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«БЕрКУт» - 
кривавий  
птах майдану

Газета «Версії» – для розумних людей
І для обурених – також

Навіть якщо наступного року український асфальт не стане 
міцнішим, повії битимуться з таксистами, а самотнім бабусям і далі 
відрізатимуть світло, скоробагатьки заводитимуть собі рисей, і 
таможенний союз таки прийде…

проте,
будьте певні,
поки ми з вами,
подібні теми не оминуть гострих пер ваших журналістів! 

стаття за зУБ!            ФоторЕпортаж за оКо!

Не сумнівайтесь, тисячолітня 
журналістська заповідь і 
наступного року залишатиметься 
для нас актуальною:

Передплата на газету «Версії»
ціна на півріччя: 47.61 грн

Революція, бунт чи деРжавний пеРевоРот? думки експеРтів
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Кримінал
У лікарні померла дівчинка, постраждала в ДТП. Це вже друга 

дитина, яка померла після аварії, що трапилася у селі Велика Буда 
на Герцаївщині. За словами працівників Лікарні швидкої медичної 
допомоги, дівчинку доправили до них у вкрай важкому стані. Лікарі 
кілька разів реанімували її та виявилися безсилими: врятувати життя 
дитини так і не вдалося. В неї була надважка травма голови. Нагадає-
мо, 27 листопада, коли трапилося ДТП, одна з потерпілих померла від 
тілесних ушкоджень у кареті швидкої. За кермом автівки, яка збила 
дівчаток, був 18-річний мешканець цього ж села. Відомо, що він уже 
мав проблеми із законом через вчинені ним крадіжки.   

У Чернівцях побили вікна в офісі міського осередку партії 
влади. У ніч з 3 по 4 грудня невідомі камінням побили вікна офісу 

Чернівецької міської організації Партії Регіонів. Міліція розшукує 
винних. Члени партії припускають, що це могли зробити студенти-
мітингувальники.

ДП «М'ясо Буковини» оштрафували  на 20 тисяч за обман 
споживачів. Як інформують у прес-службі Чернівецького тери-

торіального відділення АМКУ, підприємство при позначенні окремих 
видів м’ясної продукції, воно використовувало традиційні найменуван-
ня, які не відповідали дійсності. Скажімо, назва сосисок «Малюк», за 
державними стандартами, є традиційною назвою для сосисок вищого 
сорту, проте підприємство позначало так сосиски першого ґатунку. А 
назвою ковбаси сирокопченої вищого ґатунку «Зерниста» познача-
лася ковбаса напівкопчена першого ґатунку. Підприємство сплатить 
20 тис. грн. штрафу за недобросовісну конкуренцію.      

Стосовно матері, яка нехтує вихованням сина, порушили 
кримінальну справу. Хлопець неодноразово впійманий на 

крадіжках. Прокуратура Шевченківського району Чернівців розпо-
чала стосовно матері неповнолітнього чернівчанина досудове роз-
слідування у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст.166 
КК України - злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною. Як 
повідомляє прес-служба обласної прокуратури, під час прокурорської 
перевірки встановлено, що підліток перебуває на профілактичному 
обліку в міліції. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності 
за скоєння крадіжок, але ухвалив застосувати до підлітка примусові 
виховні роботи й передати його під нагляд матері. Як стало відомо, 
такі заходи судом застосовувалися вже й раніше, однак вихованням 
сина мати, схоже, так і не зайнялася.   

погляд політолога

знатимемо вже 
наступного тижня

В Україні відбуваються дуже сер-
йозні події. Залежно від того, чим вони 
завершаться, історики назвуть їх рево-
люцією, бунтом або державним пере-
воротом. 

Революція означає докорінну зміну 
системи. Саме такої зміни вимагає мо-
лодь, яка вийшла на вулиці й майдани українських міст. Нинішня 
система не влаштовує мільйони українців: вони не бачать у ній 
перспективи для себе. Особливе невдоволення виявляє студент-
ство. Система освіти в Україні деградує, з вітчизняним дипломом 
важко знайти роботу за фахом у своїй державі, та ще важче – за 
кордоном. Коли юнь не бачить перспективи для себе, вона по-
чинає протестувати.

Чимало українців плекало надії на те, що наша країна от-от 
підпише асоціацію з Євросоюзом і буде скасовано візовий режим 
з європейськими країнами, що дозволить без особливих проблем 
продовжувати освіту у престижних західних університетах, а потім 
знаходити добре оплачувані робочі місця. Проте уряд Азарова од-
ним розчерком пера закреслив цю мрію. А коли студенти вийшли 
на мирні акції протесту, їх по-звірячому побив спецпідрозділ міліції 
«Беркут». Такої наруги над собою українці не стерпіли: в країні 
вибухнув широкомасштабний рух протесту. Лідери опозиції за-
явили: розпочалася, мовляв, революція.

Чимало наших співгромадян добре пам’ятає події 2004-2005 
років, які отримали назву «Помаранчевої революції». Тоді народ 
протестував проти створеної за президентства Кучми олігархічної 
системи, коли майже вся високоприбуткова власність у країні опи-
нилася в руках невеликої групи сімей, наближених до вищої дер-
жавної влади. Суспільство розкололося на жменьку фантастично 
багатих олігархів і десятки мільйонів бідняків. Між ними існував 
невеликий прошарок «середнього класу», який у розвинутих 
державах є опорою демократії. В Україні ж один одному протисто-
яли соціальні полюси, і майже не було суспільного амортизатора, 
здатного пом’якшити неминуче зіткнення цих протилежностей. 
Суспільство піднялося на протест, але врешті-решт зазнало по-
разки. До влади прийшли «донецькі», за них голосував переважно 
східний та південний електорат, який бажав зближення з Росією 
і ностальгував за радянськими часами. 

Та невдовзі виборці Партії регіонів відчули себе ошуканими. 
Влада ж проігнорувала зміну суспільних настроїв, вона займа-
лася власним збагачення за рахунок українського народу. Для 
самозбереження можновладці створювали міліцейські підрозділи 
спеціального призначення, щоби придушувати народні виступи. 
Погано освічені «вожді» навіть не підозрювали, що подібні по-
ліцейські сили нездатні придушити широкий народний рух:  вря-
тувати режим можуть лише армійські підрозділи. Як нині у Сирії. 
Українська ж влада не може розраховувати на власну армію, яку 
сама ж остаточно розвалила. Надія на силу завжди спричинена 
політичною слабкістю. Найміцніша та влада, яка користується до-
вірою суспільства. Про сучасну київську такого не скажеш. Довіру 
вона втратила остаточно. І якщо хвиля народного невдоволення 
знесе її і, замість прогнилої пострадянської системи, почне фор-
муватися нова, відповідальна перед народом, тоді можна буде з 
повним правом говорити про революцію.

Якщо ж одне владне угруповання буде замінене іншим, мало 
відмінним від попереднього, то йтиметься про звичайний дер-
жавний переворот. 

Коли ж рух протесту зазнає поразки, тоді його назвуть «бун-
том». Влада вдасться до репресій, почне набивати тюрми й табо-
ри активістами протестного руху і просто неугодними їй людьми. 

Це вкрай несприятливий варіант розвитку подій. Рівним 
йому за безнадійністю є варіант прямого втручання зовнішніх 
сил із введенням зарубіжних окупаційних військ на всю тери-
торію України або ж на якісь її окремі частини. Важкі наслідки 
матиме й розкол країни, який можуть спровокувати політичні 
лузери, аби зберегти свою владу хоча б у якомусь регіоні. Най-
страшніше – це громадянська війна, здатна вибухнути в момент 
розколу країни.

Значно прийнятнішими виглядають виважені варіанти роз-
витку подій. Один з них – призначення дострокових президент-
ських і парламентських виборів: подібний досвід Україна здобула 
ще у першій половині 90-х років, коли замість Кравчука прези-
дентом став Кучма. Інший варіант – створення нової більшості у 
парламенті і відновлення тих положень Конституції, які значно 
підсилюють роль Верховної Ради у політичному житті країни. 

Наразі за владу у різко послабленій глибокою кризою укра-
їнській державі точиться запекла боротьба олігархічних угрупо-
вань, орієнтованих на ЄС або ж Росію.

Є й інші варіанти мирного розвитку подій. Побажаємо нам усім 
перемоги найкращого з них, який дозволить уникнути людських 
жертв та матеріальних втрат при зміні зогнилої системи на нову, 
більш людську. Сподіватимемося на перемогу мирної, безкровної 
революції, подібної до «бархатних» у країнах Центральної Європи.

Ігор БУРКУТ

рЕВолЮЦія, БУнт Чи 
пЕрЕВорот? 

абзац новин
Ректорат ЧНУ підтримав 

страйк студентів, а в БДМУ 
студентів каратимуть за про-
гули. За словами проректора 
ЧНУ Романа Петришина, ректо-
рат і викладачі будуть разом зі 
студентами. Він запевнив, що 
жодних репресій проти відсут-
ніх на парах не буде. Натомість 
ректор БДМУ заявив студентам: 
якщо вони йтимуть на мітинги, то 
за один прогул мають сплатити 20 
грн. штрафу, за два – 40 грн., а за 
третій послідує виключення з вишу.

На Буковині створено регіо-
нальний штаб національ-

ного спротиву. До нього увійшли 
представники усіх парламентських 
партій, студентських і громадських 
організацій. Страйкові комітети по-
чали діяти у вишах, на факультетах 
і в окремих  групах з метою кращої 
координації. З питань підтримки 
та координації дій буковинської 
громади, спрямованих на продо-
вження євроінтеграційного курсу 
України, прохання звертатися за 
адресою в Чернівцях: вул. Кафе-
дральна, 8/1 або за тел. 55 33 80.

Один із засновників осе-
редку Партії регіонів на 

Буковині Ярослав Кушнірик 
покинув фракцію. «Мій вихід з 
фракції – це реакція на події, які 
відбулися вранці 30 листопада. І 
ще більше, навіть не на події, а на 
те, що не було адекватної реакції 
уряду та керівництва держави на 
ці дії. Якби була чітка й адекватна 
реакція, були покарані винні, і 
було видно, що влада намага-
ється виправити свою помилку, 
моєї заяви не було б. А оскільки 
адекватної реакції на це не було, 
в даній ситуації у мене єдиний 
спосіб – чинити протест», – за-
явив депутат міськради.

Олег Скрипка звернувся 
до мітингувальників на 

Центральній площі Чернівців. 
Лідер рок-гурту «ВВ» зазначив, 
що бачить вирішення подій на 
євромайданах лише мирне, через 
переговори. «Давайте почнемо 
революцію в себе в серці. Спро-
буємо провести її у своїй душі, 
у хаті, у родині. Я думаю, коли 
у нас буде порядок у колекти-
ві, серед друзів, тоді почнеться 
гаразд у країні», – сказав співак.

ЗАЯВА
Фракція Партії регіонів у Чернівецькій міській раді офіційно 

заявляє, що не підтримувала 2 грудня 2013 року проект рішення 
ради щодо відставки Президента та Уряду України і звільнення 
Ю. Тимошенко.

Вважаємо, що підготовка та розгляд вказаного проекту 
рішення здійснювалися з грубими порушеннями норм чинного 
законодавства України. Зокрема, були порушені вимоги частини 
3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
якою встановлено, що проекти рішень органів місцевого само-
врядування оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів 
до дати їх розгляду.

Також були порушені вимоги глави 11 Регламенту Чернівець-
кої міської ради VI скликання, які регулюють порядок підготовки 
проектів рішень.

Окрім цього, ми переконані, що коло питань, зазначених у 
проекті цього рішення, виходить за межі повноважень міської 
ради, визначені Конституцією та законами України.

Заявляємо, що рішення «Про звернення до Президента Укра-
їни Януковича В.Ф., Кабінету Міністрів України та Генеральної 
прокуратури України» від 02.12.2013 року є незаконним і пропо-
нуємо секретареві Чернівецької міської ради зупинити його дію 
відповідно до положень частини 4 статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

У вівторок вранці, перед відкриттям поза-
чергової сесії обласної ради, опозиційні депу-
тати потрапили в халепу. Попри те, що лише у 
понеділок влада вела перемовини з опозицією 
і мала би, за словами депутата Михайла Пав-
люка, включити або додати до матеріалів сесії 
текст її звернення, у матеріалах сесії опинилося 
лише звернення провладної більшості.      

Нагадаємо, на вимогу депутатів голова 
облради п. Гайничеру підписав розпоряджен-
ня про скликання 20-ї позачергової сесії, на 
розгляд якої винесли питання «Про звернен-
ня депутатів Чернівецької обласної ради VІ 
скликання до центральних органів виконавчої 
влади та жителів Чернівецької області». 

– Та, попри свою присутність у сесійній 
залі, депутати від ПР, окрім двох, не реєстру-
валися для участі в сесії, – прокоментував 
голова обласної організації партії 
ВО «Батьківщина» Іван Мунтян. 
– Кворуму не було, опозиція не має більшості 
в облраді. (Чомусь на сесії не було «свободів-
ців» – ред.) Таким чином сесія Чернівецької 
обласної ради була зірвана. 

– Це дуже безвідповідальна позиція влади: 
ми ж попередньо, усі фракції, зустрічалися 
і домовилися провести позачергову сесію й 
заслухати декілька питань, серед яких – при-
йняття звернень до Президента, КМУ, ВРУ. У 
кожного міг бути свій текст. Головне, сам факт 

лікар, якого безпідставно 
звинуватили в хабарництві, 
виправданий

Поставлено першу крапку у сум-
нозвісній «справі лікарів», про яку 
«Версії» писали в ч. 44 від 31 жовтня 
2013 року. Йшлося про звинувачення 
прокуратурою лікаря, завідувача 
відділенням Чернівецького облас-
ного госпіталю для інвалідів Великої             
Вітчизняної війни. До суду газета уни-
кала того, щоби називати прізвище 
звинуваченого – хоча за посадою, яку 
чітко зазначила у своєму прес-релізі 
обласна прокуратура, всі чудового 
розуміли, про кого йдеться.

 Півтора роки тому прес-служба 
прокуратури Чернівецької області 
повідомила ЗМІ, що «прокуратура 
Першотравневого району м. Чернівців 
порушила кримінальну справу від-
носно заступника головного лікаря 
–  завідувача хірургічним відділенням 
Чернівецького обласного госпіталю 
інвалідів Великої Вітчизняної війни за 
ознаками складу злочину, передбаче-
ного ч.3 ст.368 (одержання хабаря) 
КК України. 

Лікарі, діючи умисно, з корисли-
вих мотивів, вимагали від буковинця 
К. по 300 євро за дозвіл і влаштування 

бабусі на стаціонарне лікування у 
госпіталь без направлення з районної 
лікарні. Під час отримання валюти – 
відповідно 200 і 300 євро – вони були 
затримані і згідно зі ст.115 КПК Укра-
їни поміщені в ізолятор тимчасового 
тримання. Досудове слідство у справі 
триває».

«Версії» писали про численні не-
відповідності в обвинуваченнях: про 
те, що зазначена як потерпіла бабуся 
ні сном ні духом не відала про те, що 
проходить у справі; як у різних до-
кументах справи «коливалася» сума 
«хабаря»; як без ордера проводили 
обшук (чи то пак, огляд – як наполя-
гають «оглядачі») із перевертанням 
усього в кабінеті лікаря; як терміново 
перекваліфіковували справу через її 
бездоказовість з «хабарництва» на 
«шахрайство».

Та попри все Першотравневий 
районний суд виправдав обвинува-
ченого – лікаря з 30-літнім стажем 
Олександра Воронюка. Мабуть-таки, 
особистості творять як історію, так і 
правосуддя…  

Вл . інф. 

«Хто сьогодні мовчить –  
в того заВтра ніколи не буде»

Це лейтмотив пісні, на створення 
якої Сашка Буля, чернівецького музи-
канта, співака, ведучого телеканалу 
ТВА надихнули революційні події, що 
нині відбуваються в усій країні. Він 
презентував її на прес-конференції 
телеканалу ТВА стосовно чергового 
вимкнення ефіру ТВА. 

Як відомо, 29 листопада телека-
нал ТВА вкотре вимкнули з ефіру, при-
чому це вже четверта спроба закрити 
рота телевізійникам, чиї погляди не 
співпадають з провладними. 

– Ми знаємо, що це сталося не 
без участі місцевої влади і саме гу-
бернатор тиснув на держструктури, 
щоби нас вимкнули так поспішно. 
Ми просили в концерну, щоби нам 
дали домовити хоча б астрономічну 
добу. А взагалі мали прийти доку-
менти з суду. Та якось так вийшло, 
що ці документи пролетіли півтисячі 
кілометрів за 30 хвилин, і нам не дали 
домовити, як ми сподівалися, – роз-
повіла в.о. генерального директора 
телеканалу ТВА Тата Кеплер. Однак 

тут же запевнила, що телеканал не 
зникає, ніхто не звільняється і вони 
далі працюватимуть.

Позицію журналістів телеканалу 
озвучила головний редактор ТВА Юля 
Сафтенко: «Ми певні, що у п’ятницю 
нас брутально викинули з ефіру тому,  
що перелякалися. Перелякалися, що 
ТВА, як завжди, говоритиме й пока-
зуватиме правду. Ми, як ніколи, згур-
товані, ми готові боротися, ми вміємо 
боротися і ми мовимо далі».

За словами Тати Кеплер, нині  
канал ТВА веде мовлення онлайн на 
сайті tva.ua, там йде стрічка новин 
про те, що відбувається на Майдані 
у Києві та Чернівцях, транслюється 
хроніка подій з Києва. Колектив ТВА 
сподівається вже за тиждень-півтора 
вийти в ефір в абсолютно усіх ка-
бельних мережах міста і паралельно 
боротиметься за право мовлення на 
аналоговому сигналі. ТВА-шники обі-
цяють знову повернутися в ефір і спо-
діваються, що цього разу – назавжди.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

– сесія депутатів, які реагують на си-
туацію в державі, – каже депутат 
Михайло ПАВЛЮК. 

Утім, замість сесії депутати про-
вели збори, в яких взяли участь 30 
осіб. Вони прийняли звернення, 
в якому вимагають добровільної 
відставки від уряду та президен-
та, порушення Генпрокуратурою 
кримінального провадження проти 
міністра внутрішніх справ та всіх 
причетних до розгону Євромайда-
ну, відставки голови та заступника 
голови облради. Вони висловили 

також недовіру голові Чернівецької 
ОДА та його першому заступнику. 
Депутатські збори закликали міс-
цеві ради усіх рівнів утриматися 
від рішень, які можуть спричинити 
розкол і сепаратизм в Україні й ви-
магали негайного звільнення Юлії 
Тимошенко та припинення політич-
них репресій.

Своє рішення депутати опри-
люднили перед мітингувальника-
ми, які саме тоді зібралися перед 
будинком з левами.

– У цій непростій ситуації осо-

блива відповідальність лягає на 
депутатів обласних і районних рад, 
– наголосив депутат-мажоритар-
ник облради від Сторожинець-
кого району Руслан МЕЛЬНИК. 
– Депутат – слуга народу, то нехай 
виконує його вимоги. А не вихо-
дить – складай мандат. Депутати 
загалом мають бути в перших рядах 
протестувальників і мітингуваль-
ників. Тож і адмінпротоколи мають 
складати саме на них, а не на лю-
дей. Зважаючи на погрози прем’єр-
міністра Азарова, мовляв, усім 

доведеться відповідати за скоєне, 
хочу наголосити: ми, депутати, за-
хищатимемо народ. Звертайтеся до 
тих, кого обирали на своїх округах. 
Якщо хтось відмовить, шукайте 
іншого, моральнішого депутата. 
Адже навіть звірі найперше захи-
щають свій молодняк, а ми дозво-
лили побити наших дітей. Оскільки 
нині на євромайданах переважно 
студенти, наше завдання – не дати 
познущатися над ними та скалічити 
їм життя.      
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»     

Це нині наше завдання, – 
звернувся депутат обласної ради 
Руслан МЕЛЬНИК до своїх колег 
усіх рівнів після позачергової сесії 
обласної ради, яка не відбулася. 

не дамо скалічити життя студентам, 
захистимо людей від репресій

сесії: провладні, 
опозиційні, різні

Сесія Чернівецької міськради 46-ма голосами 
«за» прийняла звернення з вимогою добровільної 
відставки уряду, президента, а також звернулася 
до Генеральної прокуратури України з вимогою по-
карати винних у побитті Майдану. Троє депутатів, 
серед яких і Віталій Михайлішин, утрималися. Інфор-
мація про це з’явилася на всіх чернівецьких сайтах. 
А перед цим Михайлішин відмовився ставити на 
голосування проект рішення щодо винесення йому 
недовіри. Таке рішення він мотивував порушенням 
процедури, бо вказаний проект необхідно оприлюд-
нювати за 20 днів до розгляду. Проект рішення щодо 
недовіри Михайлішину вимагали розглянути фракції 
«За Батьківщину» та ВО «Свобода». 

За відставку уряду та президента проголосу-
вали депутати Шевченківсько райради м. Чернівці, 
Глибоцької селищної ради. А от позачергова сесія 
Першотравневої районної ради, яка відбулася вчора, 
незважаючи на потужні дебати, проголосувала лише 
вимогу покарати винних у побитті студентів, а потім 
оголосила перерву до  понеділка.     

У Сторожинці сесія районної ради не відбулася. 
За півгодини до неї  депутати від більшості на за-
сіданні фракції прийняли рішення не брати участі 
в роботі позачергової  сесії і покинули приміщення 
райради. Натомість 21 депутат з 52-х у присутності 
громади Сторожинеччини прийняли звернення про 
відставку уряду, президента та до Генпрокуратури 
щодо відкриття кримінальне провадження проти 
міністра МВС Захарченка. У зверненні була й вимога 
зняти з посади першого заступника голови РДА п. 
Пожогу, який за сумісництвом є головою фракції 
ПР у райраді. 

Депутати Сторожинеччини застерегли владу, що 
в разі репресій до учасників мітингів та активістів, 
депутати різних рад на теренах району висвітлю-
ватимуть ці події та захищатимуть тих, на кого «на-
їжджатимуть». 

Вл.інф.   

Ветеран «Беркута» засуджує 
дії «беркутівців»

Колишній командир Чернівецького 
спецпідрозділу міліції «Беркут» 1992-
1995 рр., генерал-майор міліції Василь 
Василов закликав «беркутівців» не засто-
совувати фізичну силу до громадян. «Пра-
цівники підрозділів «Беркут» зобов’язані 
виконувати не лише накази та розпоря-
дження своїх керівників, а насамперед  
– конституційні вимоги. Злочинні накази 
про побиття мирних громадян ніхто не 

зобов’язаний виконувати. Але ви грубо і 
цинічно порушили статтю 60 Конституції 
України, безпідставно застосувавши 
фізичну силу та спеціальні засоби до за-
конослухняних громадян, внаслідок чого 
сотні з них отримали тілесні ушкодження. 
Очевидно ви забули якому народові і 
для чого давали присягу?», – йдеться у 
зверненні. 

Вл.інф.



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00,0
8.30 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Хочу все знати.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45,07.45,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.45 Погода.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.05 Т/с «Таємниця ста-
рого мосту».
11.25 Нехай Вам буде кольо-
рово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Шеф-кухар країни.
13.05 Хто в домi хазяїн?
13.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
13.45 Свiтло.
14.05 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.40 Як це?
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.15 Про головне.
19.30 Фестиваль пiснi в Ко-
блево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Фестиваль пiснi в Каховцi 
«Музика нас з`єднала».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20,03.00,03.50 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
04.00 Рояль в кущах.
04.30 Свiтло.
04.50 Дитячий фестиваль «Ян-
гол».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 1 0 , 0 9 . 0 5 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,2
0.40,23.40 «ТСН».
08.05 «Економiчна правда».
09.30 «Шiсть кадрiв».
10.05,17.10 Т/с «Любов та по-
карання».
12.00,14.25 Мелодрама «Я тебе 
нiкому не вiддам».
16.45 «ТСН. Особливе».
21.30 Т/с «Шерлок Холмс».
00.05 Бойовик «Великий май-
стер». (2).
02.20 Комедiя «Сусiди 8-9-10-
11».

 IнТер
05.30 Х/ф «Її серце».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10, 12.20 Т/с «Опiвднi на 
пристанi».
13.40 «Судовi справи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.40 «Чекай на мене».
18.00,04.40 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Жiнки на гранi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Чорнi кiшки».
22.25 Т/с «Кулiнар 2».
00.30 Т/с «Картковий будино-
чок». (2).
01.30 Т/с «Таїланд».

 ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Свiтанок.
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с «Таксi».
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с  «Прокурорська 
перевiрка».
10.25,13.00 Т/с «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с «Спецзагiн «Шторм».
22.15,03.20 Свобода слова.
00.15 Х/ф «Пiдсадний».
02.15 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15

,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/
Хронiка тижня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 
Час. Пiдсумки дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с «Слiдаки».
07.30,02.10 Х/ф «Вiчний по-
клик».
09.00 Х/ф «Дикий табун».
11.00 Т/с «Гончi 5».
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл».
21.00 «Новини 2+2».
21.25 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Зоряна брама».
00.30 Х/ф «Гоблiн». (3).
03.30 Х/ф «Екстрасенс».

 Трк «Україна»
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10 Т/с «Берег надiї».
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.20,22.30 Т/с «Слiд».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 
iсторiя».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Торохтiй».
22.00 Подiї дня.

23.20 Х/ф «Чорна дiра». (2).

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17. 00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
08.30 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»  
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!» 
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
12.30 Д/фільм «Незвичайні 
культури»
13.20 «На музичній хвилі»
14.00 «Роздуми про сокро-
венне»
14.30 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу»
23.30 «Час країни»
01.20 Д\\фільм «Екожиття»
02.40 «Експромт» 
04.00 Х\\фільм

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 15:05, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 20:55 «АВС-шка»
07:20, 09:45, 14:55, 17:00, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:25, 19:30, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм» 
09:30 «Юний рятувальник» 
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Діти Дюни» (1)
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Музична програма» 
рум.мов.
17:10 «Хенд мейд»

17:35 «Справа в техніці»  
18:00 «Титани бізнесу»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Той, що йде у тем-
ряву»  (2)

 ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30,07.20 М/с «Лалалупси».
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
13.05 Т/с «Якось у казцi».
14.00 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Два батька i два 
сина».
22.10 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.55 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.25 Т/с «Закрита школа». (2).
02.10 Т/с «Кремлiвськi кур-
санти».
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
05.00 Х/ф «Транссибiрський 
експрес».
0 5 . 0 5 , 1 9 . 0 0 , 2 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 
«Свiдок».
0 6 . 3 0  Х / ф  « В е с i л л я  в 
Малинiвцi».
08.00 «Агенти впливу».
09.00 «Правда життя. Професiя 
сантехник».
09.40 «Легенди шансону».
10.45 Т/с «Далекобiйники. Де-
сять рокiв по тому».
14.50 Т/с «Павутиння 7».
19.30 Т/с «У зонi ризику».
22.00 Т/с «Згадати майбутнє». 
(2).
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
01.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
2». (2).
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

 СТБ
05.30 «Чужi помилки. Удар з 
минулого».
06.15,15.55 «Усе буде добре!»
07.55,18.20 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
09.35 «Таємницi Х-фактора. Вiд 
долi не втечеш».
10.35 Х/ф «Прилетить раптом 

чарiвник».
12.40 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок».
14.55 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Куб 4».
22.25 «Детектор брехнi 4».
23.25 «Один за всiх».
00.55 Х/ф «Шукайте жiнку».
02.20 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.10,06.10 Teen Time.
05.15 Будинки мажорiв.
06.15,13.30 М/с «Черепашки 
нiндзя».
06.35,13.50 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.00 Погода.
09.00 Х/ф «Джон Картер».
1 1 . 4 5 , 1 8 . 0 0 , 2 2 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Татусевi доньки».
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжка».
21.00 Т/с «Кухня».
23.00 Х/ф «Нiчний продавець». 
(2).
01.05 Т/с «Щоденники вампiра». 
(2).
01.45 Т/с «Плiткарка».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40,03.40 Зона ночi.
02.45 Медицина Київської Русi.
03.00 Слово i зiлля.
03.15 Свiт Юрiя Дрогобича.
03.30 Унiверситети милосердя.
03.45 Хто лiкував рани козакам?
04.00 Рiднi стiни.
04.15 Мольфар.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Так нiхто не любив.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф «Ще одна iсторiя про 
Попелюшку».
11.45 «Пороблено в Українi».
13.10 «КВК».
15.55 «Вечiрнiй квартал».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Орел i решка».
20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Леся Здєся».
22.25 Х/ф «Голий пiстолет». (2).
00.15 Х/ф «Божевiльний спец-
наз». (2).
02.00 «Нiчне життя».
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

5 грудня, 16 00: Відкриття виставки живопису О. Малиновської «Європейський краєвид». 
Виставка живопису М. Рибачук «…Далеке та близьке…».
Виставка «Золотої нитки не згубіть…», присвячена  150-літтю від дня народження О. 
Кобилянської. 

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

8 грудня, 18.30: Концерт німецько-австрійської та органної музики. 
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ТЕАТР ЛЯЛЬОК

8 грудня, 12.00: «Гусеня».

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

5 грудня, 11.00: «Як Настуня ледь не стала Марою».
6 грудня, 15.00: «Земля».
7 грудня, 18.30: «Земля».
8 грудня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Інцидент».
12 грудня, 14.30: «Земля».

ПАБ «PUBLIK»

5 грудня: Концерт гурту «Green Grey», м. Київ, квитки від 100 грн.
6 грудня: День Армії з «Паліна Рэспубліка» (Білорусія) та гуртом «I-Ris».
7 грудня: КукуШанель.
8 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
9 грудня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
10 грудня: Da Kooka, м. Чернівці.
11 грудня: Михайло Піта, м. Чернівці.
12 грудня: «DeJaVu», м. Чернівці. 13 грудня: «Веремій», м. Київ.
14 грудня: Jimi Hendrix cover-party з «Bluesofreniya», м. Львів, конкурси.
15 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
16 грудня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
17 грудня: Sasha Boole (Саша Буль), м. Чернівці.
18 грудня: «Пестициди», м. Чернівці.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Керрі»: 18.00, 20.00; «Капітан Філіпс»: 10.30, 13.00, 15.30, 22.00. 

обленерго привласнює 
людське майно 
У Великому Кучурові йому це 
не вдалося 

ОРГАННИЙ ЗАЛ

7 грудня, 18.30: Концерт вокальної музики.

На Сторожинеччині діє 426 трансформаторних підстанцій, через які 
електрика надходить до житлових будинків та інших об’єктів. І понад по-
ловину, точніше 240 з них, належать конкретним споживачам і сільським 
радам. Це означає, що свого часу люди та сільські громади інвестували 
кошти в електрифікацію, поставивши за власні гроші підстанції. Хоча це 
мали б робити енергетики, бо кошти на розвиток електромереж враховані 
у споживчому тарифі. 

Нині ж Обленерго в особі РЕМу вимагає від людей безоплатно передати 
у власність ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» ці трансформатори. Аргументу-
ють тим, що не мають права доглядати та ремонтувати їх, бо вони чужі. Саме 
на цьому наголошувало керівництво РЕМу, яке на чолі з його начальником 
п. Штогринцем узяло участь у ХХV сесії VI скликання Великокучурівської 
сільської ради. Більше того, енергетики заявили, що більшість сілських рад 
уже передала їм у безкоштовну власність всі свої трансформатори. 

Виникає конфлікт інтересів, який потребує вирішення. З одного боку, 
зрозуміти РЕМи можна: кому хочеться обслуговувати чуже майно? Та, з 
іншого, все виглядає інакше. Великокучурівських депутатів, – а село це, як 
відомо, газдівське – справедливо обурила така, м’яко кажучи, неринкова 
пропозиція. І вони відмовилися передавати сотні тисяч гривень у власність 
якогось дяді з Москви. Нагадаємо, що власник «Чернівціобленерго» – на 
жаль, громадянин сусідньої іноземної держави. 

А присутній на сесії заступник голови Сторожинецької райдержадміні-
страції п. Іліка, зловивши РЕМівського юриста на відвертій брехні, наголо-
сив: «Ви, як юрист, не маєте права казати людям неправду та вводити їх 
в оману. Балансоутримувач має право вкладати кошти у те, чого не має у 
власності». Інша справа, що ні Обленерго, ні РЕМ не хочуть  цього робити. 
Але, як зауважив Іван Октавіанович, безвихідних ситуацій не існує і це пи-
тання треба вирішувати, але не так, як пропонують РЕМ та його заповзятий 
юрист. Останній у запалі суперечки договорився навіть до того, що вони 
дуже легко доведуть через суд своє право на власність, оголосивши ТП 
«безхозним» майном. Тут уже обурився заступник голови РДА, хоча голос 
його звучав виважено і спокійно: «Вдумайтеся тільки у те, що ви говорите! 
Не можна вирішувати такі серйозні питання в односторонньому порядку! 
Дослухайтся до громади, до її думки та оцініть те, що вона вам запропону-
вала. І не карайте людей за те, що вони вклали свої гроші у розвиток вашої 
галузі, а, навпаки, порадійте та подякуйте їм за це». 

Депутати, серед яких чимало підприємців і бухгалтерів, підказали 
Обленерго, як грамотно та без втрат для громади й РЕМу вирішити цю про-
блему. Так би мовити, щоби й вовки були ситі й вівці цілі… 

Ситуацію прокоментував депутат Чернівецької обласної ради від 
Сторожинецького району Руслан Мельник: «Таке питання не вирішується 
з наскоку та ще й на користь однієї сторони. Тим паче, як називається дія, 
коли хтось забирає чуже майно? У даному ж випадку, крім крадіжки, буде 
ще одне порушення на шкоду держави: отримуючи трансформаторні 
підстанції безоплатно, РЕМ не сплатить податок. Але й це ще не все. Хто 
дозволив передавати державне майно, яким є майно громади,  приватним 
бізнесовим структурам? Адже в багатьох людей на підстанції просто немає 
документів. Тому вони передали їх на утримання сільрад. А тепер сільради 
мають віддати майно громади приватнику! А це вже – корупція. Достатньо 
перевірки КРУ, щоби сільські голови мали великі проблеми. Оскільки тільки 
під час сесії я дізнався з виступу начальника Сторожинецького РЕМу, що 
більшість сільських рад уже передали свої ТП, то хотілося б почути, що з 
цього приводу думають прокуратура та держфінінспекція, які мають стояти 
на варті державних інтересів, – наголосив депутат.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»  

 P.S. Cесії сільських рад – явище надзвичайно цікаве, а для 
журналістів – ще й захопливе. Про перепетії сесії Великокучу-
рівської сільської ради читайте у найближчих числах  «Версій». 

паспорт на нервах 
Щоби подати документи на оформлення закордонного 
паспорту, люди займають чергу з досвіта

Непорозуміння із вида-
чею проїзних документів, 
які сталися влітку, здавалося 
б, позаду. Ще на початку 
осені «Версії» оприлюднили 
оптимістичне повідомлення 
першого заступника  на-
чальника управління Дер-
жавної міграційної служби у 
Чернівецькій області Віктора 
Пислара про те, що закор-
донний паспорт у Чернівцях 
можна отримати без жодних 
перешкод. Вартість оформ-
лення, за його словами, ста-
новить 373 гривні.

На публікацію у газеті 
звернула увагу наша читач-
ка пані Ольга К. Термін дії її 
закордонного паспорта збіг 
восени. Жінка хотіла підго-
тувати документи завчасно, 
щоби спланувати поїздку на 
новорічні свята. Подавати 
документи пішла, узявши із 
собою газету, проте отрима-
ти новий паспорт їй не вда-
лося й досі, до того ж і суму їй 
назвали вищу – 452 гривні.

– Уперше я прийшла до 
паспортного столу, що на 
вулиці Кармелюка, 
влітку, щоби роз-
відати обстановку, 
– розповідає пані 
Ольга. – Побачив-
ши, що там суціль-
ний аврал, вирі-
шила перечекати 
сезон відпусток і 
негаразди з друком 
бланків, тож повер-
нулася на початку осені. 
Проте картина майже не змі-
нилася. Я поспілкувалася з 
жінкою з черги, яка була уся 
на нервах. Вона приходить 

вже не перший день, коли 
чергу зайняла о 8-ій ранку, 
то була вже п'ятнадцятою. 
За один день, за підрахунком 
людей, встигають прийняти 
біля п'ятнадцяти осіб, тому я 
поки що жодного разу навіть 
не займала чергу, адже при-
ходила запізно. На кожного 
громадянина відведено 20-
30 хвилин, але трапляється, 
що процедура затягується. 
До того ж з'являються поза-
чергові клієнти, через яких 
також не вдається всіх при-
йняти. Виходить, що треба 
відпрошуватися з роботи 
на цілий день. А що робити, 
коли не вдасться подати до-
кументи з першого разу? 
Доведеться пропускати ще 
один чи кілька робочих днів, 
а не кожний роботодавець 
розуміє таку ситуацію. До 
того ж, обстановка дуже 
непривітна, відчувається 
нервове напруження і не-
можливо поставити жодного 
запитання.

За словами начальника 
підрозділу Шевченківського 

РВ УДМС Петра ТКАЧУКА, 
черги не створюють штучно.

– Протягом робочого дня 
з питань оформлення закор-
донного паспорта у відділі 

можуть прийняти максимум 
30 осіб, – зазначає Петро 
Ткачук. – Проте, нерідко від-
відувачів приходить значно 
більше. Тож доводиться за-
прошувати людей прийти до 
установи наступного дня та, 
з дозволу черги, приймати їх 
першими.

Перевантаження в ро-
боті підрозділу створю-
ється, певною 
мірою, через 
мешканців 
інших ра-
йонів та 
о б л а с -
тей, які 
прагнуть 
оформити 

п а с -
п о р т 
для виїзду 
за кордон саме в 
Чернівцях. При цьому 
в області діє ще кіль-
ка вузлів Державної 
інформаційної сис-
теми реєстраційного 
обліку фізичних осіб 
та їхнього докумен-

тування (ДІС). До прикла-
ду, паспорти громадянина 
України для виїзду за кордон 
у Чернівцях оформляють 
мешканці Заставнівського 

та Кельменецького районів, 
де працюють свої вузли ДІС 
на базі районних підрозділів. 

Проблему черг у най-
більшому в Чернівцях те-
риторіальному підрозділі 
керівництво УДМС області 
сподівається ближчим часом 
усунути з відкриттям сервіс-
ного Центру обслуговування 
громадян ДП «Документ». 

Оформлений у цьо-
му центрі паспорт 

громадянина 
для виїзду за 
кордон буде 
дещо дорож-
чим. Проте за 
рахунок охо-
чих скорис-

татися такою 
послугою черги 

до чернівецького під-
розділу міграційної служби 
мають скоротитися. 

З питань оформлення 
закордонного паспорта 
можна звертатися:
Телефон довіри у Чер-
нівцях: (0372) 55-33-67
Гаряча лінія Державної 
Міграційної Служби, м. 
Київ: 38(044)3837626

Під час стихійного лиха минулих вихідних у Михальчі на Сторожи-
неччині обірвалися електричні дроти. На щастя, обійшлося без людських 
жертв, але потерпілі все ж є. Одна з михальчанських родин втратила коня: 
обірваний дріт упав просто на тварину і висока напруга спричинила її 
смерть. Що означає для селянина втратити коня, який часто є найголо-
внішим у господарстві, і як оцінити таку втрату у фінансовому вимірі – знає 
лиш селянин. А коштує нині кінь ні багато ні мало – від 8 тисяч грн. Звісно, 
що навряд чи хтось відшкодує ці збитки родині. Але власник загиблого 
коня хотів врятувати бодай його м’ясо. Тож разом із головою сільради 
телефонували до РЕМу із проханням відключити напругу, аби отримати 
можливість доторкнутися до тварини, перерізати горло і злити кров. РЕМ 
«відгукувався» на прохання близько двох годин. Тепер навіть м’ясо коня, 
почорніле від крові, відмовилися приймати.

Голова Михальчанської сільради Захарій Шевчук планує подавати 
інформацію про пригоду до прокуратури, скласти акт. Потерпілий селя-
нин з цими документами зможе звернутися до РЕМу із проханням про хоча 
б часткове відшкодування збитків.  Наскільки оперативно відгукнуться 
там на його звернення? І чи відгукнуться взагалі? Наразі телефони Сто-
рожинецького РЕМу або зайняті, або мовчать.

Вл. інф. 

Коні не винні…

Ольга СКЛЯРЧУК, «Версії»

Потрібні документи:
Паспорт і дві ксерокопії з нього;

Ідентифікаційний код та ксерокопія;
Квитанції про сплату держмита й послуг;

Закордонний паспорт (за наявності);
Проїзний документ дитини (за наявності);

Військовий квиток або довідку з вій-
ськомату (чоловікам 18-25 років).

Чому може змінюватися ціна 
закордонного паспорта?

Вартість паспорта громадянина для виїзду за кордон – 
377,15 грн. – складається з держмита (170 грн.), вартості 
послуг міграційної служби (87,15 грн.) та вартості бланка 
(120 грн.). Кінцева вартість паспортного документа для 
виїзду за кордон може бути змінена при внесенні до нього 
даних про дітей, надані працівниками ДП «Документ» 
представницьких та інформаційно-консультаційних по-
слуг та коли здаєте старий закордонний паспорт. Певний 
відсоток при сплаті обов’язкових платежів стягує також 
банківська установа. 



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Хочу все знати.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45,07.45,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету 
мiнiстрiв України.
10.15 Т/с «МонтеКрiсто».
11.15 Не вiр худому кухарю.
11.40 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25,22.35 Погода.
12.30 Дорослi iгри.
13.20 Х/ф «Бiг».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Крок до зiрок.
16.35 Т/с «Фронт в тилу ворога».
17.55 Про головне.
18.55 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору «Умора».
20.50 Мегалот.
21.40 Концерт «Я люблю тебе, 
Україно!».
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20,03.00,03.50 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
04.05 Наш спорт. Боротьба. Київ-
ський мiжнародний турнiр.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.3
0,20.40,23.40,03.45 «ТСН».
06.45,07.10,08.10,09.05 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».

09.30 «Шiсть кадрiв».
10.05,17.10 Т/с «Любов та по-
карання».
12.00,13.00,14.25,15.40,02.15,03.0
0 т/С «Iсторiя льотчика».
16.45 «ТСН. Особливе».
21.30 Т/с «Шерлок Холмс».
00.05 «Тачки 2».
00.30,04.10 Трилер «Спостерiгач». 
(2).

 IнТер
05.25,22.30 Т/с «Кулiнар 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Чорнi кiшки».
11.10,12.20,03.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Давай одружимося в 
Українi».
16.45 Т/с «Аннушка».
18.00,04.35 «Стосується кожного».
19.05 Т/с «Жiнки на гранi».
20.00 «Подробицi».
00.30 Т/с «Картковий будиночок». 
(2).
01.35 Х/ф «У пастцi часу».
03.20 Подробицi.

 ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с «Таксi».
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
1 0 . 1 0 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
10.25,16.45 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.35,20.10 Т /с  «Спецзаг iн 
«Шторм».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф «Снайпер 2».
01.20 Стоп-10.
02.15 Т/с «Тринадцятий».
03.00 Х/ф «Час печалi ще не прий-
шов». (2).
04.35 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.30,00.30,01
.30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.

06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.1
5,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 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
.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,19.45,23.
35,03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,23.5
0 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на ку-
рортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
15.35 Дорогi депутати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с «Слiдаки».
07.35 Х/ф «Вiчний поклик».
09.00,21.00 «Новини 2+2».
09.25 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.05 Х/ф «Помилка резидента».
12.45 «Апокалiпсис: Земля».
13.50 «Штурм пiдсвiдомостi».
14.55 «Таємницi столiття».
16.05 Д/ф «Автомати. Iсторiя 
стрiлкової зброї».
17.00 Х/ф «Небесний форсаж».
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл».
21.25 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Чорний пес».
23.50 Х/ф «Мобi Дiк: Полювання на 
монстра». (3).
01.25 Х/ф «Монстр крижаних 
дорiг». (3).
02.50 Х/ф «Майор Вихор».
04.00 Х/ф «Зiрка шерифу».

 Трк «Україна»
06.00 Т/с «Адвокат».
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».

09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с «Слiд».
10.05, 20.00 Т/с «Торохтiй», 11 
i 12 с.
12.15 «Хай говорять. Мамо, я тебе 
люблю!»
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!  Нова 
iсторiя».
19.20,04.50 «Говорить Україна».
22.00,03.35 Подiї дня.
00.15 Т/с «Мент у законi 6»(2).
02.05 Т/с «Собр» (2).
04.05 Т/с «Форс-мажори 2»(2).
05.30 Срiбний апельсин.

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30 «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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Фейс - контроль»
08.30 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
09.00 «Телемеридіани».  До 
200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка.
09.30, 14.13, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм  «Смаки культур»
12.30 Д/фільм «Незвичайні куль-
тури»
13.20 «Експромт»
14.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10, 
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики -веселинчики»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу»
23.30 «Час країни»
01.20 Д/фільм «Екожиття»
02.40 «Долі жіночі»  (рум. мов.) 
04.00 Х\\фільм

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:05, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 20:55 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода

08:00, 19:30, 21:25Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів» 
(20хв)
09:00 Т/с «Дінотопія: нові при-
годи» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Діти Дюни»  3с (1)
16:00 «Радянська Україна» 
17:05 «80 островів: навколо світу»
17:30 «Автоновації»
18:00 «Хіт-парад дикої природи»
22:00 Х/ф «Загублені в Манхет-
тені» (2)

 ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30,07.20 М/с «Лалалупси».
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
08.55 Єралаш.
10.00,21.05 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
13.10 Т/с «Якось у казцi».
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Два батька i два сина».
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.25 Т/с «Закрита школа». (2).
02.10 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
06.05 Х/ф «Любов iз привiлеями».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Засуди мене».
10.00 «До суду».
11.50 Т/с «Детективи».
12.55,19.30 Т/с «У зонi ризику».
14.50,17.00 Т/с «Погоня за ян-
голом».
16.45,19.00,21.40,02.45,04.10 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Згадати майбутнє». (2).
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
01.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
2». (2).
03.15 «Речовий доказ».
03.40,04.40 «Правда життя».

 СТБ
05.40 «Чужi помилки. Згадати все».
06.25,15.55 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45 «Зiркове життя. Життя пiсля 

слави».
10.50 «Врятуйте нашу сiм`ю 2».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
14.55 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 3».
02.25 Х/ф «Корупцiя».
03.45 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.10,06.10 Teen Time.
05.15 Будинки мажорiв.
06.15,13.30 М/с «Черепашки 
нiндзя».
06.35,13.45 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.15 Погода.
09.00,20.00 Т/с «Молодiжка».
10.00 Т/с «Щасливi разом».
10.55,18.00,22.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Татусевi доньки».
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
19.00,01.10 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня».
23.00 Х/ф «Мамо, не журися 2». 
(2).
01.20 Т/с «Щоденники вампiра». 
(2).
02.00 Т/с «Плiткарка».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50,03.50 Зона ночi.
02.55 Середньовiччя починається 
в18.00.
03.10 Я, милiстю Божою, пан 
ввiзний.
03.35 Український Соломон, або 
Українська правда i закон.
03.55 Лi повернеться доктор?
04.10 Добродiйна медицина.
04.25 Пам`ятай про життя.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Тася.
04.50 Рай.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.10 Х/ф «Ненсi Дрю».
10.05 Х/ф «Їх помiняли тiлами».
12.15 Х/ф «Дiти-шпигуни».
14.00,19.00 «Орел i решка».
16.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
17.00,21.10 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
22.10 «Три сестри».
00.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 «Нiчне життя».

8
 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00,08
.30 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Хочу все знати.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45,07.45,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,13.25,19.30 Погода.
09.45,16.15 Т/с «Таємниця старо-
го мосту».
10.30 Т/с «МонтеКрiсто».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Знак питання.
12.25 Д/ф «Епоха Платона Май-
бороди».
13.30 Х/ф «Бiг».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.05 Т/с «Фронт в тилу ворога».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.35 Концерт Вiтаса «Пiснi моєї 
мами».
21.40 Концерт «Я люблю тебе, 
Україно!».
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20,03.00,03.45 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 Як це?
03.55 Наш спорт. До 20-рiччя 
олiмпiйського дебюту України.
04.35 Дорослi iгри.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.
30,20.40,23.45 «ТСН».
06.45,07.10,08.10,09.05 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.30 «Шiсть кадрiв».
10.10,17.10 Т/с «Любов та по-
карання».

12.05 Т/с «Шерлок Холмс».
14.25,15.40 т/С «Iсторiя льот-
чика».
16.45 «ТСН. Особливе».
21.30 «Манчестер Юнайтед» 
(Манчестер) - «Шахтар» (До-
нецьк).
00.10 Драма «Стукачка». (3).
02.10 Комедiя «Сусiди 12-16».

 IнТер
05.25,22.25 Т/с «Кулiнар 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Чорнi кiшки».
11.10,12.20,03.50 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Давай одружимося в 
Українi».
16.45 Т/с «Аннушка».
18.00,04.40 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Жiнки на гранi».
20.00 «Подробицi».
00.25 Т/с «Картковий будино-
чок». (2).
01.30 Х/ф «Генеральська до-
чка». (2).
03.20 «Подробицi» - «Час».

 ICTV
04.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с «Таксi».
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Надзвичайнi  новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10 .10 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
10.20,16.35 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.30,20.10 Т/с «Спецзаг iн 
«Шторм».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф «Притулок». (2).
01.30 Кримiнальний облом.
02.00 Т/с «Тринадцятий».
02.45 Х/ф «Блекджек». (2).
04.30 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00
.30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.

15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.
35,03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23.
50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 
Час. Пiдсумки дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: 
пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с «Слiдаки».
07.40,02.55 Х/ф «Вiчний поклик».
09.00,21.00 «Новини 2+2».
09.25 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.00 Х/ф «Помилка резидента».
12.40 «Земля. У пошуках творця».
13.45 «Зорянi духи».
14.55 «Таємницi столiття».
16.05 Д/ф «Спiраль - виток, який 
не вiдбувся».
17.05 Х/ф «Стихiя вогню».
19.00 Т/с «Лiнiйний вiддiл».
21.25 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Красунчик Джоннi». 
(2).
00.00 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд 
iгрового дня.
01.15 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Реал 
Сосьєдад - Байєр Леверкузен.
04.00 Х/ф «Екстрасенс».

 Трк «Україна»
05.00,05.45 Срiбний апельсин.
06.10 Т/с «Адвокат».
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.20 Щиросердне зiзнання.

08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с 
«Слiд».
10.05, 20.00 Т/с «Торохтiй».
12.15 «Хай говорять. Михайло 
Єфремов: вiчно молодий...»
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 
iсторiя».
19.20,04.15 «Говорить Україна».
22.00,03.45 Подiї дня.
00.15 Т/с «Мент у законi 6»(2).
02.05 Х/ф «Чорна дiра». (2).
04.55 «Хай говорять».

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 14.15, 15.30, 22.25, 00.10, 
02.10, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.) 
11.10 «На музичній хвилі»  (рум. 
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм  «Смаки культур»
12.30 Д/фільм  «Незвичайні куль-
тури»
13.20 «Красен світ»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселин-
чики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
23.00 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу»
23.30 «Час країни»
01.20 Д\\фільм «Екожиття»
02.40 «Палітра»
04.00 Х\\фільм

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:05, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 20:55 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00 Т/с «Дінотопія: нові при-

годи» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Діти Дюни»  2с (1)
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо світу»
17:30 «Автоновації»
18:00 «Хіт-парад дикої природи» 
22:00 Х/ф «Полтергей»  (2)

 ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30,07.20 М/с «Лалалупси».
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
13.05 Т/с «Якось у казцi».
14.00 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Два батька i два сина».
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.25 Т/с «Закрита школа». (2).
02.10 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
05.35 Х/ф «Юнiсть генiя».
07.00 Х/ф «Тести для справжнiх 
чоловiкiв».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Засуди мене».
10.00 «До суду».
11.50 Т/с «Детективи».
12.55,19.30 Т/с «У зонi ризику».
14.50,17.00 Т/с «Погоня за ян-
голом».
16.45,19.00,21.40,02.40,04.45 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Згадати майбутнє». (2).
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
01.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
2». (2).
03.10 «Речовий доказ».
05.15 «Правда життя».

 СТБ
05.40 «Чужi помилки. Свята прав-
да».
06.25,15.55 «Усе буде добре!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.05 Х/ф «Роза прощальних 
вiтрiв».
12.05 Х/ф «Звiдки беруться дiти?»

13.55 «Битва екстрасенсiв».
14.55 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.25 «Врятуйте нашу сiм`ю 
2».
23.25 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
01.15 Х/ф «Шукайте жiнку».
02.30 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.10,06.10 Teen Time.
05.15 Будинки мажорiв.
06.15,13.30 М/с «Черепашки 
нiндзя».
06.35,13.45 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.00 Погода.
09.00,20.00 Т/с «Молодiжка».
10.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,22.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Татусевi доньки».
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня».
23.05 Х/ф «Мамо, не журися». (2).
01.05 Т/с «Щоденники вампiра». 
(2).
01.45 Т/с «Плiткарка».
02.30,03.20 Зона ночi.
02.35 Чорний колiр порятунку.
03.00 Моє серце пронизує но-
жами.
03.25 Кращi... Серед повитух.
03.40 Земцi.
03.55 Добродiйна медицина.
04.10 Пам`ятай про життя.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Сумний П`єро.
04.55 Жарптиця.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.10 Х/ф «Вiдплата Макса 
Кiбла».
10.00 Х/ф «Ненсi Дрю».
11.50 Х/ф «Їх помiняли тiлами».
14.00,19.00 «Орел i решка».
16.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
17.00,21.10 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
22.10 «Три сестри».
00.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 «Нiчне життя».
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Чотири сценарії Євромайдану
Попри наявні в суспільстві 

міфи, Євромайдан не працює 
згідно з якимись попередньо 
складеними стратегіями. Всі дії 
виникають від тактичної доціль-
ності. У такій ситуації прогнозу-
вати конкретну послідовність 
дій протестувальників – непро-
фесійно для політологів. Ті ана-
літики, які це роблять, гадають 
на кавовій гущі й передають 
швидше власні емоційні про-
екції, ніж реальний стан справ 
на Євромайданах. У довгостро-
ковій перспективі ми можемо 
давати прогнози лише за тими 
системними результатами, на які 
Євромайдан може  вийти. Їх є 4. 
Це – зміна системи, зміна конфі-
гурації чинної системи, перехід  
до жорсткого авторитарного 
режиму, втрата легітимності 
інститутів і пряма інтервенція з 
боку іноземних  держав. 

1. ЗМІНА СИСТЕМИ. Сце-
нарій перемоги Євромайдану, 
коли під тиском громади дося-
гається відставка уряду, імпіч-
мент президенту, створюється 
нова тимчасова більшість, яка 

забезпечує  проведення одно-
часних виборів президента й 
парламенту, де здобуває пере-
могу опозиція. Новий прези-
дент забезпечує системні зміни, 
знищує корупційні схеми, по-
збавляє посад людей олігархів, 
тобто розділяє бізнес і владу, та 
встановлює нові правила гри й 
виступає Гарантом для них.

2. ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ 
ЧИННОЇ СИСТЕМИ. Сценарій 
перемоги Євромайдану, коли 
частина нинішньої правлячої 
еліти та олігархи «підстав-
ляють» президента. Тоді ми 
отримуємо цю ж систему, лише 
з новим президентом. Після 
усунення чинного президента 
частина олігархів витісняє інших 
олігархів та перерозподіляє їхній 
ресурс на свою користь. Демо-
кратичний режим імітується. Всі 
косметичні зміни упиратимуться 
у відсутність ресурсів і політич-
ної волі для їхньої реалізації. 

3. ПЕРЕХІД ДО ЖОР-
СТКОГО АВТОРИТАРНОГО 
УПРАВЛІННЯ. Сценарій по-

разки Євромайдану.  Прези-
дент, уряд і вертикаль влади 
залишаються на своїх посадах. 
Відбувається адміністративне 
та кримінальне зачищення від 
активних противників влади. 
Головний конкурент не допус-
кається до виборів через на-
думану поправку щодо подвій-
ного громадянства. У другий тур 
виходить вигідний Президенту 
опонент, якого він зі скрипом та 
фальсифікаціями обіграє. Поді-
бний сценарій можливий в разі 
відсутності єдності всередині 
опозиції та громадських діячів.

4. ВТРАТА ЛЕГІТИМ-
НОСТІ ІНСТИТУТІВ І ПРЯ-
МА ІНТЕРВЕНЦІЯ З БОКУ 
ІНОЗЕМНИХ  ДЕРЖАВ. 
Сценарій взаємознищення 
Євромайдану та інститутів 
влади. Відбувається систем-
ний громадянський конфлікт 
із численними жертвами. Для 
його припинення залучаєть-
ся третя сторона (іноземні 
держави). При цьому сценарії 
можлива часткова чи повна 
втрата суверенітету України і 

зміна нинішньої територіаль-
ної  цілісності. 

Тут важливо розуміти, що 
кінцевий результат спрогно-
зувати практично неможливо. 
Але він тягтиметься до однієї з 
окреслених вище 4-х систем-
них змін. 

Щодо ситуації в Чернів-
цях, то вона  напряму зале-
жатиме від розвитку ситуації 
в Києві. І влада, й опозиція 
очікують сигналів звідти для 
чіткого розуміння своєї діяль-
ності на місцях. Однозначно 
негативним є бажання черні-
вецьких опозиціонерів пере-
хопити ініціативу студентів і 
спрямувати її проти місцевих 
очільників. Опозиціонери по-
чинають шукати «ворогів» 
не там, де треба. Думаю, їм 
вистачить розуму переступити 
через власні амбіції та сконцен-
труватися на пошуку дієвих ме-
ханізмів тиску на чинну владу, 
яка наразі слабка, як ніколи.

Михайло ШМОРГУН, 
політолог

«У мене погана новина: 
імпічменту не буде»

Євромайдан часто порівнюють із подіями Помаранчевої 
революції, хоча насправді єдине, що їх об’єднує – це те, що 
влада і тоді і зараз «дістала» людей своєю брехнею й порож-
німи обіцянками. 

Які ж відмінності між ними? 
ПО-ПЕРшЕ, опозиція погано організована. 
ПО-ДРУГЕ, на Євромайдані багато рішучої молоді, готової 

йти до кінця. І це лякає. Причому, як опозицію, так і владу. 
ПО-ТРЕТє, відпрацьовується новий формат мітингів, який 

полягає у залученні максимальної кількості людей.
Як розвиватимуться події далі? Маю два прогнози – опти-

містичний і песимістичний. Оптимістичний прогноз, як не 
дивно, буде песимістичним для тих студентів, що стоять за-
раз на Майдані, – це відставка уряду. На жаль, імпічменту не 
буде, оскільки не існує процедури імпічменту. Та й для цього 
на Майдані має бути принаймні удвічі більше людей. Крім того, 
підтримку всім цим подіям та неорганізованій опозиції мають 
надати військові, чого на сьогодні немає. 

Гірше буде, якщо стягнуть внутрішні війська і проллється 
кров. Тоді ми, звісно ж, потрапимо в міжнародну ізоляцію. 
Якщо конфлікт буде розвиватися далі, це призведе до сильної 
протидії як у радикально налаштованих регіонах – Львівській, 
Тернопільській, Івано-Франківській областях, так і в проро-
сійських – Донецьку, Криму, Луганську. 

Найбільший результат, якого можна добитися – це усунен-
ня влади. Але що буде далі? Чи готова опозиція, яка взяла на 
себе відповідальність за Майдан, йти до кінця?

Ігор БАБЮК, політолог

думка експерта

Перше, що впадає в очі, – немасовий ха-
рактер виступів, які відтак важко назвати 

«народними» – від кількох десятків до кількох ти-
сяч осіб «на марші» у масштабі навіть провінцій-
них Чернівців не вражають. Попри те, що настрої 
мешканців у цілому опозиційні, жодних порухів 
до протестної активності вони не демонструють.

Друге – неготовність працівників ні при-
ватної, ні бюджетної сфер вдатися до загаль-
нонаціонального страйку. Цю тему не змогли 
дотиснути навіть студенти в університетах, які 
змушені водночас ходити і на мітинги, і на пари. Ті 
ж, хто зібралися, дуже скоро з протестувальників 
перетворилися на танцювальників. Те, що могло 
бути народним гнівом, стало народною забавою.

Третє – дезорганізованість маніфестантів, 
починаючи зі студентів і закінчуючи партійни-
ми функціонерами. Попри наявність якихось 

оргкомітетів, більшість акцій мають спонтанний 
характер. Очевидно, що організатори виступів 
не можуть домовитися не тільки про те, що ро-
бити завтра, але й про те, що робити сьогодні.

Четверте – чи не найважливіше – розкол 
між громадським активом і студентами, з одно-
го боку, та партійними лідерами – з іншого. 
Більшість місцевих ЗМІ не повідомляють про 
конфлікти, які мають місце, але рано чи пізно 
це стане публічною темою. Політики намага-
ються взяти під контроль студентські виступи 
і не гребують жодними методами, аби усунути 
незручних їй активістів.

П’яте – влада почувається впевнено. По-
при деякі заяви й перестановки в Чернівецькій 
міській раді та ОДА, загалом ситуація тримається 
під контролем. Партія регіонів не здає позицій, 
адміністративний ресурс працює у звичному ре-

жимі. На вулицях під час мітингів практично немає 
міліції, що красномовніше за будь-які аргументи.

шосте – опозиція «під шумок» намагається 
вирішити свої власні проблеми, використавши 
студентів як інструмент тиску. Наразі невдало і 
дуже непорядно. В таких умовах постає питан-
ня «Чим вона морально краща за владу?» – дві 
сторони симетрично віддзеркалюють одна одну. 
Молодь, зі свого боку, не мислить узагалі і постій-
но піддається зовнішнім маніпуляціям.

Сьоме – і останнє – за відсутності чіткого 
плану дій і рішучості маніфестантів мітинги 
проти свавілля міліції, як і Евромайдан тижнем 
раніше, захлинуться самі по собі. Фестиваль не 
може продовжуватись вічно. Або фестиваль, або 
революція.

Святослав ВИШИНСЬКИЙ, політичний 
аналітик, блогер VKursi.com

не вдача революції

Стало відомо, що міністр освіти 
Табачник отримав особисту 
вказівку Януковича вести списки 
студентів, які беруть участь у подіях 
майдану. А заступник антиукра-
їнського Табачника, Євген Сулима 
має особисто об'їхати столичні уні-
верситети. Студентів, які поверта-
ються до гуртожитків після їхнього 
закриття, теж записують. Влада з 
останніх сил шантажує молодь, за-
лякуючи виключеннями. 
Табачник може переписати підруч-
ники, але не в силах змінити історію. 
Найближчими днями Табачник 
почне усувати керівників вишів, які 
підтримують майдан. За перевіре-
ною інформацією, одним із перших 
має стати проректор КНУ. 
Євген Сулима особисто вимагає 
від керівництва КНУ списки 
студентів, які беруть участь у мі-
тингах, та перевіряє гуртожитки.
Студенти ж пообіцяли, що коли 
хоч один проректор, ректор, сту-
дент чи викладач станутьжертвою 
агонії Януковича, вони забарика-
дують столичні ВУЗи та поселять 
там мітингувальників. «Наші 
університети повторять долю 
КМДА, де зараз гріються тисячі 
людей, – заявили вони. – І освітній 
процес буде зупинено остаточно 
до закінчення революції». 
Студенти вимагають відстав-
ку міністра Табачника за роки 
антиукраїнської діяльності, за 
спаплюжений Болонський процес, 
за переписування історії, за зраду 
України. 
На Буковині, як стало відомо, 
ректор ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
вимагає від викладачів бути разом 
із студентами. Натомість депар-
тамент освіти та науки, прикрив-
шись  громадською  радою, нібито 
іншої думки. 

табачник може 
переписати 
підручники, 
але не в силах 
змінити історію 

Буковинські реалії: 
Фото Ігоря Константинюка
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«ніщо не буває лише один раз: 
усе повторюється»

Ця німецька приказка «Einmal ist 
keinmal» дуже правдива. Кож-

на історична подія має свою аналогію у 
далекому чи близькому минулому. Тому 
залишається тільки усміхатися, коли пи-
шуть, що в незалежній Україні уперше… так 
сильно побили… 

Та не вперше, і навіть не вдесяте. Ми 
надто швидко забули чорний вівторок 
1995-го, коли на Софіївському майдані 
тисячний натовп людей, – це був похорон 
Патріарха Володимира, – був оточений 
по периметру майдану «Беркутом» і без-
жально побитий. Топтали українські стяги, 
били жінок, священиків… І кричали: «Ви 
бандери». Спецпідрозділи відпрацювали ці 
технології. Тим паче, що вже тоді силовики 
переконалися, що більшість людей байду-
жа до того, що відбувається довкола. Адже 
на тому ж майдані, за межами оточення, 
перебували люди, гуляли з візками мами, 

пили пиво чоловіки: була надвечірня пора. 
Але ніхто не зважав на те, що на їхніх очах 
б’ють і принижують інших. Якби люди кри-
чали, щось намагалися зробити, не було б 
такого страшного знущання. Як тоді, так 
і зараз. 

за ЧУжим сЦЕнаріЄм 
плЕтУться і Влада, і 
опозиЦія

Не полишає враження, що і влада, 
і опозиція плетуться за подіями 

згідно зі сценарієм, який вони не писали. 
А Янукович, який спершу нагинав через 
коліно усіх, і свою фракцію теж, дурнува-
тими агітаційними заходами на підтримку 
євроінтеграції, а потім за кілька днів до 
підписання все різко змінив, виглядає 
просто неадекватним. Немов ця людина 

перебуває під впливом чи наркотиків, чи 
якихось обставин. Як на мене, такі непере-
борні обставини – це шантаж з боку Путіна, 
засмачений обіцянками про перевибори 
Віктора Федоровича на другий термін. 

Та Президент починає діяти собі на 
шкоду. Про країну він ніколи не думав, 
тому марно сподіватися, що вона йому 
болітиме. Але він шкодить і своєму бізнесу, 
своїй партії. 

А опозиційні вожді наші розгублені: їм 
нічого сказати людям, хоч казати щось му-
сять. Одне слово, цей сценарій і не від них. 
Усе говорить про те, що сценарій пишеться 
у Москві. Бо рухаємося ми весь час не від 
позитиву до позитиву, а, навпаки, від про-
вокації до провокації. 

Українське ж суспільство, за браком 
дієвого проводу, реагує на ці зовнішні 
подразники не системно, а симптоматич-
но – де припече, там і закричимо чи дамо 

здачу. На жаль, своєю непродуманою ре-
акцією ми, граємо на руку нашим ворогам, 
даючи підстави Путіну називати українську 
революцію «погромами», при цьому по-
стачаючи режим Януковича аргументами 
на користь введення надзвичайного стану.

типоВий прийом КдБ – тисК 
КомпроматіВ 

Її успішно уже кільканадцять років 
поспіль застосовують проти Украї-

ни Путін, Кремль, через агентів впливу – та-
ких як Янукович, Азаров, Тимошенко тощо. 
Ці люди перебувають під страшним пресом 
компроматів, які має на них Москва. Їхні 
бізнеси повністю простежені звідти. І якщо 
оприлюднити хоча б дещицю з того, що 
тримає Путін у себе в столі, то їхня кар’єра, 
їхній майновий стан будуть під шаленою 
загрозою, а самі вони сядуть у тюрму. Бо 

закриття кримінальних справ не 
означає, що їх не відкриють згодом. 

Відтак те, що відбувається, мене 
дуже засмучує, бо реагуючи, – а не 
реагувати не можемо! – тільки зміцню-
ємо їхні плани. Довкола суцільні про-

вокації, як побиття абсолютно беззбройних 
сплячих дітей-студентів: не маю сумніву, 
що серед керівництва й виконавців були 
оплачені агенти-провокатори з Москви. 

Наступного дня провокатори в мас-
ках знімають – точніше імітують – зняття 
пам’ятника Леніну, бо насправді зняти 
пам’ятник – ми ж знімали у Чернівцях! 
– зовсім не важко. Кидаєш зашморг, 
чіпляєш до машини, вона їде і той падає 
та розбивається. Але ж не було наміру 
скидати пам’ятник, був намір здійснити 
провокацію. Тож цивільні б’ють  берку-
тівців – ті стоять, не захищаючись, а потім 
знімають побої. А провокатори-агенти 
ходять через кордони безборонно. Ми 
бачили це в репортажах: кілька осіб 
бандитської зовнішності прямують через 
ряди озброєних беркутівців. 

Усе це роблено владою. Але чи до-
думалася б вона до такого в силу свого 
низького інтелекту? Навряд. А сценарій 
розписаний як по нотах.

Споглядаючи за «намаганням» зне-
сти пам’ятник, як історик, одразу ж при-

гадав фотографію з матеріалів Паризької 
мирної конференції 1919 року. На ній 
– зруйнований пам’ятник Міцкевичу в 
Станіславові, тодішній столиці Західно-
української Народної Республіки. Він 
став тоді одним з головних аргументів, 
чому українцям не дозволили мати свою 
державу: вони, мовляв, варвари, бо зни-
щують пам’ятники. 

Це тільки здається, що шматок гра-
ніту нічого не вартий: це символ. І ті, що 
планують провокації, дуже добре в цьому 
обізнані. 

КонтррЕВолЮЦія і КроВ Чи 
зміна УрядУ й ВідстаВКа 
прЕзидЕнта 

Нинішня ситуація дуже нагадує 
події кінця 1918-го, коли Антанта 

змусила Гетьмана Скоропадського підпи-
сати 14 листопада Декларацію про феде-
рацію з Росією. Тобто він не те щоби зрікся 
української незалежності, просто задекла-
рував, що Україна вступить у федеративні 
стосунки з Росією. Вибухло повстання. 
Гетьман тоді не мав війська, тільки жан-
дармерію. Те саме зараз у нас: війська не-
має, тільки міліція та «беркут» для розгону 
людей. А вже 14 грудня, через місяць після 

підписання Декларації Гетьман 
подав у відставку – зрікся 
трону. 

За аналогією, 
через місяць може 
відбутися така 
контрреволюція, 
коли за допомоги 
Росії всю Україну 
заллють кров’ю. 
Або ж другий варі-
ант: зміна уряду та 
відставка Президента. 
Іншої альтернативи, на жаль, 
немає. І так, як було досі, вже ніколи не 
буде. Нагадаю лише, що відбулося сто ро-
ків тому: знищення української держави, а 
відтак інтелігенції й селянства, голодомор, 
репресії і все решта… 

Ми мусимо розуміти: це не забавки. І 
питання не в тому, хто буде – Янукович, 
Яценюк, Кличко чи Тягнибок. Тут інше: 
якою бути Україні – цивілізованій чи такій, 
якою вона буває завжди після кривавих 
потрясінь. 

Утім, люди, що лякають нас розколом 
країни та погромами, відмовляючи від 
волевиявлення – а серед них і наш губер-
натор – дуже слабкі в політичній географії. 
Треба розуміти, що Україна поділиться не 

по Дніпру, а по умовній вісі Одеса-Харків, 
себто по Південному Сходу. Ніколи 

ні Кіровоград, ні Полтавщина, ні 
Черкаси, ні Суми не відійдуть 

від України, бо це історично 
українська земля. Дер-
жавницька свідомість у 
людей – генетична. 

Потенційно може від-
ділитися те, що на давніх 

картах позначалося на-
звою «Дике поле», себто 

степ, а сьогодні є вже напів-
пустелею, де неможливе безпо-

ливне сільське господарство, ті землі 
освоєні виключно через вугілля та руду. 

Як на мене, такі сценарії значно не-
безпечніші для мешканців Півдня, Криму, 
ніж для нас, мешканців корінної України. 
Бо ми живемо у краї, про який казали, що 
тут ріки молоком і медом течуть. У нас, що 
не ткни в землю, все  проросте. Та й люди 
в нас здатні жити в умовах, коли держава 
про них не піклується. 

традиЦія дЕФЕнЕстраЦії 
– ВиКидання з ВіКна 
нЕУгодниХ народоВі

…Люблю Прагу. Коли про-
водять екскурсію їхньою 

мерією, то обов’язково розповідають 

туристам про політичну традицію, яка має 
назву дефенестрація. Фенестро – вікно, а 
дефенестрація – викинення з вікна. 

Кількасот років тому влада так до-
пекла чехам, що вони повикидали з вікон 
людей, яких зненавиділи. Сім міських 
радників, які повипадали з  поверхів, роз-
билися до смерті. А через двісті років після 
тих подій, була ще одна дефенестрація, 
коли чеські патріоти викинули з вікна 
королівського замку двох намісників ім-
ператора та їх писаря. Але ті врятувалися, 
бо впали в купу гною. 

Українська ж політична традиція, на 
жаль, відмінна від чеської тим, що чехи 
спочатку щось роблять, потім падають у 
гній. А наші, навпаки, добровільно лізуть 
у лайно, а потім, обтраскані з ніг до голо-
ви, намагаються щось нам доводити. Це 
я стосовно промов нашого Президента, 
який вже всоте верзе дурниці й думає, 
що хтось до них дослухається. Це більше 
нагадує шизофренію, психічну хворобу, 
коли людина зациклюється на якихось 
ефемерних речах, відмовляючись сприй-
мати реальну дійсність довкола себе. 

Янукович думає, що він, діставши 
обіцянку від Путіна про підтримку його на 
другий термін, вхопив Бога за бороду. Але 
він забув, що Юлія Володимирівна 2009 
року теж отримала від Путіна обіцянку 

про підтримку її президентських амібіцій 
взамін за підписання газових угод. За-
кінчилися ж ці обіцянки дуже сумно для 
леді Ю, яка теж думала, що схопила Бога 
за бороду. Натомість Путін, як КДБіст, 
складає блискучі партії. Він кладе яйця, 
образно кажучи, у два кошики. І хто б із 
натхненних його обіцянками не виграв, 
змуситиме робити саме те, що потрібно 
сценаристу – ослаблювати позиції укра-
їнської держави. 

На жаль, агенти впливу Москви є не 
тільки у владі, а й в опозиції. І всі вони 
наївно думають, що в Путіна нема іншого 
наміру, крім допомогти їм сісти на трон. 
Але головна мета Путіна, яку він декла-
рує відверто, – знищити чи максимально 
послабити українську державу, шляхом 
знищення її економіки та деконструкції 
української національної ідентичністі.

Тому найбільшу надію покладаю на 
мільйони тих простих громадян України 
на Майданах наших міст і сіл, які вже не 
вперше показують більшу державницьку 
свідомість, аніж наш політичний провід. 
Саме їхні активні дії утримують Україну 
від сповзання в безодню і є найкращим 
підтвердженням слів нашого великого 
земляка, академіка Аркадія Жуковського: 
«Бог працює на Україну!»  

Володимир СТАРИК, аналітик

«Беркут» – кривавий птах майдану

Проте чи винні насправді в ескалації 
насилля лише правоохоронці? Так, не-
вмотивованим нічним розгоном Майдану 
беркутівці добряче попсували собі імідж, 
і відтоді одна лиш їхня присутність про-
вокує людей на агресію. Проте нині і мітин-
гувальники, і правоохоронці в сутичках 
звинувачують провокаторів. Так, у МВС, 
наприклад, кажуть, що побоїще на вулиці 
Банковій влаштували екстремісти з напів-
підпільної маргінальної організації «Брат-
ство», створеної одіозним діячем Дмитром 
Корчинським. Дивна річ, їм нібито «випад-
ково» вдалося захопити трактор, яким вони 
збиралися безперешкодно давити пере-
ляканих хлопчаків строкової служби Вну-
трішніх Військ. Проте трактор заблокували 
мітингувальники-миротворці, намагаючись 
заспокоїти збурений натовп. «Ні краплі 
крові», – скандували вони. Перед солдат-
ським кордоном мітингувальники фактично 
розділилися на два табори, звинувачуючи 
одні одних у провокаціях. Невдовзі при-
хильники силового варіанту, ховаючи свої 

обличчя за масками, почали бити тих, 
хто захищав солдат, не давав бульдо-

зеру давити 18-річних строковиків! 
Нардепа Порошенка, який нама-
гався втихомирити гарячі голови, 
закидали монетами і камінням. 
Треба віддати тому належне: не 

злякався і не сховався. А невдовзі 
у бік спецпризначенців полетіли ди-

мові шашки, каменюки, фаєри. Солдатів 
заливали фарбою, намагалися підпалити 
фаєрами одяг, били ланцюгами… Тривалий 
час молоді юнаки в шоломах, яких забрали 
служити минулої весни, стояли перед роз-
люченим натовпом абсолютно беззбройні, 
без щитів, виставлені своїми командирами 
немов на убоїще… Дехто з них не витриму-

вав – і плакав, але стояв далі, бо такий був 
наказ. Увесь цей час позаду них, фактично 
затуляючись дітьми, стовбичили грізні 
й серйозні «заградзагони» вгодованих 
беркутівців. І от у натовп полетіли шумові 
гранати та сльозоточивий газ. Збуривши 
агресію, малолітні «ультра» витягнули на 
себе «Беркут» – і організовано втекли, під-
ставляючи під кийки решту неповоротких 
мітингувальників. І беркутівці відривалися 
на пасивних роззявах по-повному!

– Коли пішов «Беркут», – а вони були 
дуже злі, безпричинно агресивні, били 
журналістів і навіть медиків-активістів, то 
офіцери йшли позаду і намагалися стримати 
агресію – свідчить один із медиків. – Проте, 
коли через нас пройшло більше 50 озброє-
них кийками чоловік, то кілька вломили нам 
від душі, не зважаючи на усі наші хрести, 
карету швидкої допомоги, поранених, які 
лежали поруч та яких ми перев’язували, 
підняті догори руки у медичних закривав-
лених рукавичках. Вони бачили, що ми 
медики, але просто «відтягувалися»... 

Били усіх, хто потрапляв під руку. З 
особливою жорстокістю, свідомо трощили 
журналістів. Наприклад, фотожурналіста 
«ЛІГАБізнесІнформ» Олександра Пере-
возника, який знімкував події на Банковій, 
били вісім (!!!) співробітників міліції! Вони 
бачили його бейджик преси, чули його ви-
гуки – що він журналіст, проте ніхто з них 
не звертав на це уваги. Євгену Малолєтку, 
фотокору УНІАН, зламали руку, розбили 
об’єктив, розтоптали спалах, хоча знали, 
що він журналіст. Фотографу Анатолію 
Степанову теж зламали руку, кийком роз-
били голову. Він заявляє, що представився 
«Беркуту», але те, що він – журналіст, лише 
розлютило правоохоронців. І таких при-
кладів – десятки. 

Звідки ж така жорстокість у правоохо-
ронців, особливо до журналістів? Відповідь 
з’явиться пізніше. Журналісти оприлюд-
нять відео, на якому видно, як беркутівці 
пропускають крізь свій кордон молодиків 
у масках, які провокували мітингувальни-
ків до штурму адміністрації. Це так звані 
«тихушніки» – провокатори з міліційними 
посвідченнями… 

Ще одному з мітингувальників випадко-
во вдалося потрапити у двір президентської 
адміністрації (його сприйняли за свого, 
«тихушніка»), і зазняти відео, як беркутівці 
знущаються над затриманими мітингуваль-
никами. Ті лежать на землі і не чинять опору 
– проте міліціонери все одно продовжують 
бити їх кийками та ногами... 

«Міліція з народом», – усе невпевне-

ніше чути на українських євромайданах... 
Зрештою, прості київські міліціонери у 
чорну ніч на 30 листопада рятували нажа-
хану молодь від розправи озвірілих колег. 
З’явилися повідомлення, що Львівський, 
Тернопільський та Івано-Франківський під-
розділи «Беркута» відмовилися виконувати 
злочинні накази і не виступили проти мир-
них людей. Офіцери МВС середньої ланки, 
хоча поки ще не відкрито, але гостро засу-
джують розправи спецназівців над дітьми. 
Бо в них також є діти, які, можливо, як і їхні 
однолітки – виходять на площі. І ми розу-
міємо, що в разі поразки євромайданів на 
цих міліціонерів чекає звільнення. Бо вони 
не виконали наказ. Та хіба життя й здоров’я 
українських дітей дорожчі за гроші?

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Питаю, як його батьки ставляться до 
того, що відбувається, і до того, що він 
мусить тут стояти.
Боєць опускає очі, а тоді зі слізьми ви-
палює: 
– А що батьки? Переживають! Вони, як 
і всі тут, хочуть, аби краще жилося. Не 
хочуть аби я тут стояв, але розуміють… 
Мама щодня плаче й телефонує в сльо-
зах, і каже, що вже не може діждатися, 
коли я повернуся.
– А як до вас люди ставляться, обража-
ють? – питаю.
– Та по-різному буває, хтось плює мало 
не в очі. Хтось словесно ображає, а 
хтось і сміттям кидається, європейці! 
А ось недавно, підійшла жінка і почала 
кричати на мене і питати, яка ж то в 
мене мама, що такого народила. 
І тут я почула, як боєць почав шморга-
ти носом і сльози покотилися рясно. 
Хлопчина, що стояв поруч із моїм спів-
розмовником, додав, поки той витирав 
сльози:
– Ми тут усі такі, мусимо терпіти, ми ж 
навіть не мєнти. Зігнали і пригрозили! 
Нам бардак теж надоїв. І на граждан-
ських не піду, якщо будуть заставляти. 
Просто буду стояти, хоча й не хочу!

Фотожурналіста «ЛІГАБізнесІн-
форм» Олександра Перевозника 
нещадно били вісім співробіт-
ників міліції. Загалом за час 
«Євромайдану» в Києві по-
страждало вже понад 40 журна-
лістів. Більшість з них нещадно 
бив «Беркут».

Ці браві хлопці довели своєму президенту, що намарне 
наші бюджетні гроші не проїдають. Розгромити сонних 
дітей на майдані Незалежності? Це їм на раз кийком 
махнути! Влаштувати криваве побоїще під Адміністрацією 
президента? Що може бути веселіше, аніж трощити ногами 
голови та камери беззахисних журналістів! Кров на гумових 
кийках – ось нові реалії українських майданів. «Це вам не 
радісні помаранчеві «перевороти» з квітами та піснями, – 
втовкмачують нелюди-спецназівці одноліткам Незалежності: 
– Захотіли Революції? Свободи? Європи?» – Сім місяців відслужив… і не 

думав, що тут буду, – журналіст-
ка Ольга Гарбовська (texty.org.
ua) спілкувалася із солдатами-
строковиками на Банковій – по 
той бік барикад. –  Це не те, 
чого хочу і на що сподівався. 
Ви думаєте, я проти людей на 
майдані? Ні. Мене тут просто 
поставили і я не можу нічого 
зробити. Я ще на службі… 

– А де були організатори Євро-
майдану на цей час? – цікавлюся.

«Десь за годину до того, як це 
почалося, на Євромайдані почали роз-
бирати сцену. Спочатку не стало зву-
ку. Люди почали запитувати: – Чому 
немає звуку? Чому ніхто не виступає? 

Організатори пояснили, що за-
кінчився бензин, генератори не пра-
цюють, а вони мають віддати сцену, бо 
вона їм уже не належить. 

І коли почався штурм беркутівців, 
нікого з організаторів чи комендантів 
узагалі не було. Може, вони щось зна-
ли? А може, просто за дивним збігом 
обставин всі організатори кудись 
зникли? Люди на Майдані теж гово-
рили про ймовірний штурм, але ми не 
пішли звідти, бо про штурм ми чули 
кожного дня. Та якби хтось з органі-
заторів підійшов і сказав би: «Хлопці, 

дівчата, йдіть звідси, бо ви не зможете 
протистояти такій силі, йдіть і рятуйте 
себе», то ми б, звичайно, пішли… І 
цього кривавого дійства можна було 
уникнути… Але нам нічого не сказали, 
не попередили, організатори просто 
забрали сцену і пішли!!!

А ми не могли чинити спротив 
такій кількості «Беркута» в касках і 
зі зброєю, ми нічого не могли вдіяти 
проти них. 

– А де ж були лідери опозиції? 
 «Це був наш Майдан. Лідери опо-

зиції на ніч не лишалися. Вони прихо-
дили, виступали і йшли з Євромайда-
ну. Ніхто з них не стояв разом з нами 
на холоді. Ніхто з них не підтримував 
нас насправді. Єдина, хто весь час 
нас підтримувала – це співачка Рус-
лана. Коли мені вдалося втекти від 

«Беркута», я  не знав, що далі робити, 
бо у переходах виловлювали людей, 
били їх і кудись везли. Я забіг у най-
ближчий фаст-фуд, і зателефонував 
Руслані (на Євромайдані вона для всіх 
оголосила номер свого мобільного те-
лефону). Хоча й не вірив, що вдасться: 
припускав, що зв’язок відключений. 

Та попри те, що була п’ята година 
ранку, Руслана підняла слухавку. Я 
розповів їй, що нас побив «Беркут» і 
що ми не знаємо, що робити. Руслана 
відповіла: «Я все знаю, ідіть до Михай-
лівського Собору, ми там збираємося 
і будемо вирішувати, як діяти». Ми 
пішли до Собору, Руслана там все 
організувала, вона була з нами разом 
і допомагала нам, підключивши всю 
можливу пресу й міжнародні органі-
зації. Ми дуже вдячні їй за допомогу 
та захист…»

Після кривавої 
ночі я підійшла 
до беркутівців, 
щоби вони пояс-
нили свої дії. Те, 
що почула у відпо-
відь, шокувало.  «Когда 
ми разганялі Євромайдан, там 
билі одні алкаші і нарікі», – за-
явили спецпризначенці, ховаючи 
обличчя від фотокамери. 

До слова, за неофіційною ін-
формацією, під час розгону Євро-
майдану особливо жорстоко бер-
кутівці поводилися з протестуваль-
никами і-з Західної України, зокрема, 
забирали в них документи і кидали у 
бочки з вогнем.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»,
 Київ-Чернівці

«з нами була тільки співачка руслана»

«я бачив, як «беркутівці» 
били ногами вагітну 
жінку…»

– Я на Євромайдані від 23 листо-
пада, – розповів мені після кривавої 
суботи 17-річний студент Львівсько-
го національного університету ім. 
Франка Олександр АНАНІЧ, криваві 
сліди на футболці якого свідчили без 
слів. – Приїхав до Києва, бо перебу-
ваючи ще на Львівському Євромай-
дані, побачив, що його організували 
студенти, яких я знаю, з якими тісно 
спілкуюся. Вони, як і я, хочуть жити у 
цивілізованій державі, де є повага до 
людини і де не гроші вирішують твою 
долю, а справедливість. Ця ідея – не 
від політиків, тому я в неї вірю. І вона 
не є комерційною. Це, швидше, мрія 
простої людини. А таких у нашій дер-
жаві мільйони. 

«…Усе почалося о 4-й годині ночі, 
– розповідає Сашко. – Під’їхали за-
гони «Беркута» і почали штурм Май-
дану Незалежності з чотирьох сторін. 

Я з хлопцями охороняв штаб, який 
розташувався біля стели. Беркутівці 
прорвалися до нас, і я почув жіночі 
крики… Вони по-звірячому били всіх, 
виганяючи з Майдану: чоловіків, 
17-18-річних студентів, жінок, моло-
дих дівчат. Та раптом я побачив, як 
спецпризначенці кинули на землю 
вагітну жінку, яка працювала у нас 
волонтером, і почали гамселити її но-
гами! А коли ти падав або намагався 
допомогти комусь, кидали на землю 
і топтали. 

Це побоїще тривало у дві хвилі. 
Спочатку нас витиснули з Майдану, 
а потім уже за його межами дога-
няли, виловлювали і добивали на 
ходу. Звіряча зачистка Євромайдану 
тривала 10 хвилин. Проте за цей час 
бійці «Беркута» встигли попробивати 
людям голови, поламати ребра, руки 
і ноги…».

КриВаВа сУБота: яК ЦЕ БУло

думка експерта



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Хочу все знати.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45,07.45,08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.50 Т/с «Таємниця старого 
мосту».
10.25 Т/с «МонтеКрiсто».
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф «Мiсце пам`ятi - Би-
ковня».
13.20 Х/ф «Табiр iде в небо».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Рояль в кущах.
16.40 Х/ф «Людина з бульвару 
Капуцинiв».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Погода.
19.40 Концерт Вiтаса «Мама i син».
21.40 «Надвечiр`я».
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20,03.00,03.50 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
04.00 Рояль в кущах.
04.35 Дорослi iгри.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.3
0,20.40,23.45,03.40 «ТСН».
06.45,07.10,08.10,09.05 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.30 «Шiсть кадрiв».
10.10,17.10 Т/с «Любов та по-

карання».
12.05,21.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.25,02.00 Мелодрама «Алек-
сандра».
16.45 «ТСН. Особливе».
00.10,04.05 Комедiя «Веснянi 
надiї». (2).

 IнТер
05.25,22.30 Т/с «Кулiнар 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Чорнi кiшки».
11.10,12.20,03.35 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Давай одружимося в 
Українi».
16.45 Т/с «Аннушка».
18.00,04.40 «Стосується кожного».
19.05 Т/с «Жiнки на гранi».
20.00 «Подробицi».
00.30 Т/с «Картковий будиночок». 
(2).
01.30 Х/ф «Параноя».
03.05 «Подробицi» - «Час».

 ICTV
04.50 Факти.
05.15 Свiтанок.
06.20,07.30 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
1 0 . 1 0 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
10.20,16.40 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.35,20.10 Т /с  «Спецзаг iн 
«Шторм».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф «Снайпер 3».
01.20 Нетаємнi матерiали.
02.15 Т/с «Тринадцятий».
02.55 Х/ф «Остання iстина». (2).
04.35 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.30 
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.1
5,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.

06.55,08.50,23.45,00.55 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
.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.1
5,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23.5
0 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на ку-
рортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.1
5,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 
дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.00 Час-Тай.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с «Слiдаки».
07.40,02.45 Х/ф «Вiчний поклик».
09.00 «Новини 2+2».
09.25 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.00 Х/ф «Доля резидента».
12.45 «Апокалiпсис: Мiсяць».
13.50 «Апокалiпсис: Всесвiт».
14.55 «Таємницi столiття».
1 6 . 0 5  Д / ф  « Б ез ш у м н а  т а 
спецiальна зброя».
17.00 Х/ф «Чорний пес».
18.50 Про Лiгу Чемпiонiв. Дай-
джест.
1 9 . 5 5  Л i га  Є в р о п и  У Є ФА . 
Фiорентина - Днiпро. Пряма 
трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Динамо 
- Рапiд. Пряма трансляцiя.
00.00 Про Лiгу Європи + огляд 
iгрового дня.
01.20 Х/ф «Експеримент «Карно-
завр». (2).
03.50 Х/ф «Зiрка шерифу».

 Трк «Україна»
06.00 Т/с «Адвокат».
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».

09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с «Слiд».
10.05, 20.00 Т/с «Торохтiй».
12.15 «Хай говорять. Синдром 
ДНК».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!  Нова 
iсторiя».
19.20,04.50 «Говорить Україна».
22.00,03.35 Подiї дня.
00.15 Т/с «Мент у законi 6»(2).
02.05 Т/с «Собр»(2).
04.05 Т/с «Форс-мажори 2». (2).
05.30 Срiбний апельсин.

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 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, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
09.00, 14.13, 15.30, 01.10, 02.10, 
03.10 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Палітра» 
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
12.55 Д/фільм  «Незвичайні куль-
тури»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «На музичній хвилі»
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами»  
23.00 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу»
23.30 «Час країни»
01.20 Д/фільм «Екожиття»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\фільм

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 08:25, 14:20, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 20:55 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 15:05, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 19:25, 21:55, 
00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша

08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00 Т/с «Дінотопія: нові при-
годи» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Біоритм» 
13:40 «Справа в техніці»
13:55 «Зірковий марафон»
15:15 «Подружки»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо світу»
17:30 «Автоновації»
18:00, 23:00 «Хіт-парад дикої 
природи»
22:00 «Пряма відповідь»

 ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30,07.20 М/с «Лалалупси».
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
08.55 Єралаш.
10.00,21.05 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
13.10 Т/с «Якось у казцi».
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с «Два батька i два сина».
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.25 Т/с «Закрита школа». (2).
02.10 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
05.10,14.50,17.00 Т/с «Погоня за 
янголом».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Засуди мене».
10.00 «До суду».
11.50 Т/с «Детективи».
12.55,19.30 Т/с «У зонi ризику».
16.45,19.00,21.40,02.35,04.20 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Згадати майбутнє». (2).
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
01.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
2». (2).
03.05 «Речовий доказ».
03.50,04.50 «Правда життя».

 СТБ
06.00 «Чужi помилки. Таємниця 
старої знахарки».
06.40,15.55 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.05 Х/ф «Здивуй мене».
12.05 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
14.55 «Звана вечеря».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 3».
00.55 Х/ф «Не було печалi».
02.10 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.10,06.10 Teen Time.
05.15 Будинки мажорiв.
06.15,13.30 М/с «Черепашки 
нiндзя».
06.35,13.45 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.05 Погода.
09.00,20.00 Т/с «Молодiжка».
10.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,22.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Татусевi доньки».
16.50 Т/с «Метод Лаврової».
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня».
23.00 Х/ф «Вiд 180 i вище». (2).
01.10 Т/с «Щоденники вампiра». 
(2).
01.50 Т/с «Плiткарка».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40,03.40 Зона ночi.
02.45 Пiдiйнятися на попа.
03.00 Бий, хто безневинний.
03.15 Втраченi права.
03.30 У литовський час.
03.45 Магдебурзькi хронiки.
04.00 Першi кроки кримiналiстики.
04.15 Любов всього життя.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Невгамовний Пантелеймон.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.15 Х/ф «Дiти-шпигуни».
12.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.00 Т/с «Дикий янгол».
15.00,19.00 «Орел i решка».
16.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
17.00,21.10 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
22.10 «Велика рiзниця».
23.10 «Три сестри».
00.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 «Нiчне життя».

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Хочу все знати.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45,08.20 Гiсть студiї.
07.20,07.40 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.00 Т/с «Таємниця старого 
мосту».
10.25 Т/с «МонтеКрiсто».
11.15,13.15 Погода.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 «Вiра. Надiя. Любов».
13.20 Х/ф «Як вас тепер нази-
вати».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
16.50 Х/ф «Мир тому, хто входить».
19.00 Фiнансова перспектива.
19.20 Фестиваль гумору «Умора».
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20,03.00,03.45 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.15 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
03.55 Хто в домi хазяїн?
04.15 Сiльрада.
04.35 Дорослi iгри.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,14.00,19.3
0,00.25 «ТСН».
06.45,07.10,08.10,09.05 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.30 «Шiсть кадрiв».
10.10,17.10 Т/с «Любов та по-
карання».
12.05,22.25 Т/с «Шерлок Холмс».
14.25,02.10 Мелодрама «Обiтниця 

мовчання».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.25 «Вечiрнiй Київ - 2013».
00.50 Трилер «Ховайся». (2).
03.40 «Свiт Сонi».

 IнТер
05.25 Т/с «Кулiнар 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10 Т/с «Чорнi кiшки».
11.10,12.20,03.55 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Давай одружимося в 
Українi».
16.45 Т/с «Аннушка».
18.00 «Стосується кожного».
19.05 Т/с «Жiнки на гранi».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Х/ф «Крокодил Дандi 2». (2).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/ф «Юрiй Гагарiн. Смерть 
без права листування».

 ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Факти.
05.10 Свiтанок.
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с «Таксi».
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
1 0 . 1 5 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
10.30,16.40 Т/с «Лiтєйний».
12.45 Факти. День.
13.10,21.55 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.35 Т/с «Спецзагiн «Шторм».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.05 Максимум в Українi.
23.30 Х/ф «Снайпер 4. Переза-
вантаження».
01.30 Х/ф «Той, хто мене бере-
же». (2).
03.15 Т/с «Тринадцятий».
04.00 Т/с «Полiцейська академiя».
04.35 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.3
0,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,1
7.30,18.30,22.30,00.30,01.30,02.3
0,03.30,04.30,05.30 Час. Важливо.

06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,02.3
5,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 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
.00,22.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.1
5,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50 По-
года в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спор-
ту.
07.55,09.10,13.10 Погода на ку-
рортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,06.00 Час. 
Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с «Слiдаки».
07.40,02.30 Х/ф «Вiчний поклик».
09.00 Про Лiгу Європи. Дайджест.
09.25 Х/ф «Бiлий вибух».
11.25 Х/ф «Доля резидента».
13.05 «Апокалiпсис: Сонце».
14.10 «Повiтрянi провокацiї».
14.50 «Таємницi столiття».
16.00 Д/ф «Бувалi йдуть на за-
вдання».
16.55 Х/ф «Помста без права 
передачi».
18.55 Баскетбол. «Євролiга». 
Будiвельник (Україна) - Нантер 
(Францiя).
21.00 «Королi рингу». Всесвiтня 
серiя боксу (WSB). Українськi 
Отамани - Dolce & Gabbana Italia 
Thunder.
00.00 «Королi рингу».
01.00 Х/ф «Смертельний удар». 
(3).
03.35 Х/ф «Таємниця Чингiзхана».

 Трк «Україна»
06.00 Т/с «Адвокат».

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,13.25,17.20,21.00,22.30 Т/с 
«Слiд».
10.05 Т/с «Торохтiй».
12.15 «Хай говорять. Знаменитi 
батьки».
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!  Нова 
iсторiя».
19.20,04.10 «Говорить Україна».
22.00,03.40 Подiї дня.
00.15, 02.05, 05.35 Т/с «Мент у 
законi 6»(2).

 Трк «БУкОВИна»
06.02, 17.32 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10, 
03.00, 05.30 «Телемеридіани» 
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
12.30 Д/фільм  «Незвичайні куль-
тури»
13.20 «Ключ до самопізнання»
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
14.30 Концертна програма 
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу»
23.30 «Час країни»
01.30 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Між минулим і майбутнім»
04.00 Х\\фільм

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:05, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 20:55 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода

08:00, 19:30, 21:25, Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00 Т/с «Дінотопія: нові при-
годи» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графу»
16:00 «Радянська Україна»
17:05 «80 островів: навколо світу»
17:30 «Автоновації»
18:00 «Хіт-парад дикої природи»
22:00 Х/ф «Мрійник»  (1)

 ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30,07.20 М/с «Лалалупси».
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда».
08.55 Єралаш.
10.00 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
13.10 Т/с «Якось у казцi».
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф «Зубна фея».
22.40 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с «Секс i мiсто». (2).
01.25 Т/с «Закрита школа». (2).
02.10 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
05.15,14.55,17.00 Т/с «Погоня за 
янголом».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
2».
13.10 Т/с «У зонi ризику».
16.45,19.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Втеча».
22.10 Х/ф «Ведмежатник». (2).
00.40 Х/ф «Спекотний день». (2).
02.25 Т/с «Слiдство веде Да Вiнчi».
03.55 «Правда життя».

 СТБ
05.25 «Чужi помилки. Втрачене 
немовля».
06.10 Х/ф «Привiт, кiндер!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45,16.10 Х/ф «Коли його зовсiм 
не чекаєш».
15.10 «Звана вечеря 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.00 «Танцюють всi! 6».
22.40 «Танцюють всi! 6. Пiдсумки 
голосування».
23.35 «Куб 4».
01.00 Х/ф «Суєта суєт».
02.30 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.10 Teen Time.
05.20 Будинки мажорiв.
06.15,13.30 М/с «Черепашки 
нiндзя».
06.35,13.45 М/с «Губка Боб».
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.55 Погода.
09.00,20.00 Т/с «Молодiжка».
10.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,22.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Татусевi доньки».
16.50 Т/с «Метод Лаврової».
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня».
23.00 Х/ф «Вагiтний». (2).
01.00 Т/с «Щоденники вампiра». 
(2).
01.40 Т/с «Плiткарка».
02.25,03.20 Зона ночi.
02.30 Де ти, Україна?
03.25 Джерела Батькiвщини.
03.40 Братiя i дружина.
03.55 У литовський час.
04.10 Дике поле.
04.20,05.05 Зона ночi. Культура.
04.25 Обожнена.
04.50 Червона Земля (Terra 
Vermelha).

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.00 Т/с «Дикий янгол».
15.00,19.00 «Орел i решка».
16.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
17.00,22.40 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «КВК».
23.40 «Хi та Ха».
00.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 «Нiчне життя».
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The Washington Post (США):
Загрози президента Росії Володимира Путіна припинити 
торгівлю й перекрити газ дали Януковичу привід не йти 
на угоду з ЄС, проте справжня причина його відмови – не в 
них. Розправившись зі своїм заклятим ворогом –колишнім 
прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, Янукович і його сім'я 
скористалися ситуацією для особистого збагачення.
Минулого року в українських політичних колах почали 
широко використовувати термін «фамілізація» для опису 
масової корупції клану Януковичів. Один із синів прези-
дента, стоматолог за освітою, 2011 року увійшов до списку 
100 найбагатших людей України, про розміри незадекла-
рованих доходів його самого та його родичів можна тільки 
здогадуватися…
...Однак залишатися при владі Януковича спонукають не 
лише фінансові інтереси: позбувшись президентського 
крісла, він може помінятися місцями з Тимошенко. Євросоюз 
цілком правильно зробив звільнення Тимошенко умовою 
підписання угоди. Справа не стільки в ній самій, скільки у 
використанні Януковичем вибіркового правосуддя для 
усунення ймовірних політичних загроз.
…Адресні санкції проти українських чиновників, включа-
ючи Януковича і його синів, можуть бути єдиним спосо-
бом запобігти подальшому кровопролиттю, гарантувати 
звільнення Тимошенко, скасувати закон, який не дає Кличку 
можливість балотуватися в президенти і вдихнути в Україну 
нову надію на інтеграцію із Заходом. Подібні заходи також 
стануть чітким сигналом підтримки сотням тисяч українців, 
які протестують проти другої за десять років спроби Януко-
вича позбавити Україну майбутнього.

The Economist (Велика Британія):
Янукович – не єдина проблема для України, оскільки 
нинішнє покоління українських політиків формувалося 
у перше десятиліття незалежності і  розглядає владні 
посади й закони як «активи, які можна доїти». До таких 
«доярок» входить і Юлія Тимошенко, чиє «лицемірство 
та жадібність» призвели до того, що президентом став 
Янукович. Окрім цього, видання пише, що протести змі-
нили наслідки саміту: «Значно краще для Євросоюзу, що 
така негативна реакція на рішення Януковича почалася 
не в Брюсселі, а на вулицях Києва. Але європейці можуть 
допомогти». Під допомогою розуміється введення санк-
цій проти Януковича та його режиму в разі, якщо проти 
мітингувальників буде застосовано силу. Найбільш ефек-
тивна зброя в таких випадках – заборона на в’їзд до країн та 
замороження банківських рахунків політиків.

The Guardian (Велика Британія):
Розлючені прийнятим в останню хвилину рішенням України 
про відхилення від євроінтеграційного курсу на користь 

«репортажі» 
про/російських змі

Така інформація прозвучала на «Пєрвом каналє» Росії в передачі «Врємя».
«Влада переконує присутніх поводитися в рамках закону, але ті, хто тер-

міново бажає стати європейцями, почути ці заклики не готові, як і пояснення, 
чому Київ не підписав кабальний для України договір з Європою. Подібне тут 
було й напередодні, коли в ніч на суботу у відповідь на прохання міліції розі-
йтися, у бійців спецпідрозділу полетіли каміння, пляшки і палаючі поліна. У 
відповідь на це бійці застосували силу. В результаті кілька десятків загиблих», 
– йдеться далі в сюжеті.

Кореспондент випадково обмовився і сказав саме «загиблих». Після 
цього ведуча одразу перервала його: «За нашими даними, загиблих немає». 
Кореспондент виправив коментар, зауваживши, що мова йшла про десятки 
постраждалих, а загиблих немає.

Щоправда, невідомо кого він називав «постраждалими» – мітингувальників 
чи беркутівців. 

Інший російський канал – «Росія-1» – у прямому ефірі з Євромайдану роз-
повідав про повну анархію в столиці України. Журналіст у своєму репортажі 
цинічно коментував захоплення мітингувальниками будівлі КМДА, роблячи 
акцент на тому, що захопили її тільки для того, щоб там їсти, пити, спати і 
ходити до туалету. 

Газета «Комсомольская правда» пише, що в бійці на Банковій брали участь 
самі лише «бандерівці зі Львова». 

«Російська газета» зосередилася на появі польських політиків на Євро-
майдані. На думку видання, Польща ставиться до України як «пан до васала» 
і хоче відновити такий порядок і в ЄС. 

«Коли «карлик» Ярослав Качинський, який забрехався в себе на батьків-
щині, «повзає» по Майдану з лідерами опозиції та обіцяє демонстрантам, які 
нападали на урядові будівлі в Києві, підтримку Варшави, то що це, як не акт 
агресії проти України», – пише видання.

Подібні «репортажі» можна зустріти і в окремих українських ЗМІ. Приміром, 
тижневик «Кореспондент», який нещодавно покинули головний редактор та 
низка оглядачів і репортажистів, опублікував статтю «На Євромайдані по-
страждало 12 правоохоронців».  

На перший план у матеріалі висуваються не потерпілі мітингувальники, а 
саме «беркутята», яких нібито «нещадно гамселили» мирні майданери. 

із президентом януковичем 
майбутнє України під загрозою

більш тісних відносин з Росією, українці кинули виклик забороні 
суду на протести... Невдоволення було посилене жорстоким розго-
ном мирної акції протесту на Майдані Незалежності рано вранці 
в суботу, коли кілька сотень співробітників загону спеціального 
призначення розігнали натовп з тисячі людей, що складається 
в основному із студентів. Вони були останніми з небагатьох, 
хто не пішов додому після попередніх акцій протесту... Міська 
влада дещо неправдоподібно стверджувала, що їм необхідно 
було очистити площу для того, щоби встановити гігантську 
новорічну ялинку.

Der Spigel (Німеччина):
У соціальних мережах популярний хештег #Janusescu – натяк 
на поваленого і страченого румунського диктатора Ніколає 
Чаушеску…
Янукович, мабуть, хоче пересидіти бурю протестів. Він споді-
вається, що спокій у Києві відновиться у понеділок, коли розпо-
чнеться новий робочий тиждень. Але демонстрації можуть ви-
бухнути і під час різдвяних свят. Сніг і мороз ніколи не зупиняли 
Київ від демонстрацій.

New York Daily News (США):
Площа має символічне значення як культовий епіцентр масо-
вих протестів 2004 року, відомих під назвою «Помаранчева 
Революція», які призвели до повтору президентських виборів, 
заплямованих шахрайськими діями. Янукович, будучи у фокусі 
тих протестів, здається, навряд чи ризикне повторенням поді-
бних масштабних демонстрацій незгоди.
  
The Wall Street Journal (США):
Чиновники як із Заходу, так і з Росії, які протягом кількох тижнів 
боролися за Україну до раптової відмови Януковича від угоди з 
ЄС на користь поліпшення відносин з Росією, схоже, були приго-
ломшені масштабом протестів. Але в них було кілька очевидних 
важелів, використання яких вплинуло б на ситуацію в країні, яка 
стала об'єктом геополітичної битви в стилі Холодної війни… 
…Жорсткість силового придушення протестів загрожує Януковичу 
вигнанням із західного суспільства і може підірвати його підтримку 
в Україні. Однак поки немає жодних ознак, що слабка і роз'єднана 
політична опозиція зможе виграти від розлюченого на уряд народу.

New York Times (США):
На відміну від 2004 року, сьогоднішні протести сконцентровані не 
на призначенні конкретного політика. Причиною протестів стало 
перешкоджання прагненням мільйонів українців, які розглядають 
євроінтеграцію як крок до «знищення корупції, зміни юридичної 
системи та загалом покращення рівня життя у країні»… Люди ви-
йшли на вулиці не тому, що підтримують конкретних політиків. Є 
навіть такі, які кажуть, що не потребують політиків. Загальна думка 
ближче до американських та європейських ідеалів: справжня влада 
має належати громадянам, а не міністрам, президентам, політикам.

Financial Times (США):
Якщо після закінчення саміту здавалося, що перемогла Росія, то 
масштабний мітинг у неділю змінив ситуацію. Проте це не озна-
чає, що влада України піде у відставку або різко змінить зовнішню 
політику. Протести означають, що західно орієнтовану Україну не 
назавжди втрачено для Вільнюса – і її не буде полишено без бою. Це 
має бути втіхою для Брюсcеля, який, здається, збирався відступити 
й скласти зброю. Сторінку підготував Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Закордонні журналісти 
зазначають, що Україна 
зіткнулася з найбільшими від 
часів Помаранчевої революції 
народними протестами і 
прогнозують повалення 
режиму Януковича.

«Заворушення в центрі Києва. Охочі стати 
європейцями б'ють міліціонерів, захоплюють 
держустанови й оголошують загальний страйк».

з таким заголовком нещодавно вийшла стаття в The Washington Post 
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13оздоровчі

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.15 Як Ваше здоров`я?
11.05 Ближче до народу. Фархад 
Махмудов.
11.45 Подорожуй свiтом з Ю. 
Акунiною.
12.10 Крок до зiрок.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат Укра-
їни. Суперлiга.
16.10 Слiдами ДПКЄ 2013.
16.30 Караоке для дорослих.
17.25 Маю честь запросити.
18.15 Золотий гусак.
18.40 Дiловий свiт. Тиждень.
19.20 Ювiлейний концерт ансамб-
лю Сябри в Лужниках.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 «Дружина».
00.50 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.10 Головний аргумент.
02.20 Офiцiйна хронiка.
02.30 Х/ф «Ветеринар».
05.30 Околиця.

 «1+1»
06.00 Комедiя «Олiмпiйське се-
лище».
07.30 М/ф.
07.50,14.00,22.40 «ТСН».
09.00 «Лото-Забава».
10.00,14.25 Мелодрама «Любов 
на мiльйон».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.30 «Битва хорiв».
23.05 «Свiтське життя».
00.10 «Що? Де? Коли? 2».
01.15 «Альманах українських ко-
роткометражних фiльмiв».
02.50 «Мiняю жiнку 8».
03.50 «Чотири весiлля».

04.50 «Моя сповiдь». «Олександр 
Буйнов».

 IнТер
06.30 Д/ф «Жорстокий спорт».
07.25 Великий бокс. Поєдинок за 
участю С. Федченко.
08.25 Великий бокс. Поєдинок за 
участю О. Усика.
09.25 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.00 «Орел i решка. Назад в 
СРСР».
11.00 «Зимова кухня».
12.00,00.55 Т/с «Гидке каченя».
16.00 Х/ф «Прогноз».
18.00 «Одна сiм`я».
20.00,04.45 «Подробицi тижня».
21.00 Т/с «Неодружений» (2).
03.55 Д/ф «Домострой. Межа 
терпiння».

 ICTV
05.35 Факти.
05.50 Свiтанок.
07.15 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.05 Х/ф «Снайпер 2».
11.00 Козирне життя.
11.45 Максимум в Українi.
12.30 Так$i.
12.55 Машина часу.
14.50 Х/ф «Снайпер 3».
16.45 Х/ф «Снайпер 4. Переза-
вантаження».
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 Путня країна.
20.50 Х/ф «Пункт призначення 
5». (2).
22.45 Х/ф «Законослухняний гро-
мадянин». (2).
00.55 Х/ф «Вiдлiк убивств». (2).
02.55 М/ф «Американський хвiст».
04.05 Т/с «Полiцейська академiя».
04.45 Про-Ziкаве.ua.

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.3
0,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,1
7.30,18.40,19.30,20.30,22.30,23.3
0,00.30,01.35,02.35,03.30,04.35,0
5.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,00
.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнес-час.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.55,10.50,11.50,13.50,14.50,18.
10,19.20,20.20,01.40,03.15 Тема/
Хронiка тижня.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,20.00,23.00,02.00,04.0
0,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.2
0 Час спорту.
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55 По-
года в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода на 
курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки 
тижня з Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.
04.15 Майстер-клас iз Наталкою 
Фiцич.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.35 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 
2013-2014.
08.00 «Маски-шоу».
10.00 Т/с «Мисливцi за старо-
виною».
13.00 Т/с «Пригоди Мерлiна».
16.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Прихова-
на загроза».
19.00 Х/ф «Солярiс». (2).
21.30 «Профутбол».
23.00 Х/ф «Таємнi агенти». (2).
01.15 Х/ф «З-пiд землi». (3).
02.40 Х/ф «Дорога на Сiч».

 Трк «Україна»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Бiле полотно».
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф «Чого хочуть чоловiки».
14.00 Х/ф «Гра в правду».
16.00, 16.50, 17.55 Т/с «Iнтерни».

19.00,03.10 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол.
01.20, 03.55 Т/с «Мент у законi 
6» (2).
04.40 Х/ф «Вдовиний пароплав». 
(2).

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музич-
ний експрес»
07.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
07.30 «Зелений БУМ» 
08.00 «Країна талантів»
08.30 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Резонанс» 
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Профі»
11.30 «Зелений БУМ» 
11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 00.00 
«Погода»
12.00 Д \\фільм «Смаки культур»
12.30 Д/фільм «Незвичайні куль-
тури»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.мов)
14.05 Концертна програма  
15.25 М/фільм
16.00 «Міні - мікс» 
17.00 Д/фільм «Походження сти-
лю»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45 «Це моя Буковина»
18.00 «Формула успіху»
18.55, 20.30 «Лідери якості»
19.10 «Профі»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 04.00 «Подіум її життя»
22.00 Х/фільм
23.15 «Ретро-платівка» 
23.30 «Палітра»
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Роздуми про сокровенне»

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 09:45, 11:10, 14:40, 18:15, 
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:15 «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35 Кінозал «Малятко»
08:05, 09:50, 11:45, 16:40, 19:00, 
01:20 «Парад планет»
08:20, 17:30 «Чернівецький ре-

портер» Підсумковий випуск (рум. 
мов) 
09:05 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
09:55, 09:10, 00:50 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:55 «80 островів: навколо світу»
12:20 «АВС-шка»
12:40 «Справа в техніці»
13:00, 01:30  «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Кралечки»
15:10 Дует «Писанка»: «Дякую 
тобі Ксеніє»
16:50 Музична програма (рум. мов)
18:20 «Служба порятунку 101» 
21:00 «Біоритм»
21:25 Х/ф «Синій сік» (2)
23:00 Х/ф «Особливо наближе-
ний» (3)

 ТеТ
06.00 М/ф «Острiв скарбiв».
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/ф «Школа монстрiв. Мiсто 
страхiв».
11.55 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
12.55 Х/ф «Знову ти».
15.05 Х/ф «Пастка для батькiв».
17.55 Дайош молодьож!
19.00 Країна У.
20.05 Вiталька.
20.55 Т/с «Два батька i два сина».
22.00 Зупинiть, я закохалась!
00.00 Х/ф «Помста придуркiв 2».
01.40 Х/ф «Сорокаоднорiчний не-
займаний». (3).
02.55 З ночi до ранку.

 нТн
04.30 Т/с «Погоня за янголом».
04.50 М/ф «Бобик у гостях у Бар-
боса».
07.30 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.30 «Легенди карного розшуку». 
Iуда з Кремля.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Три плюс два».
14.50 Т/с «Iнкасатори».
19.00 Т/с «Павутиння 7».
23.00 «ЗондерМашенька».
00.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 8». (2).
01.45 Х/ф «День кiнця свiту». (2).
03.10 «Речовий доказ».

04.00 «Правда життя».

 СТБ
05.25 «Їмо вдома».
06.15,11.00 «МайстерШеф 3».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майданi».
14.10 «Х-фактор 4».
17.40 «Х-фактор4. Пiдсумки голо-
сування».
19.00 «Битва екстрасенсiв . 
Чоловiки проти жiнок».
21.15 «Один за всiх».
22.30 Х/ф «Павутина бабиного 
лiта».
00.30 Х/ф «Привiт, кiндер!»
02.40 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi».
04.10 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.25 Україна чудес.
06.45 Ревiзор.
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф «Невезучi».
09.35 Пойа, якщо зможеш.
11.20 Божевiльний автостоп.
12.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари 
смертi: Частина 1».
15.00 М/ф «Вольт».
17.00 Т/с «Кухня».
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти 
Шефа.
21.20 Х/ф «Гостя».
00.00 Знайти крайнього.
01.25 Х/ф «I так, i нi».
02.45,03.50 Зона ночi.
02.50 Благославляю i молюся.
03.20 Митрополит Дмитро Могила.
03.55 Вище неба.
04.20,05.10 Зона ночi. Культура.
04.25 Микола Лисенко.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф «Дiти без нагляду».
12.15 М/ф «Принц Єгипту».
14.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.10 «КВК».
17.50 «Вечiрнiй квартал».
19.50 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2». 
(2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Перед заходом сонця».
01.50 Х/ф «Протистояння». (2).
03.10 «Нiчне життя».

8
 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.10,07.00,08.55 Погода.
06.20 Смiх з доставкою додому.
07.05 Фiльм-концерт «Г. Хаза-
нов: п`ять граней успiху».
08.30 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,09.55,12.05 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
10.05 Моменти життя.
11.10 Театральнi сезони.
12.10 Х/ф «Бiг».
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Ювiлейний концерт ан-
самблю Сябри в Лужниках.
17.40 Український акцент.
18.00 Золотий гусак.
18.30 Фестиваль гумору «Умо-
ра».
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.10 Фiльм-концерт «Г. Хаза-
нов: п`ять граней успiху».
00.50 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.55 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
03.50 Школа юного суперагента.
04.05 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
04.45 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
05.05 «Надвечiр`я».

 «1+1»
06.20 Х/ф «Пiтер Пен».
07.50,14.00,19.30,22.40 «ТСН».
09.00 «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 «Свiтське життя».
11.10 «Чотири весiлля».
12.35 «Мiняю жiнку 8».
14.25 «Моя сповiдь». «Олек-
сандр Буйнов».
15.30 «Машинi казки».
15.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
16.20 «Вечiрнiй Київ - 2013».
18.30 «Розсмiши комiка 4».
20.25,03.15 Бойовик «Люди-Х». 
(2).
23.05 Бойовик «Жива сталь».

01.40 Комедiя «Олiмпiйське 
селище».
04.50 Трилер «Ховайся». (2).

 IнТер
05.30 «Шустер Live».
09.30 «Усе для мами».
10.00 Д/ф «Леонiд Биков. 
Зустрiчна смуга».
11.00 Х/ф «Рiдна людина».
13.00,03.00 Х/ф «Прикмета на 
щастя».
15.10,05.00 «Юрмала».
18 .00 ,  20 .30  Т /с  «Любов 
неочiкувана нагряне».
20.00 «Подробицi».
22.30 Великий бокс. Поєдинок за 
участю О. Усика.
23.30 Великий бокс. Поєдинок за 
участю С. Федченко.
00.30 Д/ф «Жорстокий спорт».
01.30 Х/ф «Злочинна при-
страсть». (2).

 ICTV
05.15 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.55 Козирне життя.
07.25,04.00 Х/ф «Товстопузi».
09.35 Зiрка YouTube.
10.45 Дача.
11.15 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.40,13.35 Путня країна.
13.05 Наша Russia.
14.00, 19.55 Т/с «Лiквiдацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.50 Х/ф «Законослухняний 
громадянин». (2).
00.00 Х/ф «Вiдлiк убивств». (2).
02.20 Х/ф «Той, хто мене бере-
же». (2).

 5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11
.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,
22.30,23.30,00.30,01.35,02.30,03
.30,04.30,05.35 Час. Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45,00
.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20,
22.00,01.15,03.20,05.40 Тема/
Хронiка тижня.
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.
00,01.00,02.00,04.00,05.00,06.0
0 Час новин.
07.15,12.10,14.10,17.10,19.25 

Погода в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,0
3.35 Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55 
Погода на курортах.
08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21 .10 ,00 .35 ,05 .15  Велик а 
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою 
Фiцич.
01.55,04.55,05.55 Погода у свiтi.
02.35 Лiсовий патруль.
04.15 Реальний сектор.
06.15 Огляд преси.

 «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Д/ф «Росiйськi таємницi 
кунг-фу».
09.05 Х/ф «Дикий табун».
11.00 Т/с «Гончi 6».
19.00 Х/ф «Зорянi вiйни: При-
хована загроза».
22.00 Х/ф «РЕД».
00.15 Х/ф «Чотири кiмнати». (3).
02.00 Х/ф «У тiй областi небес».
0 3 . 3 5  Х / ф  « Т а є м н и ц я 
Чингiзхана».

 Трк «Україна»
07.00,19.00,02.15 Подiї.
07.10 Х/ф «Казаам».
09.00, 10.00 Т/с «Iнтерни».
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с «Адвокат».
15.10 Х/ф «Катiне щастя».
1 9 . 2 0  Х / ф  « Ч о го  хоч у т ь 
чоловiки».
21.20 Х/ф «Гра в правду».
23.25 Х/ф «Вдовиний паро-
плав». (2).
01.25 Хто гiдний бiльшого?
02.35, 04.05 Т/с «Мент у законi 
6»(2).
06.20 Срiбний апельсин.

 Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10 «Музичний 
експрес»
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
07.30 «Роздуми про сокровен-
не»
08.00 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.30, 15.25 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні - мікс»
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
12.30 Д/фільм «Незвичайні 
культури»
13.30 «У нас на Буковині» 
14.05, 05.00 Концертна про-
грама
16.00 «Телелітопис краю»
16.30 «Ключ до самопізнання»
17.00 Д/фільм «Походження 
стилю»
17.30 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30, 01.10 «Телемеридіани»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 «Подіум її життя»
23.00 «Зав’язь»
23.30 «Енциклопедія дизайну»
00.40 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
01.40 Х/фільм
03.00 «Мистецькі зустрічі»
03.30 «Пам’ять»

 «ЧернІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 18:45, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05 «Сад. Город. Квітник»
07:40, 09:30, 11:45, 17:20, 19:10, 
01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репортер» 
08:30, 19:05 «Афіша» 
08:35 «Відділ кадрів» 
09:00, 15:50 Кінозал «Малятко»
10:00, 19:15, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:50 «80 островів: навколо 
світу»
11:10 «Шоста передача»
11:55 «Найгарніші острови сві-
ту»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:15 «Біоритм» 

15:40 «АВС-шка»
16:40 «Справа в техніці»
16:50 «Кралечки» 
17:30 «Хенд Мейд»
18:00, 00:00 «Чернівецький 
репортер». Підсумковий випуск
18:50 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:00 Х/ф «Зворотні помилки» 
(2)

 ТеТ
06.00 М/ф «Як козаки...»
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
1 0 . 4 0  М / ф  « 1 2  з а в д а н ь 
Астерiкса».
12.10 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
12.50 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
15.45 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
18.05 Х/ф «Зубна фея».
20.30 Т/с «Два батька i два 
сина».
22.00 Х/ф «Мурахи у штанях». 
(2).
23.50 Х/ф «Сорокаоднорiчний 
незайманий». (3).
01.25 Х/ф «Троцький». (2).
03.10 З ночi до ранку.

 нТн
04.20 Т/с «Погоня за янголом».
07.20 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 2».
11.30 «Речовий доказ». Останнє 
слово вбивцi.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
13.30 «Правда життя. Професiя 
автослюсар».
14.00 «Легенди шансону».
14.55 Х/ф «Втеча».
17.10 Х/ф «Мишаче полюван-
ня».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 7».
23.00 «Втеча. Реальнi iсторiї».
23.30 Х/ф «День кiнця свiту». (2).
01.30 Х/ф «Спекотний день». (2).
03.10 «Речовий доказ».
03.35 «Правда життя».
04.00 М/ф «Повернення блудно-
го папуги».

 СТБ
05.30,01.40 Х/ф «Баламут».
06.55 «Караоке на Майданi».

07.50 «Їмо вдома».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.15 «Танцюють всi! 6».
14.10 «Зваженi i щасливi 3».
19.00 «Х-фактор 4».
22.15 «Таємницi Х-фактора. 
Однi проти всiх».
23.30 «Х-фактор4. Пiдсумки 
голосування».
00.50 «Детектор брехнi 4».
03.05 Нiчний ефiр.

 нОВИй канал
05.20 Україна чудес.
06.50 Ревiзор.
08.50 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти 
Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.00 Шурочка.
13.00 Дорослi, як дiти.
14.00 Т/с «Воронiни».
18.00 М/ф «Вольт».
19.55 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари 
смертi: Частина 1».
22.50 Х/ф «Пограбування на 
Бейкер-Стрiт». (2).
00.50 Х/ф «Мiккi i Мод».
02.50,03.55 Зона ночi.
02.55 Запорiзька Сiч. Витоки.
03.10 Зоряна година козацтва.
03.25 Козацтво: руїна.
03.40 Там на горi сiч iде.
04.00 Козацький флот.
04.15 Загартовуючи юнацтво.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Катерина Бiлокур. По-
слання.

 к1
06.30 «Top Shop».
07.30,10.20 М/ф.
09.00 М/с «Казки Ганса Хрiстiана 
Андерсена».
11.15 М/ф «Принц Єгипту».
13.00 Х/ф «Дiти без нагляду».
14.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
16.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.40 «Велика рiзниця».
19.40 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Безлiч».
02.30 Х/ф «Перед заходом 
сонця».
03.45 «Нiчне життя».
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● Лікує також захворювання суглобів, багаторічно незагоювані 
трофічні виразки ніг, фурункульоз та 
інші гнійні захворювання, врослий 
ніготь, геморой, грибкові уражен-
ня нігтів. 

● Знімає гострий біль при різних 
захворюваннях (рук, ніг, спини, 
попереку). 

● Застосовує озокерит під час лікування 
на прийомі та вдома. 

● Очищення печінки сучасними препа-
ратами (після жовтухи, алкогольної 
інтоксикації, хіміотерапії, променевої 
терапії та інших отруєнь).

Приймає за адресою вул. Руська, 126, КМП «Ваше здоров’я», 
від 14:00 до 16:00. Прийом за домовленістю за моб. тел.: 050-
507-51-38. 
Олександр Іванович.

Лікування судинних захворювань ніг сучасними мето-
дами для покращення кровообігу та запобігання ампу-
таціям (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ен-

дартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
В останньому місяці 2013 року найбільшу активність 
Сонце проявить 7 і 9 числа. Незначні коливання 
очікуються також 8, 13, 14, 23, 30 й 31 грудня. 
Геомагнітні збурення на Землі виникають через процеси, 
що відбуваються на Сонці, особливо в області темних плям. 
Під час сонячних спалахів часточки плазми з величезною 
швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів 
земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.
Саме під час магнітних бур метеозалежні люди можуть 
відчути головні болі, безсоння, порушення роботи 
серцево-судинної системи, загострення хронічних 
захворювань, зниження працездатності, занепад сил, 
зростання адреналіну в крові, стреси й депресії. 
Кожна людина має різну реакцію організму на магнітній 
бурі. Вважається, що причиною поганого самопочуття 
людини може бути стан її здоров’я на цей момент. Здо-
рові ми чи хворі, страждаємо від депресії чи інших 
психічних розладів, чи ні – саме ці чинники впливають 
на те, як ми переживемо ту чи іншу магнітну бурю. 
І що найважливіше – не шукати в себе 
проявів удаваних хвороб. 

Лише 10% людей справді страждають від 
сонячної активності, а інші 90% - придуму-
ють собі симптоми і ясна річ, вірять у них.  

магнітні бурі 
у грудні

папілома – не рак, але сигнал тривоги!

Самолікування чистотілом може призвести до розмноження 
чи переродження новоутворення

Папіломи та бородавки псують життя багатьом людям. 
І хоча найчастіше ці «ялинкові прикраси» на нашому тілі 
зовсім не заважають, усе ж ми намагаємося позбутися їх усіма 
можливими способами. Але як зробити це без шкоди здоров’ю 
та ще й запобігти переродженню малесенької папіломи на таке 
небезпечне захворювання як рак? Про це запитали у Лариси  
СТАРШИНОВОЇ, лікаря-дерматовенеролога.

– Бородавки та папіломи – це вірусне 
захворювання, спричинене вірусом папі-
ломи людини. Шляхи його потрапляння в 
організм різні. Потиснув руку хворому – й 
заразився. Сприяють зараженню травми 
– ранки, тріщини, забої, мозолі. Саме в 
них найчастіше «оселяється» вірус. А не-
вдовзі утворюється бородавчатий наріст. 
Загалом, не виключено, що вірус папіломи 
людини постійно живе в організмі кожного 
з нас, але «оживає», провокуючи захво-
рювання, лише за певних умов. Такими 
умовами можуть стати знижений імунітет, 
глистяні інвазії, дисбактеріози тощо, – роз-
повідає Лариса Миколаївна.

– Папілома просто неестетично 
виглядає чи все ж таки несе реальну 
загрозу організмові?

– Новоутворення такого роду вважа-
ються доброякісними. Однак не можна 
виключати переродження доброякісних 

новоутворень у злоякісні. Зокрема, не-
безпечними вважаються ті папіломи, які 
вражають слизову оболонку людського 
тіла. Саме тут оселяються і розмножуються 
найнебезпечніші віруси, схильні спричи-
няти ракові переродження. Наприклад, у 
95-99% випадків рак шийки матки асоці-
юють з вірусом папіломи людини. 

Таким чином, папіломи не позначають 
безпосередньо невиліковну хворобу, 
проте дають сигнал тривоги. Вони можуть 
з’являтися у місцях, схильних до постійно-
го подразнення. А це може спровокувати 
злоякісне переродження. 

Бородавки часто виникають коло-
ніями, поступово захоплюючи все більші 
ділянки шкіри. Тому, як і кожну хворобу, 
цю теж треба лікувати.

– Ларисо Миколаївно, які ж існу-
ють методи боротьби з папіломами 
і чи обов’язково їх видаляти?

– Методів нині є чимало. Проте хочу 
наголосити: із будь-яким новоутворенням 
на шкірі слід звертатися до лікаря, оскіль-
ки неправильне лікування може призвести 
до переродження бородавки на злоякісну 
пухлину. 

Єдиним методом лікування бородавок 
є видалення. Всі види процедур – без-
болісні, а метод підбирається лікарем 
залежно від місця розташування і виду 
бородавки. 

При електрокоагуляції використову-
ється струм високої частоти, який спричи-
няє підвищення температури в тканинах 
і, як наслідок, – руйнування бородавок. 
Кріотерапія рідким азотом теж досить про-
ста і безболісна, не тягне за собою жодних 
рубцевих змін шкіри.

– Знахарі й цілителі переконані, 
що папіломи виникають як наслідок 
зашлакованості організму. Як ви 
ставитеся до цього твердження?

– Не маю нічого проти. Однак перш, 
ніж призначити будь-яке очищення ор-
ганізму від шлаків, я призначаю низку 
обстежень – аналіз крові, калу, УЗД тощо. 
Лікар, на відміну від знахаря, перш ніж 
лікувати, ставить діагноз. Ми повинні 
бути впевнені, що у хворого папілома, а 
не злоякісне утворення, яке вимагає зо-
всім іншого лікування. Хворий, що не має 
медичної освіти, розпочавши самостійне 
лікування, ризикує помилитися. Напри-
клад, часто люди змащують бородавки 
соком чистотілу, не знаючи, що будь-яка 
подразнювальна процедура в цьому ви-
падку призводить до розмноження та 
переродження новоутворення. 

Були в моїй практиці випадки, коли 
після очищення організму доброякісні 
новоутворення зникали самі. Прига-
дую, привезли до мене на консультацію 
п’ятирічного хлопчика з кондиломою – на-
ростом, схожим на кочан цвітної капусти. 
Необхідне було оперативне втручання. Та 
перш ніж відправити дитину на операцію, 
порадила мамі провести антиглистову те-
рапію: за зовнішніми ознаками зрозуміла, 
що дитина заражена глистами. Через тиж-
день хлопчика знову привезли до мене. 
Від кондиломи майже нічого не залиши-
лося. Зате у дитини з’явився рум’янець на 
щічках і добрий апетит.

Тож раджу всім вчасно звертатися до 
лікарів і отримувати грамотну допомогу.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії» 

Лікування папілом та бородавок 
народними засобами:

■ Цибулину середнього розміру наріжте тонкими пласти-
нами, залите їх 6-або 9-процентним розчином оцту і настоюйте 
кілька годин. Просочену оцтом цибулинну пластину закріпіть 
на бородавці лейкопластиром. Міняти цибулиння слід три 
рази на день. Через три-чотири дні бородавка має зникнути.

■ Успішно виводять бородавки, змащуючи їх розрізаною 
частиною сирої картоплини.

■ При утворенні папілом слід вжити заходів з підвищення 
імунітету. Для цього використовуйте настої та відвари різних 
трав.

■ Папіломи й бородавки на початку їхнього утворення до-
бре виводити білком курячого яйця. Розбийте яйце, вилийте 
і білком, який залишився на стінках шкаралупи, змастіть 
бородавку чи папілому.

■ Настій від папіломи: Листя кропиви й подорожника, 
траву хвоща, меліси й корінь кульбаби подрібніть й змішайте в 
рівних частинах. 3 столових ложки суміші залийте 4 склянками 
холодної води й кип’ятіть 7-10 хвилин. Настоюйте 2-3 години, 
процідіть. 7 днів пийте по 3 столових ложки 3 рази на день за 
півгодини до їжі.

■ Зелені волоські горіхи молочної стиглості поріжте на час-
точки і пропустіть через м’ясорубку. Перемеленими горіхами 
заповніть 2/3 літрової скляної банки. Потім доверху залийте 
очищеним гасом, щільно закрийте поліетиленовою кришкою 
і настоюйте в темному місці 21 день.

Після того процідіть через 4 шари марлі, залишок добре 
відіжміть. Злийте рідину в ємність з темного скла й зберігайте 
в темному прохолодному місці. Змащуйте цим екстрактом на-
рости на шкірі 1-2 рази на день.

■ Двічі на день за півгодини до їжі приймайте щойно ви-
чавлений картопляний сік. Курс лікування 2 місяці.
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оВЕн Перед вихідними зважте свої можливості, 
аби не наздогнало розчарування. У неділю-по-
неділок від вашої поведінки залежатиме лад у 
родині. На вівторок рекомендується гранична 
обережність. Знайомства середи-четверга ма-
ють бути корисними. 

лЕВ Навіть набувши сильного покровителя, варто 
уважніше ставитися до фінансів. У неділю спро-
буйте скласти план подальших дій. У вівторок 
варто навідатися до лікаря. Стережіться обману. 
Підписання документів відкладіть до середи чи на-
віть до четверга 

стрілЕЦь У п’ятницю-суботу уникайте конфліктів, осо-
бливо в родині. У неділю можете отримати прибу-
ток з несподіваного джерела. У понеділок-вівторок 
дізнаєтеся про щось приємне. У середу-четвер 
можливі зміни у вашій родині. Більше уваги стар-
шим родичам і дітям.

тЕлЕЦь П’ятниця-неділя – не найкращий час для нових 
знайомств. Від понеділка заощаджуйте гроші: 
можливо, наступними днями значних витрат 
потребуватиме родина. Неодруженим «світить» 
романтична вечірка. Четвер – гарний час для ви-
правлення помилок. 

Інколи важко без сторонньої допомоги, однак до 
понеділка покладайтеся лише на себе. У вівторок ва-
шої уваги потребуватимуть найближчі. Неодруженим 
саме час знайомитися або освідчуватися. У середу-
четвер стережіться обману у фінансових питаннях.

КозЕріг Тільки наполегливість і уважність потрібні вам у 
п’ятницю-неділю. Решта рухатиметься ніби саме 
по собі. У понеділок перевірте стан фінансів, вівто-
рок сприятливий для поїздок. У середу-четвер не-
розважливі рішення можуть спричинити конфлікт.

БлизнЮКи У п’ятницю може здатися, що все намарно. 
Не впадайте у відчай, багато працюйте і не поспі-
шайте з висновками. Якщо треба укладати угоди, 
зробіть це у понеділок. У вівторок завершуйте ру-
тинні справи, середа й четвер порадують новими 
можливостями. 

тЕрЕзи Не все так погано, як вам здавалося. Активно 
розробляйте плани та не поспішайте з важливими 
рішеннями від понеділка до середи. Можливо, від-
чуєте, що хтось вами опікується. Четвер – сприятли-
віший день для підписання угод чи відкриття бізнесу.  

Водолій
Не надто переймайтеся конфліктом у 

п’ятницю. На вихідних слід добре відпочити: це 
може бути сауна або заміська прогулянка. Від по-
неділка активно працюйте на свій успіх. У середу 
можна шукати партнерів або спонсорів. У четвер 
стережіться застуди. 

раК Відпочивати ніколи, активно працюйте. У 
неділю будь-що уникайте конфліктів. Поїздка по-
неділка-вівторка має бути вдалою, але фінансові 
проблеми поки залишаються. У середу-четвер 
скористайтеся сприятливими обставинами, якщо 
не завадить здоров’я. 

сКорпіон П’ятницю разом з вихідними цілком присвя-
тіть родині. Закохані можуть вирушати в коротку 
романтичну мандрівку. На понеділок-вівторок не 
плануйте важливих справ і будьте в усьому обе-
режні. У четвер можна зважитися на значні зміни 
у вашому житті.

риБи І через успіх п’ятниці-суботи, і через випробу-
вання неділі-понеділка слід пройти без сторонньої 
допомоги. Уважніше дослухайтеся до внутріш-
нього голосу у вівторок-середу, це допоможе 
вам уникнути прикрих непорозумінь. У четвер 
завершуйте старі справи.

горосКоп 29 листопада-5 грудня
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Університет третього віку для пенсіонерів та людей з обмеженими мож-
ливостями звертається з проханням подарувати програвач для платівок.

Звертайтесь: вул Університетська, 18, КУ «Турбота». тел. 55 56 28; 
52 48 86

Даю приватні уроки з математики. 
Моб. тел. 096 425 86 89

Військкомати Чернівецької області 
відбирають кандидатів на військову службу за 
контрактом у в/частинах Міноборони України. 

Гарантований соціально-правовий захист, 
стабільно високе грошове забезпечення. 

Звертатися: Чернівецький облвійськкомат, 
м.Чернівці,вул. Кобилянської, 32. 
Телефони: 
(050)9480349,  (097)1773945, (0372)524349.

ВТраЧенО папкУ з дОкУменТамИ:
■ Державний акт на право приватної власності на землю, сер.І-ЧВ, №005389, 

виданий Сторожинецькою міською радою 19 грудня 1996 року на ім’я Гатеж Н.І.
■ Домова книга на будинок за адресою: м. Сторожинець, вул. Стефаника, 9, 

домовласник Гатеж Наталія Іванівна.
■ Свідоцтво на право власності на будинок із планом будинку.

Тих, хто знайшов документи, або має про них якісь відомості, просять зверта-
тися за мобільним телефоном:    (095)-610-22-92,  Лєна.

ВиПоВНюється 25-та річНиця стВореННя ЗелеНого руху БукоВиНи
 ПЕРШОЇ НА ТЕРЕНАХ НАШОГО КРАЮ МАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТиХ, ЩО ТОРУВАЛи 
ДОРОГУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНи

Урочиста конференція з цієї нагоди відбудеться 7 грудня 2013 року
в Палаці «Академічному» БДМУ (вул. Шіллера, 11).
Реєстрація учасників об 11.30.
Початок конференції – о 12.00.

Запрошуються члени Зеленого Руху Буковини, активісти громадських організацій, симпа-
тики  Зеленого Руху, представники органів влади та засобів масової інформації.

Святкує свій черговий день 
народження чудова людина, 
приваблива жінка і один з най-
кращих співочих голосів Букови-
ни, перша виконавиця символу 
української естради – «Червоної 
рути» Володимира Івасюка – 
Світлана 

КОБЕвКО-ЮРЧЕнКО.

Ця світла жінка на сто відсотків виправдовує 
своє ім’я.

Рідні, друзі і колектив редакції газети 
«Версії» щиро вітають Світлану, бажають їй 
здоров’я і всіляких гараздів!

З роси й води! 

голова садгірської райради Юрій БУрЕга: 
«Без шокової терапії Україна не обійдеться…»

«сЕКрЕт УспіХУ» 
народного оБранЦя
«Перш за все треба працю-

вати, – каже Юрій Буега. 
– Уперше я пройшов до районної ради 
за списками партії «Батьківщина». 
Висока довіра людей до партії забез-
печила гарний результат: депутатами 
стали багато «батьківщинівців». Вони 
підтримали мою кандидатуру і об-
рали головою районної ради. Перший 
термін мого головування я працював, 
водночас навчаючись цієї роботи. 
Уже перед наступними виборами був 
настільки зайнятий, що не мав часу 
зустрічатися з виборцями для агітації. 
А потім ще й захворів. Так, не провівши 
жодної агітаційної зустрічі, не витра-
тивши жодної копійки на біг-борди та 
іншу рекламу, виграв вибори в мажо-
ритарному окрузі. Бо люди знали мою 
роботу. І їхня довіра не дає розслаби-
тися. Не можу бути безвідповідальним 
перед людьми, які знають  мене з 
дитинства: друзями, їхніми батьками, 
моїми родичами, однокласниками з 
38-ї школи… Це специфіка Садгори, 
тут чужому важко здобути довіру, а 
своєму ще важче її втримати.

«мЕсьЄ паганЕль»
Вища освіта історика-політоло-

га дає розуміння політичних 
процесів. Середньо-технічна освіта 
енергетика дозволяє орієнтуватися в 
господарчих питаннях. Служба в армії, 
куди сам узяв направлення і купив 
квиток до Комі ССР (хоч і мав «бронь») 
підтримала войовничі чоловічі гени. 
Робота упродовж 9 років у профілак-
торії режимної частини, де примусово 
лікували злочинців від алкоголізму, 
навчила життя. Створений за 3 дні до 
ГКЧП на останках військового заводу 
власний бізнес – будівництво очисних 
споруд для військової промисловості – 
зорієнтував у новому для того часу під-
приємництві.  А улюблений шкільний 
предмет – географія – дає можливість 
реалізувати себе у мандрах. Пере-
важно уявних, адже окрім близьких до 
нас країн пострадянського простору та 
Польщі, Румунії й Угорщини фактично 
ніде в світі й не бував… Хоча про деталі 

стосовно багатьох країн світу може 
посперечатися з запеклими мандрів-
никами – і виграти суперечку! Недар-
ма ще в юні роки отримав прізвисько 
«месьє Паганель».  

«У самоВрядУВанні 
самоВрядУВанням і нЕ 
паХнЕ»

Фактично самоврядування в 
країні не існує. Це спотво-

рена гілка влади, де самоврядуван-
ням і не пахне. У нас не відбулося ні 
адміністративної, ні територіальної 
реформи. А без зменшення видатків із 
державного і місцевих бюджетів, без 
укрупнення адміністративних одиниць 
ми не обійдемося. Мусимо децентра-
лізувати владу, як це зробили країни 
пострадянського простору. Довелося 
бувати в Латвії, там є реальне самовря-
дування. Збільшені адмінодиниці, до 
того – збільшені повноваження, змен-
шена кількість управлінців, відповідно 
зменшені видатки на управлінський 
апарат… У нас же централізація влади 
зашкалює: кожний свій найменший 
крок ми узгоджуємо в Києві. Тож ре-
форма потрібна. Так, буде важко. Б 
багато управлінців залишаться без 
роботи. Для цього й мусимо домо-
витися з Євросоюзом про створення 
стабілізаційного фонду, де б акуму-
лювалися кошти для першої допомоги 
тим, хто втратив роботу, для їхньої 
перекваліфікації, для створення нових 
робочих місць… Не може бути інакше. 
Без шокової терапії не обійдемося. 

ЄВропа йдЕ до ЧЕрніВЦіВ
Ми маємо всі підстави, аби жити 

так, як живуть люди в євро-
пейських країнах. Для цього потрібно 
забезпечити прозорі і зрозумілі «пра-
вила гри». У серпні Чернівці відвідали 
представники польської фірми, які го-
тові зробити для міста сучасне зовніш-
нє освітлення, готові в це інвестувати. 
Вони самі здійснюють енергоаудит, 
готові самі вкладати кошти.

Ми щороку витрачаємо 3 млн. грн. 
на освітлення. Втілення пропозицій 
польських інвесторів забезпечило б 
економію половини цих коштів. Якби 

ми запропонували прозорі правила 
гри та гарантії повернення вкладених 
коштів за рахунок економії, то мали б 
європейське освітлення. 

Ті ж поляки – компанія, яка за-
ймається електроенергетикою, – го-
тові працювати й над модернізацією 
водоканалу. Нові італійські насоси 
можуть забезпечити таку економію, 
що відпаде необхідність піднімати та-
рифи. Та йдеться не лише про насоси, 
а й про заміну мереж, навіть джерел... 
Європа дає безліч можливостей. При-
клад Польщі це підтверджує. Я бачив 
дві різні Польщі: на початку 90-х і на 
початку 2010-х. Вони, перш ніж поча-
ти заробляти власні гроші, отримали 
європейські та американські кошти. 
І спромоглися під час світової кризи 
мати менший спад економіки, аніж 
навіть Німеччина. 

КомУ нЕ Вигідна 
модЕрнізаЦія?

Якщо до країни підходити по-
господарськи, то можливості 

заощаджувати з’являються на кожно-
му кроці. Лише за останні кілька років 
Україна відмовилася від 18 млн. кубів 
газу, і це без модернізації виробництва 
й мереж! Міста можуть (а деякі й ро-
блять це!) перейти на альтернативні 
джерела енергії. Це міста-супутники 
атомних або теплових електростанцій. 
Їхній принцип дії – рух турбін завдяки 
гарячій парі. І цю пару цілком реально 
використовувати для опалення. Це 
наше майбутнє. Це може забезпечити 
економію ще 10 млрд. кубометрів газу! 
Але ніхто не займається серйозно 
цим питанням, говорять лише про 
зменшення ціни на газ. Та поки газ 
не буде дорогим, ніхто не буде його 
заощаджувати!

Візьмемо Запорізьку АЕС. Там з 
шести блоків-мільйонників працює 
лише один. Якщо запустити всі, збіль-
шити потужність у 6 разів, доставити 
цю енергію в місто, поставити там 
електричні котли опалення – буде 

суттєва економія навіть без вкладень 
у модернізацію! Питання лише в ство-
ренні умов для доставки цієї енергії в 
потрібне місце, у прокладанні мереж. 

Чернівці зуміли в числі 5-ти міст 
України потрапити до програми уряду 
з модернізації теплопостачання жит-
лових будинків. Садгора напросилася 
в делегацію до Мінрегіонбуду. Ми до-
вели що маємо можливості і ресурси 
для участі в програмі: знайшли інвес-
торів-литовців, які готові поставити 
свої котли для органічного палива 
(будь-якого). За рахунок міністер-
ства зробили техніко-економічне об-
грунтування. Передбачаємо, що вже 
невдовзі мікрорайон вул. Хотинської 
(дев’ятиповерхівки №№45, 47, 49) 
заощаджуватиме 50% ресурсів за ра-
хунок запровадження альтернативних 
джерел палива! 

Нам кажуть, що ми за технічним 
оснащенням не готові йти до Європи. 
Але ж модернізація – це процес без-
перервний. Ніколи не можна буде 
сказати: ось сьогодні ми готові. Що-
дня з’являється щось новіше. Тому 
готовність має бути моральна. А все 
решта – здобудеться. 

 

«застУпниКом БУти 
ВажЧЕ, ніж пЕршоЮ 
осоБоЮ»

У будь-якій галузі є виконавці, 
які працюють на сьогодення, 

і ті, хто працює на завтрашній день, 
на перспективу. До других належать, 
наприклад, науковці та… заступники 
керівників міст, районів. Перша особа 
зазвичай має вирішувати основне: 
кадрові питання, давати напрямок 
роботи, контролювати її виконання, 
здійснювати представницькі функції. 
А детально розбиратися в конкретних 
проблемах мусить заступник. Сьогодні 
місто, окрім прозорих правил гри, по-
требує заміни мереж. Якщо цього не 
зробити зараз, то будь-який мер, який 
прийде через 2-3 роки, буде поганий. 
Бо він уже нічого не вдіє з розрухою. 

На жаль, сьогодні в місті практично 
не залишилося фахових заступників 
з міської господарки.  Людей, які за-
ймаються сьогоденням і які працюють 
на перспективу. Таких сьогодні в місті 
практично немає. Є чиновники, яких 
ще й обрали депутатами. А чиновник 
не має бути депутатом. Неприпусти-
мо, аби керівник  ЖРЕПу в сесійній 
залі ставив умови безпосередньому 
начальникові – мерові, як і неприпус-
тимо, аби авторитарний мер впливав 
на депутатські дії прямого підлеглого, 
який очолює ЖРЕП. 

Що потріБно і Що БУдЕ У 
садгорі

Садгорі, і не тільки їй, а ще й 
Першотравневому району, 

потрібен захист від повеней. Дале-
кого 2008-го була навіть розроблена 
програма захисту від повеней, яка 
передбачала будівництво дамби (9 км 
в Садгорі і 3 км в Першотравневому ра-
йоні), розширення русел малих річок, 
будівництво акумулюючих споруд, 
які б затримували час добігання води 
на кількадесят годин. Цього було б 
достатньо для регулювання стихії.  Та 
програма не була затверджена, нині 
її техніко-економічне обгрунтування 
застаріло. А стихія як була, так і за-
лишилася непередбачуваною. 

Тож спільно з громадою, поклада-
ючись на Божу ласку, голова райради 
прокладає дороги, робить водовідве-
дення, вуличне освітлення… І створює 
умови для того, щоби молодь займа-
лася спортом, а не дурницями: «Вже 
завезли щебінь, метал, синтетичне 
покриття, будуємо два волейбольні 
майданчики на вулиці Надрічній. Туди 
вже доставлено 70% металу для тур-
ніків, брусів – для занять воркаутом. 
Там же плануємо спорудити тенісний 
корт – поки що з трав’яним покриттям, 
а поле для міні-футболу – із синтетич-
ним. Все це в одному місці. Недарма 
садгірчани жартують, що Чернівці – це 
передмістя Садгори!». 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Юрій Бурега обіймає посаду голови райради вже 
другий термін, працює на ній 8-й рік. І зауважує, що тільки 
зараз наближається до фаховості в цій роботі. Попри її 
складність і моральну виснажливість, за все життя не 
викурив жодної цигарки і не купив жодної пачки сигарет. 
Лише за перші два місяці на посаді втратив 12 кг ваги. 
Серед своїх недоліків називає дві речі: невміння відмовити 
проханням людей і категорична відмова від компромісів 
під тиском. Хоча ці «недоліки», вочевидь, і призводять до 
того, що на мажоритарному окрузі депутат Бурега має 
понад 80% підтримки виборців.

Шановні депутати та посадові 
особи обласної, районних, 

міських, селищних та сільських 
рад Чернівецької області!

Дорогі краяни!
Від імені обласної влади щиро вітаємо вас з 

нагоди Дня місцевого самоврядування! З приємніс-
тю відзначаємо, що депутатський актив та по-
садовці органів представницької влади, неурядові 
об’єднання та самоврядні організації жителів Буко-
вини посідають поважні позиції в економічному, сус-
пільно-політичному, громадському, культурному 
та духовному житті територіальних громад сіл, 
селищ та міст Чернівецької області.  

Щиросердно зичимо усім, хто присвятив своє 
життя благородній справі служіння високим ідеа-
лам і конституційним принципам народовладдя, 
захисту законних прав та інтересів громадян, – 
міцного здоров’я, особистого щастя та родинного 
благополуччя, Божого благословення, поваги й шани 
від людей, творчого натхнення й наснаги в житті 
та праці на відповідальній самоврядній ниві! 

З повагою
Голова обласної державної адміністрації  
Михайло ПАПІєВ   

Голова обласної ради
Михайло  ГАЙНИЧЕРУ



джон БиК, Бош і жаБоїди
Майбутнього противника змальовують не-

людом, звинувачують у всіх смертних гріхах. 
Його нещадно висміюють, зображаючи у спо-
твореному вигляді особливості мови, культури, 
традицій того народу, з яким збираються вою-
вати. Людей отруюють міжнаціональною нена-
вистю, намагаючись позбавити майбутнього 
противника елементарних людських рис в очах 
своїх співвітчизників.

Напередодні Першої світової війни пропа-
ганда докладала чималих зусиль для роздму-
хування суперечностей між націями. Створю-
валися карикатурні стереотипи інших народів, 
здатні спричиняти лише відразу. 

праВ, БританіЄ?
Наприклад, англійця зображували в об-

разі пихатого, зарозумілого «Джона Булля». У 
перекладі це прізвище означає «Бик». Уперше 
образ з’явився у політичному памфлеті початку 
XVIIIст., що належав перу шотландського лі-
каря Джона Арбетнота. Джон Булль виведений 
тупуватим, обмеженим, упертим представником 
англійського середнього класу. Карикатуристи 
малювали його як невисокого, але міцного тов-
стуна з хитрим виразом обличчя, неодмінними 
бакенбардами і в одязі кольорів британського 
прапора – синього, білого й червоного.

Чому ми починаємо саме з карикатури на 
типового англійця? Тому, що 1913 року наймо-
гутнішою країною залишалася Велика Британія. 
Над Британською імперією ніколи не заходило 
сонце – її колонії були розкидані в усьому світі. 
Англійський флот домінував на морях і океанах, 
тож  мешканці Туманного Альбіону пишалися 
своєю силою. Багато хто з них зверхньо ставився 
до інших народів, натомість отримуючи від тих 
чималу дозу ненависті. Серед британців розпо-
всюдженим був расизм: вони вважали, що азіати 
й африканці значно поступаються європейцям 
за здібностями, а їхнім призначенням є лише 
вірна служба білим панам.

Холодне презирство чимало англій-
ців демонструвало до народів 

Східної Європи, 

насамперед до росіян, яких навіть не вважали 
європейцями. Росію традиційно зображали у 
вигляді страшного дикого ведмедя. 

На початку ХХ ст. серед англійців розповсю-
джувалося й упереджене ставлення до німців: 
зростала конкуренція між Великою Британією та 
Німеччиною за панування на морях і захоплення 
колоніальних володінь.

КамЕні спотиКання й нЕнаВисті
Але ще сильнішими були суперечності між 

німцями й французами. Франція не могла забути 
поразки у франко-прусській війні 1870-1871 
років і втрати своєї провінції Ельзас і Лотарингія. 
В уяві пересічного француза німець виступав 
брутальним, нахабним загарбником, який 
зневажає своїх сусідів і прагне поневолити 
їх. Французькі карикатуристи підкреслювали 
зверхність німців, зображуючи їх з моноклем: 
спроба утримати монокль за допомоги навколо-
очних м’язів обов’язково надає обличчю презир-
ливого вигляду. Художники підсилювали його 
за рахунок гротескних вусів, гостро закручених 
догори. Саме такі носив останній німецький 
кайзер Вільгельм ІІ (1859-1941 рр.). Німців 
любили малювати товстими, нерідко у процесі 
поїдання сосисок чи ковбаси з капустою – їхньої 
традиційної страви.

Ненависники німців постійно підкреслю-
вали їхні типові германські риси – педантизм і 
дріб’язковість. Висміювали і вроджене чиноша-
нування, готовність до бездумного виконання 
будь-яких наказів начальства. Німців францу-
зи не називали інакше, як «бошами» (від фр. 
Allemand caboche – німецька башка).

У відповідь французів їхні сусіди зневажли-
во називали «жабоїдами». Символом Франції  в 
іноземних карикатурах виступав галльський 
півень – натяк на типову французьку задерику-
ватість. Але самі французи на це не ображалися, 
бо предків цього народу стародавні римляни 
називали «галлами», а друге значення латин-
ського слова «галлюс» якраз і є «півень».

Німецькі пропагандисти старанно вишу-
кували справжні або удавані недоліки фран-
цузького національного характеру, щоби по-
знущатися над ними. Особливо експлуатували 
подружню невірність, нібито характерну для 

усіх представників цього народу. Зну-
щалися і над хвальку-

ватістю, що її так полюбляли деякі французи – та 
вони і самі підсміювалися над цією рисою. 

одна БитВа – дЕсятоК 
тлУмаЧЕнь

Пропаганда зазвичай не лише підкреслює 
наявні недоліки, вона й вигадує негативні риси 
потенційного противника. Так, у свідомість нім-
ців вбивали твердження про те, що всі французи 
– боягузи, не здатні мужньо протистояти воро-
гові. В основу цієї фальшивки покладено факт, 
що французькі солдати зазвичай менш стійкі до 
дії екстремальних чинників, ніж німецькі. Проте 
в умовах бойових дій вони успішно долають цей 
недолік. Однак ворожа пропаганда й далі дорі-
кає їм недостатньою стійкістю, ще й відшукуючи 
відповідні історичні приклади.

А 1913 року саме виповнилося сто років 
знаменитій Лейпцігській битві, поразки в якій 
зазнала французька армія під командуванням 
Наполеона. У цій чотириденній битві серед 
переможців були пруссаки з австрійцями, тож 
Німеччина урочисто відзначила ювілей най-
більшого бою всіх наполеонівських воєн. При 
цьому підкреслювалися високі бойові якості 
німців і низько оцінювалася стійкість французів.

Ювілей «Битви народів» святкувався й в 
інших державах, зокрема – в Росії та Австро-
Угорщині. Якщо для німців та австрійців 1913 
року французи вважалися недружньою наці-
єю, як і сто років тому, то росіяни опинилися у 
протилежній ситуації. Росія і Франція вже були 
пов’язані союзним договором, спрямованим 
проти Німеччини і Австро-Угорщини. Відтак ро-
сійська пропаганда під час святкування ювілею 
«Вітчизняної війни 1812 року» та наступних 
перемог російської армії над Наполеоном не 
форсувала антифранцузьких настроїв. Акцент 
робився на патріотизм, пропагувалося «єднання 
російського народу навколо царя». Міжнаціо-
нальна ненависть у тодішній царській імперії 
мала інше спрямування.

мазЕпинКи й КонФЕдЕратКи – 
шапКи ВорогіВ росії

Її головними об’єктами були національно-
визвольні рухи народів самої імперії, особливо 
«польські сепаратисти» й українські «мазе-
пинці». Визнаним лідером польських націона-
лістів був Юзеф Пілсудський 

(1867-1935 рр.), майбутній маршал Польщі і 
«начальник держави». Російська пропаганда 
представляла його лише як платного аген-
та японських, австро-угорських і німецьких 
спецслужб. А польський визвольний рух – як 
інспірований і фінансований з-за кордону. Його 
учасників звинувачували у мстивості, підлості, 
бажанні завдати удару в спину росіянам. Ще гір-
ші оцінки з уст російських шовіністів отримували 
«мазепинці».

Українців вважали зрадниками, агентурою 
іноземних спецслужб, які вичікують свого часу 
для підступних дій, спрямованих на розвал 
«єдиной і недєлімой Росії». Ворожою для Росії 
силою чорносотенці вважали також євреїв. 

ХоЧ тУроК і нЕ КозаК…
А з іноземців ворогами традиційно називали 

турків: у свідомості пересічного росіянина образ 
«звіра-бусурмена» був міцно укорінений упро-
довж століть. Турки платили тим же, підтриму-
ючи характеристику росіянина як агресора, 
історичного ворога ісламського світу. 

Прямими агентами росіян в Османській 
імперії чимало турків вважало вірмен. Проти 
цього християнського народу неодноразово за-
стосовувалося насильство, час від часу в різних 
частинах імперії спалахували вірменські погро-
ми. Заодно діставалося і понтійським грекам, 
які жили на чорноморському узбережжі Малої 
Азії. Їх – православних християн – османські 
шовіністи також вважали ворожим елементом.

Антиросійські настрої в Туреччині підігрі-
вали сотні тисяч біженців із Криму та Кавказу, 
долучених до Росії у XVIII іXIX ст. Тамтешні му-
сульмани, що боролися проти царських військ, 
мусили рятуватися від російських репресій в 
сусідній державі, де проживали їхні єдиновірці. 
В разі війни з Росією вони готові були поверну-
тися зі зброєю в руках на землі своїх предків. 
Міжнаціональна ненависть наростала, світ по-
ступово рухався до найбільшого у своїй історії 
військового конфлікту.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук.

Війни готує правляча верхівка 
– для власного збагачення, 
зміцнення своєї влади, престижу 
й слави. Воювати ж доводиться 
простим людям, які мусять 
платити життям і здоров’ям за 
амбіції можновладців. Щоби 
простолюд без особливого 
опору взявся за зброю, його 
треба нацькувати на ворога. 
Тож готуючись до війни, 
влада приділяє чималу увагу 
формуванню ненависті своїх 
підданих до тих, кого обрано на 
роль ворогів. 

отрута МіЖНаціоНальНоЇ НеНаВисті

1913


