систему цінностей: надмірне прагнення кар›єрного
росту може завдати шкоди стосункам із близькими.

ТЕРЕЗИ

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Здатність до філософських роздумів та реалістичних
висновків дозволить Скорпіонам у цей період вибрати вірний напрямок у роботі. У вівторок варто звернути увагу
на поради оточення. Кінець тижня буде конфліктним,
тож будьте обачними, не провокуйте людей.

Початок тижня буде вдалим для різноманітних починань, та не забувайте контролювати власні емоції.
Кінець тижня принесе новий приплив енергії і творчий
підйом. Діти можуть трохи спантеличити вас своїми
творчими пошуками.

У першій половині тижня зірки радять забути про
розваги і зосередитися на вирішенні матеріальних
питань. Невгамовна енергія Козерогів дивуватиме оточення весь тиждень. Будьте чемними та уважними. Вірте
в себе та в те, що ви робите. Вихідні проведіть із сім’єю.

Цього тижня Водоліям не завадить підсумувати
те, що вже зроблене. Не діліться сокровенним із сторонніми: одні не зрозуміють, а інші позаздрять. Чим
спокійніше пройде цей тиждень, тим цікавішими будуть
для вас вихідні.

Не пропустіть шанс поліпшити на цьому тижні
стосунки з близькими. Злагода й тиша в сім’ї не завадять вам. Для цього більше довіряйте людям і радійте
життю. Ставтеся до себе критично, але не зверхньо.

Риби

проблемні

Версі ї
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нанесіть його на м’яку тканину і легенько
втирайте в шкіру круговими рухами.

Чистка виробів із замші

Незначну чистку виробів із замші можна
проводити вдома. Наприклад, плям, що
залишилися після дощу, можна позбутися
за допомоги грубої губки. А щоби видалити
свіжі плями від бруду, можна скористатися
мильним розчином. Ефективно захистити
від бруду дублянку, вироби з замші і нубука, дозволить спеціальний захисний
спрей. Фахівці рекомендують обробляти
ними виріб ще до першого використання.
При розпиленні особливу увагу зверніть на
ті місця, де одяг торкається шкіри людини
(комір і манжети). Розпилюйте акуратно і
точно, тримаючи балон на відстані 25-30
см. від одягу, і не допускайте, щоби виріб
намок. Ця процедура може бути повторена,
коли замша висохне. Щоби гарантувати
надійний захист, ми рекомендуємо застосовувати спрей кожні 2-3 місяці. Чистити
замшу можна звичайною ганчіркою або
щіткою для замші.
Для видалення задавнених плям і засохлого бруду краще всього звернутися в
хімчистки, які спеціалізуються на чищенні
шкіри та замші. Є також кілька методів для
чищення дублянок, виробів із замші та
шкіри, а також запобігання важким плямам
і видалення їх у домашніх умовах.
* Плями від алкоголю або речовин, що
містять білки (їжа, молоко, кров), слід негайно протерти м’якою вологою тканиною,
щоб запобігти їхньому засиханню.
* Плями від масла або жиру на замші
або нубуці можна усунути, накривши їх
сухою, м’якою тканиною з абсорбуючого
матеріалу. Потім пляму посипати крейдою
(порошок звичайної шкільної крейди),
залишити на 24 години, відтак обережно
видалити за допомоги тканини або щітки
для замші.

Телець

Близнюки
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Догляд за виробами зі шкіри та замші

Стримуйте свої амбіції й прислухайтеся до мудрих
порад оточення. Ви зможете здолати труднощі й досягти
гарних результатів. Не вимагайте від життя всього й одразу. Вам потрібне терпіння.

На початку тижня ви можете переоцінити свої сили,
тож уникайте участі в серйозних заходах. Вам слід проявляти ініціативу й здобувати новий досвід. Варто взяти
турботу про домочадців на себе, адже навряд чи хтось
зможе зробити це краще за вас.

09584

Ексклюзивні вироби з натуральної шкіри свідчать про
високий соціальний статус їхнього власника. У гардеробі
кожного, хто слідує модним тенденціям, обов’язково є
оригінальне взуття, верхній одяг, штани, спідниці та різні
аксесуари, при виготовленні яких використовувалася
натуральна шкіра.
Шкіра – це дуже специфічний продукт. Тільки систематично
доглянуті, вироби з неї зберігають свій первісний вигляд.
Чистка шкіряних виробів

Купуючи верхній одяг зі шкіри, варто враховувати, що дощ і сніг негативно
впливають на шкіряні куртки і плащі. Тому,
потрапивши під зливу або прийшовши
додому після сильного снігопаду, перш за
все потрібно видалити всі важкі предмети
з кишень. Потім легенько протерти шкіру і
повісити одяг на широкій вішалці подалі від
нагрівальних приладів, адже від гарячого
повітря виріб втратить блиск і затвердіє.
Шкіра повинна висихати повільно. Після
повного висихання виріб зі шкіри можна
змастити гліцерином, що запобігне заломам
і потертостям. Відновити привабливий вид
шкіряної куртки чи плаща можна за допо-

6

7

моги щойно зрізаної апельсинової кірки,
якою треба протерти шкіру. Але найнадійніший спосіб зберегти й відновити шкіряну
куртку – натерти її спеціальним кремом.
Щоби видалити з шкіри пил і бруд, що
накопичується щоденно, слід час від часу
протирати шкіряну куртку чи плащ вологою
тканиною. Можна використовувати ненасичений мильний розчин, який наноситься на
виріб губкою, а потім змивається змоченою
у воді ганчіркою. Закінчується чистка натуральної шкіри за допомоги м’якої ганчірки,
якою протирається шкіряний виріб. А щоби
зберегти м’якість шкіри, слід через певні проміжки часу застосовувати спеціальні засоби
для догляду за шкіряними виробами. Просто
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Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Нежитлове
приміщення бару «Діана», загальною площею 204,20 м.кв.,Правовстановлюючі документи:
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 08.06.2007 р. Місцезнаходження
майна: м. Заставна, вул. Чорновола, 2. Приміщення бару розташовані в двох рівнях меншою
частиною першого та більшою в підвальному поверхах чотирьохповерхового житлового
будинку літ.А, перший поверх якого використовується під комерційну діяльність. Площі занедбані, потребують ремонтних робіт в частині оновлення підлоги, прорізів, оздоблення та
електричного та сантехнічного устаткування для подальшої можливої експлуатації. Об’єкт
не використовується на протязі 5 років і їх технічний стан характеризується як задовільний.
Забезпечений окремим входом з вулиці та має вигідне місце розташування займає центральне положення в місті – район активної, ділової, адміністративної та комерційної діяльності.
Земельна ділянка не приватизована. Нежитлові приміщення складаються з: сходовий майдан – 14,40кв.м, коридор – 42,5кв.м, 1 приміщення – 26,0кв.м, 2-е приміщення – 17,9кв.м,
гардероб – 2,9кв.м, коридор – 2,6кв.м, кухня – 19,0кв.м, 3-е приміщення – 32,8кв.м, коридор
– 5,9кв.м, 4-е приміщення – 15,9кв.м, 5-е приміщення – 11,40кв.м, кухня – 8,8кв.м, бар –
34,80кв.м, 5 приміщень по – 3,1кв.м, вбиральня – 1,2кв.м, умивальник – 2,0кв.м, гардероб
– 7,1кв.м, кладова – 4,4кв.м, вхід в підвал – 8,9кв.м, 1-4 частина вестибюлю – 6,4кв.м, 1-3
частина вестибюлю – 14,9кв.м. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 351900,00
грн. (без ПДВ) (договір № 2611041від 29.12.11)Гарантійний внесок – 17595.00 грн без ПДВ
ЛОТ № 2 - Житловий будинок «Літ. А», загальною площею 139,80 м.кв.Правовстановлюючі
документи: Свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.09.2003 р. Місцезнаходження майна: м. Заставна, вул. Севастопольська, 28 В. одноповерховий з підвалом житловий
будинок забудови 1984 року. Технічний стан житлового будинку характеризується як добрий з ремонтом. Будинку було проведено реконструкції, які не відображені в інвентарній
справі, забезпечений центральними мережами електроосвітлення, газу, водопроводом та
каналізацією, розташований в серединній частині населеного пункту. Будинок складається
з: підвал – 12,80кв.м, 2-й підвал – 12,80кв.м, 3-й підвал – 17,60кв.м, коридор – 10,30кв.м,
1-а кімната – 21,40кв.м, кладова – 12,80кв.м, кухня – 13,40кв.м, 2-а кімната – 17,60кв.м,
3-я кімната – 21,10кв.м. Інші дані не відомі.Стартова (початкова) ціна – 286008,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2611040 від 29.12.11)Гарантійний внесок – 14300,40 грн без ПДВ По
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.ЛОТ №3- житловий
будинок загальною площею 47,60 м. кв., з господарськими будівлями, який знаходиться
на земельній ділянці.Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕТ
№438494 від 06.08.2007р..Місцезнаходження майна: Чернівецька область, м. Заставна,
вул. Незалежності, 25А.Будинок побудовано з саману,покриття шиферне. Загальна площа
-47,60 кв.м. Житлова площа 26,40кв.м. Майно складається з саманної літньої кухні під літ.Б,
цегляного сараю під літерою В та сараю з черепашника під літерою,Д, вбиральні з дошок
під літерою Г,металевої огорожі №1-2,1/2 криниці (бет.кільця) під літ.К. Земельна ділянка
площею 0,0354 га.Інші дані не відомі.Стартова (початкова) ціна -131060,00 грн. (без ПДВ)
( договір № 2612163 від 14.12.2012)
Гарантійний внесок-6553,00 грн без ПДВ 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 24 грудня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька область,
м. Заставна в приміщенні міської ради.Остаточний термін подачі заяв 24 грудня 2012
р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лотам № 1, 2,3 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37312001002802 в ОУДК
в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039801 одержувач: Відділ державної виконавчої служби Заставнівського районного управління юстиції Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
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Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 140,00 м.кв. з господарськими та
побутовими будівлями і спорудами, Місцезнаходження майна: вул. Леніна, 173, с. Маршинці, Новоселицький р-н, Чернівецької обл. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про
право власності посвічене виконкомом Маршинецької сільської ради 19 грудня 1990 року
на підставі рішення № 149 від 13.09.1989 року, дублікат якого виданий 01 листопада 2006
року на підставі рішення Маршинецького виконкому № 60/1 від 11.10.2006 року. Житловий будинок літ.А, літня кухня літ.Б, літня кухня літ.В, гараж літ.Г, сарай літ.Д, вбиральня
літ.Е, огорожа №6-8, колодязь №2. Будинок літ. А. складається з: коридор – 7,50кв.м, 1-а
кімната – 16,60кв.м, 2-а кімната – 17,50кв.м, ванна – 9,80кв.м, кухня – 13,00кв.м, коридор
– 6,10кв.м, 3-я кімната – 10,00кв.м, 4-а кімната – 13,70кв.м, житлова кімната – 25,80кв.м,
житлова кімната – 11,40кв.м, терасса – 8,20кв.м, балкон – 2,40кв.м. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 178248,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612147 від 24.10.12)
Гарантійний внесок – 8912,40 грн без ПДВПо 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 24 грудня 2012 р. об 14:00
год. за адресою: с. Маршинці, Новоселицький р-н, Чернівецької обл.., в приміщенні сільської
ради. Остаточний термін подачі заяв 24 грудня 2012 р. до 13:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37311002002813в ГУДКУ в
Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: ВДВС Новоселицького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Нині на Буковині таке ж поголів’я
худоби, як 1951 року
Регрес, на жаль, триває. Хоча занедбана – і в підсумку
майже знищена – інфраструктура скотарства ще «дихає»,
завдяки науковцям-ентузіастам та окремим підприємцям.
Однак і вони втрачають останню надію. Тож і не дивно,
що замість якісного м’яса нам усе частіше доводиться
споживати «зрощене» хімією, а про Чернівецький
молокозавод та сир- і маслозаводи в кожному райцентрі
всі давно забули, ніби їх ніколи й не було.

Корівники без корів

В буковинських селах замість
корівників – руїни. Про нинішню ситуацію у скотарстві та перспективи його відновлення на Буковині ми
спілкуємося із завідувачем науковотехнологічної лабораторієї селекції,
розведення, годівлі й технології виробництва тваринницької продукції,
кандидатом с.-г. наук, старшим науковим співробітником Буковинської
державної сільськогосподарської
дослідної станції Інституту сільського
господарства Карпатського регіону
Національної академії аграрних наук
Андрієм КАЛИНКОЮ.
– Буковинське скотарство, яке
в минулому було однією з найбільш
рентабельних галузей сільського
господарства, нині на межі зникнення, – каже фахівець. – Скотарська
галузь «затиснута» між переробною
промисловістю, посередницькими
постачальними структурами і неплатоспроможністю споживачів. Якщо зараз
не усунути дестабілізуючі чинники,
що призвели до її кризи, галузь буде
знищена остаточно.

ж нема чим орати, сіяти, збирати), і
фінансовим станом господарств (недолуга система довготермінового кредитування не дає можливості закупити
новітню техніку й модернізувати виробництво), й низькою оплатою праці
на селі, порівняно з іншими секторами
економіки.

– Нині утримання худоби найчастіше приносить не дохід, а збитки,
– каже Андрій Калинка. Це, за його
словами, підтверджується тим фактом,
що останнім часом поголів’я великої
рогатої худоби зменшилося втричі, а
темпи виробництва яловичини, порівняно з 1990 роком, сповільнилися майже учетверо. У господарствах різних
форм власності, як за продуктивністю,
так і за кількістю поголів’я скотарство
зведене до рівня 1951 року. Якщо раніше в кожному районі були потужні
комплекси з виробництва яловичини,
то сьогодні ті, що дивом збереглися,
або розібрані та знищені, або населені
кількома доморощеними десятками
голів худоби.
Причини цього, за словами Андрія
Калинки, лежать дуже глибоко й сягають відсутності кормової бази, яка, в
свою чергу, зумовлена і зношеністю
сільськогосподарської техніки (бо

Щоби відродитися,
село потребує
кваліфікованих кадрів

Однією з проблем, які не вирішуються, а лише загострюються, є
нестача кваліфікованих кадрів у галузі тваринництва. Старший науковий
співробітник Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної станції Андрій Калинка бідкається, що нині
тваринницькі господарства лише на
20-30% забезпечені фахівцями.
– Прикро, що спеціальність «зо-

Здобуток тваринників
– нова м’ясна
порода ВРХ

Методом схрещування місцевої
симентальської породи з м’ясною
породою американської, канадської
й австрійської селекції буковинські
фахівці створили м’ясну худобу з
прекрасними властивостями – високою енергією росту й якісним м’ясом.
За інформацією Головного
управління агропромислового розвитку облдержадмінстрації, у Вижницькому, Кельменецькому, Кіцманському,
Путильському, Сторожинецькому й Хотинському районах
немає жодної корови м’ясної
породи.

водять у ДПДГ «Чернівецьке» в Цурені на Герцаївщині. Як розповів пан
Калинка, сьогодні в цьому господарстві для випасання м’ясних комолих
сименталів є близько 430 га земель.
Із 270 голів худоби 153 – нової популяції. Ці тварини переведені на
нову, енергоощадну, технологію
виробництва дешевої яловичини.
2008 року господарство отримало
статус племінного заводу з розведення м’ясного комолого симентала. На
фермі запроваджена малозатратна
технологія вирощування м’ясної худоби, яка може слугувати моделлю
для інших господарств області. Запроваджувана технологія дозволяє
звести до мінімуму участь людини в
догляді за тваринами, витрати електроенергії, палива, використання
засобів механізації.
Торік «Чернівецьке» отримало
173 тис. грн. державної підтримки –
1200 грн. на одну голову, продало 31
голову племінного молодняку на суму
180 тис. грн. і отримало 112 тис. грн.
чистого прибутку з рентабельністю
37%. За перше півріччя нинішнього
року господарствам сусідніх областей уже продано 21 голову племінного молодняку на суму 150 тис. грн.

Хочете молока? –
Корова не доїться!

Станом на 1 січня цього
року 87% поголів’я великої
рогатої худоби вирощується
населенням області і лише 13%
– сільськогосподарськими підприємствами. Загалом на Буковині нараховується 68650
корів. Колись в кожному районі
було більше. Та маємо в нашому
краї села, де ніхто не тримає
жодної худобини!

Спосіб життя, здатний
прогодувати державу

ринкових умовах, недоотримує значну
кількість коштів, адже вони реалізують
вироблену тваринницьку продукцію
у вигляді сировини. А треба, як це
роблять у сусідній Польщі та інших
країнах Європи, продавати готову
продукцію.

М’ясна корова комолого типу симентала з телям
– П’ята частина земель і половина наявної чисельності поголів’я
худоби припадає на дрібні індивідуальні господарства, де переважає
ручна праця, – зауважує кандидат
сільськогосподарських наук. – Тому
ефективність використання трудових
ресурсів суттєво знижується не тільки
в цих господарствах, але й в аграрному
секторі економіки загалом.
Андрій Калинка переконаний,
що на село в жодному разі не можна
дивитися виключно як на місце, де виробляється продукція. Село – це спосіб
життя, а значить – і комплекс проблем,
які треба вирішувати, а не ігнорувати.
Зруйнувавши сільську економіку,
держава втратила мільйони селян, які
виїхали на заробітки до інших країн, а
разом з ними втрачені й тонни молока,
м’яса та зерна, що могли би бути вироблені.
– Найстрашніше нині – зруйновані ферми й забур’янені поля, – каже
господарник. – Невелика кількість
селянських спілок, які працюють в

отехнія» нині просто відмирає: в області можна на пальцях порахувати
фахівців-зоотехніків. Якщо в кожному
районі ще збереглося по 2-3 зоотехніки – то це добре, – каже Андрій Казимирович. – Часто-густо до роботи
стають ті новоспечені фахівці, які й
найменшого уявлення не мають, як
отримати якісні молоко, яловичину,
свинину, зменшити їхню собівартість, при цьому зробивши галузь
рентабельною. Ще низка спеціалістів
керується в роботі багажем застарілих
знань, не застосовуючи рекомендацій
науковців.
Є й інший бік ситуації: за буденними труднощами – фінансовими,
технічними, ринковими – у керівників
тваринницьких господарств просто
руки не доходять до впровадження
інноваційних проектів, освоєння інтенсивних технологій. Бо які там передові досягнення сучасної науки, коли
не вирішені проблеми забезпечення
паливом, добривами, технікою…

Худоба нової генерації добре
переносить умови передгірної зони
області, цілорічне безприв’язне
утримання, ефективно споживає
грубі й соковиті корми, а в літній
період – траву пасовищ. Науковцітваринники регіонального агропромислового інституту встановили, що
бички у 18-місячному віці досягають
живої маси 500-600 кг і забезпечують
забійний вихід м’яса 60-62%.
– Буковинський тип м’ясного симентала буде структурною одиницею
створюваної української симентальської породи, – розповідає Андрій
Калинка. – Нова генерація худоби
переважає за приростом ровесників
місцевих сименталів комбінованого
типу – на 15-23%. Вирощуючи саме
цей вид худоби, ми зможемо збільшити вихід високоякісної яловичини
за рахунок інтенсивних чинників без
нарощування кількості м’ясного контингенту поголів’я молодняку.
М’ясну худобу вже 14 років роз-

Молочне скотарство сьогодні вимагає більших затрат, ніж м’ясне. Тож
не дивно, що на Буковині в переліку
підприємств, що працюють у галузі
скотарства, більше тих, що вирощують худобу на м’ясо. А молочна
галузь залишається в аутсайдерах.
– Молочну галузь треба відроджувати – і це безперечно, – переконує Андрій Калинка. – І використовувати для цього треба всі можливості: відновлювати приміщення,
які хоч трохи збереглися, нарощувати поголів’я корів молочних порід,
збільшувати виробництво молока,
створюючи нові молочні стада з високим потенціалом продуктивності,
забезпечувати наявне поголів’я збалансованою за всіма компонентами
цілорічною годівлею, освоювати нові
прогресивні технології утримання
тварин.
У господарствах буковинців налічується 100500 голів
молочного поголів’я ВРХ, а ще
якихось 10 років тому ця цифра була вдвічі більшою. Підприємства станом на 1 січня
вирощували 14400 молочного
поголів’я ВРХ, а на цю ж дату
2002 року ця цифра становила
ще 50,1 тис.
Найголовніша умова виведення
галузі скотарства з кризи, на думку Андрія Калинки, це, насамперед, захист
власного ринку та заповнення його
продукцією власного виробництва.
Доки завозитимемо продукти з інших
держав, власне сільськогосподарське
виробництво розвиватися не буде. А
для цього слід припинити лобіювання
такого господарювання із Верховної
Ради.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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