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Шовінізм проти націоналізму

У

за контроль над ресурсами України та
повну асиміляцію українців

Чернівцях вшанували пам’ять почесної
громадянки міста Валерії Фірсанової.
На центральній алеї цвинтаря по вул. Зеленій
урочисто відкрили пам’ятник на місці поховання
однієї з найактивніших діячок громадсько-політичного руху Чернівців у часи незалежної України.
Валерія Герасимівна Фірсанова померла рік тому,
12 грудня 2011-го, на 84-му році життя. Її п’ять разів обирали депутатом міськради. Вона очолювала
обласну громадську організацію «Російське культурне товариство ім. академіка А.Д.Сахарова».

В

Фото Ігоря Константинюка

Обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка ляльок з кукурудзяного
листя. Це персональна виставка майстрині
Сільви Боднарюк, де представлено близько
п’яти десятків витворів. Це не лише ляльки, а й
квіткові панно, зображення природи, незвичайні
різдвяні композиції. Авторка, член Національної
спілки народних майстрів України, на відкритті
виставки поділилася секретами виготовлення
своїх шедеврів: це створення каркасу, скріплення листочків, випалювання візерунків,
підфарбовування цибулинням. Готові роботи
майстриня обприскує спеціальними спреями,
щоб їх не поїли шкідники. Ляльки Сільви Боднарюк не мають облич – для того, аби поціновувачі
не лише отримували естетичне задоволення,
але й задіювали власну фантазію. Триватиме
виставка до кінця січня наступного року.

Ц

ьогоріч новорічну ялинку можна
буде замовити за телефоном. Як
повідомляє Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, це можна зробити за телефоном гарячої лінії управління (0372) 58 04 06. Загалом планується, що зазначене управління, спецлісгоспи АПК
та військове лісництво краю до новорічно-різдвяних свят заготують 81,5 тисячі ялин, ялиць і сосен
для подальшої реалізації дерев на ринках області.
Протягом останніх років у краї спостерігається
тенденція зменшення заготівлі новорічних дерев.
Уникнути незаконних вирубок дозволяє запровадження облікових бирок, які прикріплюються до
кожного зрубаного дерева. Цей «паспорт» на дерево засвідчує законність «походження» ялинок.

З

овнішнє незалежне оцінювання-2013
зазнало змін. Реєстрація на ЗНО наступного року, яке триватиме від 3 до 27 червня
(пробне тестування - 23 та 30 березня) 2013
року, завершилася 30 листопада. Для проходження пробного ЗНО у Чернівецькій області
зареєстровано 3 тис. 553 школяри загальноосвітніх навчальних закладів, що становить
54,4% від загальної кількості випускників (у 2012
році – 48%). На майбутнє тестування, зокрема,
зменшено кількість балів за власне висловлення
з української мови та літератури. А з російської
мови ставитимуть 20 балів замість 24. Менше
отримуватимуть абітурієнти за відкриті завдання
з англійської, німецької, французької та іспанської мов – замість 20 тільки 14 балів. Зменшено
кількість тестових завдань із відповідних предметів - замість 60 завдань буде 55. Відповідно
зменшиться і кількість часу на виконання тестів
– зі 150 до 135 хвилин. На майбутньому тестуванні
будуть і нові програми з біології та історії України,
з якими можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти:www.
testportal.gov.ua. Всі, хто встиг зареєструватися
на пробне ЗНО та видрукувати відповідну квитанцію, має змогу проплатити тестування протягом
грудня. Вартість одного тестування - 89 гривень.

Д

епутат Чернівецької міської ради Олексій
Каспрук (голова фракції «Фронт Змін»)
вимагає від секретаря міськради Віталія Михайлішина терміново скликати позачергову
сесію міськради. Копію відповідної вимоги О.
Каспрук розмістив на своїй персональній сторінці
у ФБ. «Вирішили, що досить слухати брехню про:
1) супер-КЕРІВНИКІВ комунальних служб; 2)
про нестримне бажання «очільника» провести
легітимні вибори Чернівецького міського голови;
3) а ще вберегти чернівчан від покращувальної
«рехформи», яка декого з нас може звести в
могилу... Хочемо поговорити про це при журналістах і громаді!», – прокоментував звернення
фракції «Фронту змін» у міськраді її голова.

Хвала рукам, що сніг кидали

погляд політолога

А у нас, у Чернівцях – слизькі нерозчищені
тротуари, кілометрові автомобільні затори…
І рятують безпорадних городян від погодноадміністративного лиха – отакі-от мужні
чернівецькі жіночки з кайлами та лопатами…

У спільній колоні протестувальників проти «фашизації» українського суспільства,
які цими днями пройшли вулицями Одеси,
об’єдналися комуністи, прогресивні соціалісти, одеські козаки-антифашисти(!) та
члени різних громадських організацій. Вони
демонстративно розірвали портрет Степана
Бандери, але портрет Адольфа Гітлера пронесли неушкодженим. Весь запал протесту
спрямовувався проти ОУН, УПА та ВО «Свобода», яким інкримінували «фашизм».
На жаль, політичне життя сучасної України демонструє, що подібні звинувачення
найчастіше висуваються без серйозних
аргументів. Українці ще не забули, як у 2004
році Донецьк завішали портретами Ющенка
зі свастикою. Ще одного «фюрера» знайшли!
Нинішні одеські «борці з фашизмом» у
черговий раз повторили вигадку про вручення Шухевичу Залізного хреста самим
Гітлером. Уже український суд спростував
цю примітивну брехню, але ряжені «антифашисти» від неї не відмовилися. Інакше їм
доведеться говорити правду на кшталт того,
що Залізні хрести 2-го та 1-го класу у 1944 р.
отримав командир 5-го Донського козачого
полку Іван Кононов з рук свого командира
Гельмута фон Панвіца. У квітні 1945-го
Кононов був уже власівським генерал-майором, а фон Панвіц – групенфюрером СС,
командиром XV козачого кавалерійського
корпусу СС.
Нинішнім одеським козакам варто би за
співпрацю з гітлерівцями засудити тодішніх
російських козаків. Але саме цього вони і не
зроблять, бо ж виступають не проти фашизму, а проти українського націоналізму.
Нацизм же з націоналізмом свідомо
змішують комуністи: це їхня давня пропагандистська фішка.
Що ж об’єднало в єдиній колоні козаків

та комуністів –
нащадків більшовицьких комісарів, які свого часу залили
Дон, Кубань і Терек козачою кров’ю? Відповідь проста – російський великодержавний
шовінізм, густо замішаний на українофобії.
Варто якомусь недоумкуватому українському ультра-патріоту бовкнути щось
ксенофобське, як великодержавні шовіністи
відразу ж здіймають галас на весь світ про
«український фашизм». Більшість українських ЗМІ контролюють з Москви, тому
подібну істерію роздмухують і телеканали, і
газети-таблоїди.
А українські націонал-демократи, як
завжди, щось мляво мурмочуть у відповідь.
Лише радикальні націоналісти намагаються
здійснити дієвий опір.
Великодержавний шовінізм перейшов
у рішучий наступ. Його стратегічна мета
– контроль над ресурсами України і повна
асиміляція українців. Кількість етнічних
росіян у Російській Федерації від 1989 року
скоротилася на 9 мільйонів – і це при тому,
що мільйони громадян РФ – уроджених
українців, білорусів, представників народів
Поволжя за цей час записалися росіянами!
Порятунок від власної демографічної катастрофи кремлівські стратеги вбачають у поглинанні українців та білорусів «російським
морем». Для цього мобілізують свою «п’яту
колону» в Україні.
Радикалізація російського великодержавного шовінізму в Україні неминуче
тягне радикалізацію українського націоналізму. На фоні зростаючого соціального
невдоволення це створює дуже небезпечну
суміш. Запас традиційної толерантності в
суспільстві вичерпується. А далі що? Стінка
на стінку?

Ігор БУРКУТ

інформує прес-служба облради

З нагоди Дня місцевого самоврядування
В урочистостях з нагоди Дня
місцевого самоврядування, які відбулися у приміщенні Чернівецької
обласної філармонії, взяли участь
керівники обласної представницької
та виконавчої влад, депутати рад
усіх рівнів, посадові особи органів
місцевого самоврядування краю,
представники громадськості, ветерани самоврядної праці.
Звертаючись до присутніх з вітальним словом, голова облради
Михайло ГАЙНИЧЕРУ зауважив, що
це свято, встановлене Указом Президента України від 25 листопада

2000 року, об’єднує сотні тисяч наших співгромадян – депутатів рад
усіх рівнів, посадових осіб місцевого
самоврядування, представників недержавних організацій громадського
самоуправління. Водночас, це знаменний день для мільйонів наших
співвітчизників, які користуються
невід’ємним правом обирати та бути
обраними до складу депутатського
корпусу органів законодавчої та
представницької влад.
Під гучні оплески керівник крайової представницької влади вручив
Почесну грамоту Верховної Ради

України МАКОВІЙЧУКУ Миколі Юрійовичу - сільському голові с. Сергії
Путильського району. Грамотою
Верховної Ради України за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальних
громад Герцаївського району, багаторічну плідну працю в органах
виконавчої влади і місцевого самоврядування та з нагоди відзначення
Дня місцевого самоврядування нагороджено ЧУКЛЮ Віктора Михайловича – заступника голови Герцаївської
районної ради.
Михайло ГАЙНИЧЕРУ та пер-

Скликається 14-та сесія Чернівецької обласної ради
Відповідно до розпорядження голови Чернівецької
облради № 409 від 11 грудня
2012 року «Про скликання
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VI скликання», на
підставі статей 46-ї та 55-ї Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» 21
грудня 2012 року о 10-й годині
в сесійній залі Чернівецької
обласної ради (м.Чернівці, вул.
Грушевського, 1) відбудеться
14-а сесія обласної ради VІ
скликання. На розгляд сесії
внесено наступні питання:
1.Про затвердження Програми розвитку туризму в Чернівецькій області на 2013-2015
роки.
2.Про затвердження Регіональної програми підтримки та розвитку комунального

підприємства «Дирекція з обслуговування майна спільної
власності територіальних громад» на 2013-2015 роки.
3.Про внесення змін до
Комплексної програми з охорони довкілля та раціонального використання природних
ресурсів «Екологія» у Чернівецькій області на 2011-2015
роки.
4.Про Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників
об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області.
5.Інші.
На сесію запрошуються
народні депутати України від
Чернівецької області, голова та заступники голови облдержадміністрації, прокурор

Чернівецької області, голови
апеляційного і господарського судів Чернівецької області
та Чернівецького окружного
адміністративного суду, голови районних рад і райдержадміністрацій, секретарі Чернівецької та Новодністровської
міських рад, голова облпрофради, голова обласної ради
ветеранів України, голова
студентського парламенту
Буковини, окремі керівники
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також територіальних
підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, генеральний
директор Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії, представники засобів
масової інформації.

ший заступник голови ОДА Георгій
ГАЛИЦЬ вручили спільні Почесні
грамоти Чернівецької обласної ради
і облдержадміністрації та цінні подарунки групі найкращих представників місцевого самоврядування
Чернівецької області. Серед нагороджених – депутати місцевих рад,
керівники територіальних громад,
посадові особи виконавчих органів.
Заступник Чернівецького міського
голови Василь ТИМОФЄЄВ вручив
відзнаки депутатам і посадовим
особам органів представницької
влади обласного центру. Артисти
філармонії подарували присутнім
святковий концерт.

В облраді – новий депутат,
а довибори будуть
третього лютого

Постановою Чернівецької обласної виборчої комісії «Про реєстрацію депутата та призначення проміжних виборів» визнано обраним та зареєстровано депутатом Чернівецької облради Ступакова
Геннадія Борисовича, наступного за черговістю
кандидата в депутати по багатомандатному виборчому округу за списком Чернівецької обласної
організації Партії регіонів. Геннадій Ступаков
працює на посаді директора ТОВ «Дністер-Спецгідромонтаж» та проживає у Новодністровську. Його
прізвище у виборчому списку обласної партійної
організації Партії регіонів під номером 37.
Цією ж постановою достроково припинені повноваження депутатів облради Максима Бурбака,
Артема Семенюка та Олександра Фищука. Проміжні
вибори депутатів Чернівецької обласної ради по
одномандатних мажоритарних виборчих округах
№ 21 (Кіцманський район) та № 50 (Шевченківський район м. Чернівці) призначені на 3 лютого
2013 року.

фото Ігоря Константинюка

абзац новин

регіональні

На заклик ДАІ не виїжджати на
дороги в сніг відреагували тільки
комунальні служби

Студенти
підтримують
скривджених

Чернівецькі студенти написали 57 листів підтримки та солідарності 7 людям, які
безневинно постраждали від органів влади
своєї країни. Ще 128 листів відправлені представникам влади цих країн. У цих посланнях
небайдужі молоді чернівчани звертають
увагу на порушення прав конкретних громадян і вимагають здійснити справедливість
стосовно них.
Окрім Чернівців, такі акції пройшли ще у
34 містах України. Епістолярний марафон до
Міжнародного дня прав людини, заснований
«Amnesti International» (Мііжнародною Амністією) – всесвітнім рухом за права людини,
на Буковині відбувся вперше. Організатори
заходу розповіли на прес-клубі чернівецьким
журналістам, що наступного року залучать ще
більше учасників.

Світлана ШЕЙЧУК, «Версії»

Першу атаку зими на Буковину край вистояв.
На жаль, як зазвичай – не «завдяки», а «всупереч». Всупереч відсутності комунальників на дорогах першого дня снігопаду, казначействам, які, за
словами влади, не пропускали кошти на паливномастильні та посипальні матеріали, нечемним водіям, які не «перевзули» свої автівки в зимову гуму
і кидали транспорт посеред засніжених шляхів…
На прес-конференції керівники Територіального управління МНС, Служби автомобільних
доріг та департаменту охорони здоров’я і цивільного захисту населення дякували. Своїм рядовим
співробітникам, які цілодобово відкопували від
снігу шляхи для сотень застряглих фур, рятували
людей із заметів, координували рух транспорту,
навіть не йдучи додому ночувати і ділячи один
з одним сухпайки… І тим свідомим краянам, які
взяли до рук лопати і відкидали сніг від власних
помешкань і офісів. Їм – окрема подяка і від усіх
порятованих від викрутасів стихії.
А чиновники під пильним допитом журналістів змушені були визнати, що їхня робота таки не
була досконалою. І їхній звіт про «налагоджений
обмін інформацією між службами» цікавий буко-

У Чернівцях знімали детектив
На Буковині знімали короткометражний фільм під назвою
«Структура кави або
Абзац» за мотивами
оповідання Богдана
Жолдака. Режисер
фільму – Олег Бобало. Жанр – комедійний
детектив. Члени знімальної групи розповіли, що фільм знімали у
Чернівцях, бо архітектура міста найкраще
підходить до сценарію.
Кінематографісти працювали у Чернівцях
до 11 грудня. Зйомки
тривали на вулицях О. Кобилянської та І.Франка, зокрема, у Літкафе на Центральній
площі. У кадр потрапили навіть чернівецькі школярі. А головні ролі грають актори
Тамара Яценко, Аня Яремчук, Володимир Завальнюк і Костянтин Данелюк, – повідомляє телеканал «Чернівці».

А КВЕД і нині там…

або Як формальність підірве економічну реальність
Черги – незмінна складова життя мешканців пострадянських республік із далі совковим менталітетом влади. Та якщо раніше
країна стояла за дефіцитними товарами, то
сьогодні акценти змістилися: стоїмо в черзі
за талонами, щоби стосовно нас як суб’єктів
господарської діяльності здійснили реєстраційні дії. Без цього потрапимо до лав
незаконослухняних.
Тим часом тільки в Чернівцях зареєстровано майже 30 тис. фізичних осіб – приватних підприємців, які пропонують решті
населення різні товари й послуги. Вони
сплачують державі податки, знайшовши
свою нішу виживання, і здійснюють свою
діяльність за КВЕДом (кодом виду економічної діяльності), визначеним у національному класифікаторі.
Від 1 січня 2012 року набув чинності
національний класифікатор України ДК
009:2010 «Класифікація економічних видів діяльності» (далі - ДК 009:2010). Він
замінив національний класифікатор ДК
009:005. Цього року підприємці ще могли
працювали за КВЕДами з обох класифікаторів, але старий втрачає чинність 31 грудня
2012 року. Було б логічно, щоб уникнути
черг у державного реєстратора, перекодування видів діяльності здійснювати
поступово. Та ось тут і виникає запитання.
Прості розрахунки засвідчують: щоби

перекодувати види діяльності приватних
підприємців, кожний реєстратор – у нас їх
п’ять – мав би щодня вчиняти реєстраційні
дії стосовно 24 приватних підприємців, витрачаючи на кожного 20 хвилин робочого
часу. У 2012 році 251 робочий день. Тож не
важко підрахувати, що протягом року п’ять
реєстраторів можуть здійснити аж 30120
реєстраційних процедур.
Здавалося б, мали би вкластися за рік,
але знову постає питання: чому ж до відділу
державної реєстрації упродовж року черги,
як до Мавзолею?
Тому що, окрім 30000 зареєстрованих
підприємців, є ще інші суб’єкти господарської діяльності. Одні з них реєструються
або припиняють підприємницьку діяльність, інші – обмінюють свідоцтва. А ще
юридичні особи, які, окрім перекодування
КВЕДів, вносять зміни до установчих документів, змінюють юридичні адреси, засновників, керівників тощо. А ще викресліть
один архівний день на тиждень і врахуйте,
що працюють не роботи, а люди, які самі
хворіють і перебувають на лікарняному з
хворими дітьми, чи йдуть у відпустку, чи
хочуть просто спокійно пообідати… Тож
навантаження на одного державного реєстратора зростає пропорційно тій черзі,
що сьогодні стоїть за талонами. Минулого
тижня видавали талони на 20 грудня, а

охочих отримати новий код залишається
ще дуже багато: за 11 місяців нинішнього
року державні реєстратори відділу реєстрації Чернівецької міськради вчинили 2625
реєстраційних дій стосовно юридичних
осіб і 5700 – стосовно приватних підприємців. Тож можна припустити, що просте
збільшення кількості державних реєстраторів не дасть очікуваного результату. Для
вирішення проблеми на місцевому рівні
пропонуємо скористатися досвідом Центру
адміністративних послуг у Києві, де можна
зареєструватися на сайті в особистому
електронному кабінеті реєстратора і прийти
до нього в зручний для себе час.
Звісно, найкращим варіантом була б
автоматична заміна старих КВЕДів на нові
шляхом внесення змін у програмне забезпечення, яке використовують державні реєстратори. Оскільки ж це не було зроблене,
то слід продовжити термін перекодування
видів діяльності ще на півроку, що послабить напруження в бізнесовому середовищі
і надасть можливість підприємцям привести коди видів економічної діяльності
у відповідність до нового національного
класифікатора.

Ігор КУХАРЧУК, адміністратор
інформаційної «Гарячої лінії» з питань
підприємництва, 585-314
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винцям лише в тому ракурсі, який буде результат
цього «налагодження». Як будуть використані
заготовлені на 90% від потреби пісок та на 65%
від потреби сіль. Яким швидким та безперешкодним буде забезпечений комунальниками
«безперебійний» (за словами чиновників) рух
транспорту. Як вийде на маршрут громадський
транспорт. Чи не буде жертв морозів…
Про це поговоримо після закінчення дії нового штормового попередження, яке знову отримала
область.
А сьогодні владники зробили спробу перекласти відповідальність за ймовірні наслідки
стихії на громаду. Адже прибирання снігу, вважає
перший заступник голови ОДА Георгій Галиць,
– «справа не лише комунальників, дорожників
і рятувальників. Це справа всієї територіальної
громади». Водночас секретар Чернівецької міськради закликав городян до гарного настрою. Бо
ж «ідуть зимові свята».
Чи будуть у влади підстави радіти – покаже
наступний тиждень. До свят ще далеко, а місячна
норма снігу випала вже.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

кримінал
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-річний юнак згвалтував і задушив бабусю. Сталося це у селі Плай на Путильщині. Бабусі було 74 роки. Труп пенсіонерки знайшла
місцева жителька, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Як з’ясувалося, ввечері до
старенької увірвався п’яний хлопець і почав вимагати у
неї гроші. Спочатку грабіжник бив її, потім зґвалтував.
А щоби ніхто про скоєне не дізнався, задушив бабусю.
Зловмисника затримали, він зізнався у скоєному.

У

Чернівцях брат зарізав брата. Вбивством завершилася пиятика братів 38-ми та 33-х років.
П’яна суперечка перейшла у бійку, старший схопив
ножа й наніс кілька ударів молодшому, поранивши
тому поперек та стегно. Відтак спробував втекти з
квартири. Молодший, у свою чергу, наздогнав кривдника у дворі та наніс йому ножове поранення, яке
виявилося смертельним. Наразі тривають слідчі дії.

Б

уковинська міліція спалила 50 кілограмів
наркоти. Співробітники міліції, представники
прокуратури та СБУ на сміттєзвалищі міста спалили
близько 50 кг макової соломки, психотропних речовин, марихуани тощо. Це були наркотичні засоби,
які фігурували майже у 85 кримінальних справах,
інформує СЗГ УМВС України в Чернівецькій області.

Н

а нари відправили наркоділків. Правоохоронці
припинили діяльність злочинної групи наркоділків,
до складу якої входили подружжя та їхня 42-річна приятелька, жителька села Тереблече Глибоцького району. Протягом минулого й нинішнього року зловмисники
заготовляли в селах макову соломку, виготовляли з неї
опій і продавали в Чернівцях на проспекті Незалежності. Більше того, особливо довіреним знайомим господар
квартири дозволяв, за подвійну плату, «кайфувати»
у нього в оселі. Жінки отримали по два роки тюрми,
а організатор групи, який уже 5 разів притягувався
до кримінальної відповідальності, сів на 4 роки.

З

а вбивство чоловіка – два роки умовно. Суд
визнав чернівчанку винною в умисному вбивстві з
перевищенням меж необхідної оборони. Це сталося ще
14 січня цього року: між чоловіком та жінкою виникла
сварка, яка згодом переросла у бійку. Захищаючись,
жінка вихопила ніж і тричі вдарила чоловіка. В лікарні
від отриманих ушкоджень він помер. Нині суд виніс
вирок: жінку засудили до двох років позбавлення
волі. Однак на підставі ст. 77 ККУ її звільнено від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Б

уковинці здали до міліції майже 300 одиниць зброї. За місяць буковинці добровільно
здали до міліції 291 одиницю зброї, з них: 14 одиниць нарізної армійського зразка, 21 – нарізної
мисливської, 202 – гладкоствольної мисливської,
36 одиниць спортивної, навчальної та 18 – холодної. Окрім цього, громадяни добровільно віддали
міліціонерам 72 одиниці газових пістолетів, револьверів і спеціальних засобів з гумовими кулями, а
також – 892 штуки боєприпасів різних калібрів.
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Громадяни вчаться відстоювати свої інтереси
Міжнародний день прав людини, який припав
на понеділок 10 грудня, недарма майже співпадає
у часі з Міжнародним днем боротьби з корупцією,
який світ відзначив напередодні, у неділю 9 грудня. Втім, для України це зовсім не радісні дати. Бо
за рівнем сприйняття корупції ми посідаємо 144-е
з 176-ти місць у рейтингу міжнародної неурядової
організації Transparency International (ІСК).
За нинішніми результатами ІСК, Україна
отримала лише 26 зі 100 можливих балів. «Будьякий результат, менший за 30 балів, з точки зору
Transparency International вважається ганьбою
для нації. Минулорічний показник України становив 27 балів (2,3 бала за старою методологією).
Держава впевнено крокує назад, займаючи місце
між Конго і Папуа-Нова Гвінея», - наголошується
в повідомленні Transparency International.
Зрозуміло, що, за умови процвітання корупції, на перші місця в суспільстві виходять
люди, які вміють «вирішувати» питання, тобто
домовлятися – але зовсім не в позитивному
сенсі. Тому потреба у професіоналах почала
зникати. А сильним світу нашого українського
вони й не потрібні, бо лікуються та навчаються
можновладці та їхні діти, як відомо, за кордоном. Нам же доводиться звикати до того, що
кожен намагається «вичавити» усе можливе
зі свого робочого місця. Цим переймаються
лікарі й міліціонери, вчителі й судді... На цьому
фоні практично знівелювалися права людини.
Чи не тому українці катастрофічно потребують
захисту? Зрештою, як і журналісти. Бо їхній
професійний обов’язок – говорити про те, що
болить суспільству, – під загрозою. Нині за це
можуть подати до суду. Тож невипадково і тему

нинішнього понеділкового засідання чернівецького медіа-клубу його модератор і головний редактор інтернет-видання «Місто Ч» Анна ГЛІБКА
сформулювала саме так: «Право на інформацію:
лише декларація?» і для прикладу звернулася до
судового позову Обленерго до газети «Версії».
Аби не відповідати ствердно, що право на
інформацію – лише декларація, українцям слід
опановувати ази відстоювання своїх інтересів.
А для цього треба знати і закони, і свої права.
Та ще за допомоги громадянських інструментів
змушувати активно працювати перевірні організації, які, згідно з чинним законодавством,
мають стояти на захисті громадян, хоча на
справді своєю бездіяльністю підтримують тих,
у кого в руках влада і гроші. Чи не тому після
публікації матеріалів про діяльність Обленерго
до редакції постійно йдуть люди з претензіями
до енергетиків?
Та оскільки взаємини населення й монополістів на зразок Обленерго досягли точки біфуркації,
коли люди не хочуть більше терпіти зневажливого ставлення до себе і вимагають нормальної
організації обслуговування з урахуванням
інтересів споживача, прагнення вирішити суспільну проблему, що виникли у стосунках споживачів з підприємствами-монополістами об'єднало
громадські організації та депутатів місцевих рад.
А біфуркація – це точка неповернення через невеличкий інформаційний вибух, який призвів до
такого критичного стану, коли система стає нестійкою і виникає невизначеність: перейде вона у
хаотичний чи у новий, більш дифференційований
і високий рівень упорядкованості. Показово, що
цей термін з теорії самоорганізації.

До складу Буковинського громадянського
об’єднання увійшли: депутати обласної ради Руслан
МЕЛЬНИК і Манолій ПЛАКСІЙ, депутат Сторожинецької
райради Олександр БОСОВИК, голова облради Конфедерації профспілок недержавного сектору економіки Чернівецької області Лідія АНЦИПЕРОВА, голова
асоціації підприємців Кіцманського району, заступник
голови обласної організації підприємців Степан ТАРНОВЕЦЬКИЙ, директор Буковинського центру виборчих
технологій, заступник голови обласної організації «Комітет виборців» Ігор БАБЮК, голова правління Чернівецького міського центру захисту прав підприємців Ігор
КУХАРЧУК, голова правління Буковинської фундації
підтримки регуляторної реформи в Україні Володимир
ДОРОШ, юрист чернівецької міської громадської організації «Буковинські співвласники будинків» Степан
БЕРТ, голова громадської організації «Європейський
рух» Володимир ВАКАРЮК, голова громадської організації «Вибір Буковини» Микола МАЛЯРЧУК, голова УВО
«УТОС» Іван ФЕСТРИГА, представник громади с.Тисівці
Дмитро Якобчук.
Координатори:
Руслан МЕЛЬНИК: 050-800-03-10
Володимир ДОРОШ: 050 510-72-89
Лідія Анциперова: 097-013-03-39;
Звернення та пропозиції приймаються за телефонами редакції газети «Версії»: (0372) 57-1935; 050-90-600-11.

Об’єднання ставить собі за мету побудувати засади рівноправного та взаємовигідного діалогу між
підприємствами – монополістами та споживачами
їхніх послуг, а для цього за участі представників
місцевого самоврядування, депутатів обласної,
районних і сільських рад, обл- і райдержадмі-

пенсійні

Платниками єдиного внеску, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(далі Закон) є громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних
осіб на умовах трудового договору/контракту або на
інших умовах, передбачених законодавством.
Для платників, які працюють на посадах, що дають
право на одержання пенсії за ЗУ «Про наукову і науковотехнічну діяльність», єдиний внесок установлений в роз-

мірі 6,1% на суму нарахованої заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в
тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до ЗУ «Про оплату праці».
Перелік посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги в разі виходу на пенсію, відповідно
до ст.24 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 2004 року № 257 (далі Перелік).
Отже, якщо працівник працює на посаді, передбаченій Переліком, то єдиний внесок утримується від сум заробітної плати такої особи в розмірі 6,1%, в тому числі від
сум заробітної плати працівника за виконану на підставі
трудового договору/контракту роботу на такій посаді за
сумісництвом.

Людмила КАРДАШ, головний спеціаліст відділу
роботи з платниками

Оподаткування при відчуженні
транспортних засобів
Нове при сплаті збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
Від 3 грудня 2012 року набрав
чинності Закон України від 2 жовтня
2012 року «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
вдосконалення оподаткування при
відчуженні транспортних засобів».
Зазначеним Законом внесені
зміни до Закону України «Про збір
на обов’язкове державне пенсійне
страхування» (далі – Закон), згідно з
якими підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають
право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній
реєстрації в Україні в підрозділах ДАІ
МВС України, є платниками збору на

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Рейс»: 19.25, 21.40; «Вартові легенд»: 10.30, 12.20,
14.10, 16.00; «Джунглі»: 17.50.
Малий зал: «10 років потому»: 17.00, 21.00; «Заміж на 2 дні»: 15.00,
19.00; Зі мною ось що відбувається»: 13.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Рейс»: 10.50, 13.10, 17.20, 19.40, 22.00; «Вартові легенди»: 15.30.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Мій хлопець – псих»: 10.00, 12.00, 15.50, 21.30; «Джунглі 3D»:
14.10; «Бригада спадкоємець»: 18.00; «Апартаменти 1303 3D»: 19.50.
Малий зал: «Брудна кампанія за чесні вибори»: 10.00, 11.40, 21.20; «Бригада
спадкоємець»: 13.20, 15.20, 17.20, 19.20.
ПАБ «PUBLIK»
13 грудня: «Пестициди», м. Чернівці.
14 грудня: Байкерська вечірка з гуртом «Механічний апельсин», конкурси, розіграші, body-art tattoo, при замовленні метра пива – метр ковбаси
у подарунок. Вхід вільний.
15 грудня: «Бікфордов», м. Чернівці.
16 грудня: «Beer Gun», м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
13 грудня, 15.00: «Святий Миколай – творець благодіянь і чудес».
Виставка дитячих робіт художніх шкіл, студій «Akadem-Art» (Куваєва
Л. І.), «Museum» (Михайленко О. М.,) гуртків Чернівецького міського
палацу дітей та юнацтва.
21 грудня, 15.00: Звітна виставка Чернівецького відділення СФХУ.
Скульптура малих форм. Виставка творів Анатолія Піонтковського.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

обов’язкове державне пенсійне страхування, крім випадків забезпечення
легковими автомобілями інвалідів та
успадкування легкових автомобілів.
Об’єктом оподаткування, відповідно до цього Закону, є вартість
легкового автомобіля. Ставки збору
встановлені ставки збору в таких
розмірах:
3% – якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб,
встановленого на 1 січня звітного
року (станом на грудень 2012 року
це 177045 грн.);
4% – якщо об’єкт оподаткування
перевищує 165, але не перевищує

290 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у
грудні 2012 року – від 177045 грн. до
311170 грн.);
5% – якщо об’єкт оподаткування
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня
звітного року (у грудні 2012 року це
311170 грн.).

Олена ПЛЕСКУН, головний
спеціаліст відділу аналізу
та звітності управління
надходження доходів головного
управління Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області

▪Я був звільнений з військової служби у червні 2011 року із позбавленням
військового звання. Відслужив 22 роки. У вересні 2012 року звання поновили. Чи може мені бути призначена пенсія за вислугу років і з якої дати?

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», особам, звільненим з військової служби, поновленим у військовому званні, крім осіб, звільнених зі служби у зв’язку із засудженням
за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, пенсії
призначаються на умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на
день позбавлення військового звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності. При цьому пенсія призначається від дня поновлення у військовому званні.

Людмила ТРОЦЮК, начальник управління пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших категорій громадян
▪Я військовий пенсіонер, проживаю у Путильському районі Чернівецької
області. Чи маю я право отримувати підвищення до пенсії за проживання
в гірській зоні? На підставі яких документів воно призначається?
Порядок визначення та надання громадянам статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту зі статусом гірського, визначений
ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Згідно із зазначеним Законом,
статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту
зі статусом гірського, надається громадянам, що постійно проживають, постійно
працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчий орган відповідної місцевої ради видає
посвідчення встановленого зразка, що дає право на отримання до пенсії підвищення
за проживання в гірських населених пунктах у розмірі 20 відсотків від розміру пенсії.
Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року, відповідно до якої
в Чернівецькій області є гірські населені пункти, які знаходяться у Вижницькому,
Путильському та Сторожинецькому районах.
Для призначення підвищення до пенсії за проживання в гірських населених
пунктах особам, які отримують пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», необхідно
подати в управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших
категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій
області, або в управління Пенсійного фонду України у Путильському районі наступні
документи: ▪заяву; ▪паспорт громадянина України; ▪довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; ▪довідку, видану відповідною сільською радою, про постійне
проживання на території населеного пункту, якому надано статус гірського; ▪посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського
населеного пункту.
Принагідно повідомляємо, що про всі зміни, які впливають на розмір пенсії,
зокрема, про зміну місця проживання, пенсіонер зобов’язаний невідкладно повідомляти органи Пенсійного Фонду України.

Надія РОМАНОВА, головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших категорій
громадян

10 років на сцені учасники команди «95 квартал» відзначать ювілейним
туром містами України. До Чернівців вони завітають 18 грудня. Виступатимуть артисти на сцені муздрамтеатру ім. Ольги Кобилянської. На концерті
можна буде почути ексклюзиві жарти гумористів. Квитки на концерт «95
кварталу» вартують від 200 до 700 гривень.

«Студія Квартал 95» розпочала кастинги на п’ятий сезон програми «Розсміши коміка», які триватимуть до 23-го грудня. У Чернівцях кастинг відбудеться 17 грудня за адресою: вул. Головна,
141, готель «Буковина».

6 грудня, 16.00: «Шельменко-Денщик».
9 грудня, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку».
11 грудня, 16.00: «Шельменко-Денщик».
13 грудня, 15.00: «Шельменко-Денщик».
ОРГАННИЙ ЗАЛ

15 грудня, 18.30: «Суботні вечори – 2012» – концерт української вокальної музики. У програмі: арії, романси та пісні українських композиторів.
16 грудня, 18.30: Концерт «Від флейти пана до органа» у виконанні
Ігоря Мацелюх (м. Львів) та соліста Чернівецької обласної філармонії
Віктора Білла (орган).
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
16 грудня, 12.00: «Про Івана Багатого».

ЗАПИТУЮТЬ ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ

Єдиний внесок з науковців
У якому розмірі слід утримувати
єдиний внесок від сум заробітної плати
осіб, що працюють за сумісництвом на
посадах, які дають право на отримання
пенсії відповідно до Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність»?

ністрацій, Антимонопольного комітету та інших
організацій провести публічні слухання, на грунті
яких сформувати рекомендації громадськості й
направити їх до відповідних органів.
Минулої п’ятниці новостворене об’єднання
розпочало свою роботу. Після обговорення вирішено стосовно взаємин Обленерго й населення
провести не одне, а серію публічних слухань.
Йдеться про недостатню якість послуг, але за окремими напрямками – для споживача-городянина,
сільського мешканця, підприємця –приватника
та юридичної особи тощо. Тарифна політика теж
буде перебувати в полі зору громадськості. Адже
людям не зрозуміло, чому мешканці будинків, що
стоять поруч, сплачують за різними тарифами за
електроенергію. Ті, кого обслуговують ЖРЕПи,
перебувають,порівняно з ОСББешниками та жителями кооперативів, у привілейованому становищі,
бо витягають із кишені по 28 (до 150 кВт) і 36 коп.
(зверх 150) за кіловат, а не по 37 коп.
За підсумками публічних слухань об’єднання
сформує рекомендації та спрямує їх до НКРЕ,
Кабміну та ПАТ «ЕК Чернівціобленерго».
Крім того, разом з газетою «Версії» Громадянське об’єднання розпочинає просвітницьку
акцію – серію публікацій про алгоритм дій при
порушеннях прав людини. Для прикладу, як
правильно фіксувати відключення світла, щоби
отримати компенсацію, що робити, коли прийшли
відключати світло тощо. У наступному ж числі газети опублікуємо зразок інформаційного запиту,
який будь-хто з читачів може направити до тієї
організації, робота якої не задовольняє.
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теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Точка зору.
0 9 . 5 0 , 11 . 5 0 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
10.00,15.35 Т/с «Маруся».
10.50 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.25 Дiловий свiт.
12.20,15.30 Погода.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.10 Х/ф «Ти маєш жити».
14.35 Вiкно до Америки.
15.15,18.10 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
18.45 Агро-News.
19.15 Сiльрада.
19.30 Жарт з В. Сердючкою.
20.00 Зiрки гумору. С. Єщенко.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Жарт з В. Данильцем, В.
Мойсеєнком.
22.05 Зiрки гумору. Ю. Гальцев.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.25 ТелеАкадемiя.
03.25 Як це?
03.45 Дiловий свiт. Тиждень.
04.15 Кубок свiту з футболу 2014.
Щоденник ФIФА.
04.40 Пiдкорювачi олiмпiйських
п`єдесталiв.
05.00 Спортивна програма.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.15
«ТСН».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Ляльки».
00.30 Д/ф «Два життя Андрiя
Кончаловського».
01.30 Х/ф «Похорон». (2).
03.05 Мелодрама «Непутяща
невiстка». (2).
Iнтер
06.20 Х/ф «На роздорiжжi».
Профiлактика.
14.00 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
16.05 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.00 «Спорт у Подробицях».
20.50,03.05 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Снайпери. Любов пiд
прицiлом».
23.10 Т/с «Горобини китицi
червонi».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.15 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,02.00,02.35 Погода.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Чорний грiм».
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братство десанта».
16.40 Х/ф «Перевертень в погонах».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,02.40 Свобода слова.
02.05 ПроЦiкаве.
02.10 Факти.

17 грудня

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.35,23.45,00.40,0
2.35,03.25,04.15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,00.
00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.40,08.55,09.15,10.10,12.
30,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.50,23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження»
07.00,17.00,19.00,03.45 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл
другий».
12.00 «Хай говорять. Восьмого
березня».
15.50 Право на захист.

17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,04.00 Подiї Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
21.45 Х/ф «Робiн Гуд». (2).
00.30 Х/ф «Вiддiл. По праву». (2).
02.20 Х/ф «Прокляття 3». (3).
04.05 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Дива
цивілізації»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30,14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Все про
їжу»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.20, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
07.50, 08.55 , 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 19.30, 20.10
«Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Найгарніші острови світу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький

понеділок
понеділок
репортер»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Любовний менеджмент» (2)
ТЕТ
06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50 Твою маму!
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.25 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 Х/ф «Розмах крил».
08.00 «Агенти впливу».
09.00 Т/с «Спас пiд березами».
10.50 Т/с «УГРО 4».
14.45 Т/с «По гарячих слiдах».
18.30 «Випадковий свiдок».
19.00,23.45,02.00,04.15 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Гримучi змiї». (3).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
04.40 «Танцюють всi! 5».
06.50,16.00 «Усе буде добре!»
08.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.15 «Таємницi Х-фактора. Донечки Кондратюка».
11.15 Х/ф «Четвер, 12».
13.10 «Битва ек страсенсiв.
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Куб 3».
22.25 «Детектор брехнi 2».

23.25 Т/с «Доктор Хаус».
00.45 «Вiкна-спорт».
00.55 Х/ф «Справа Румянцева».
02.40 «Краще на ТБ».
02.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 ФБР.
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.00 Зона ночi.
03.05 Народження українського
кiно.
04.05 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.25 Жарптиця.
04.45,05.15 Зона ночi. Культура.
04.50 Легендарне парi.
05.00 Я на свiтi такий один.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Лицар Камелоту».
09.50 Х/ф «Волохатий тато».
11.50 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
12.50 «Пороблено в Українi».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН».
19.00 «Шопiнг монстри 2».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «100 дiвчат i одна в
лiфтi». (2).
01.45 Х/ф «Психоаналiз». (2).
03.05 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,10.00,12.20,15.30 Погода.
09.35 Свiтло.
10.05,15.40 Т/с «Маруся».
10.50 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Х/ф «Салют, Марiє!»
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
19.00 Гранд-шоу М. Поплавського
«Я люблю тебе, Україно!»
21.20 Свiт спорту.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Дарданелльська операцiя.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.25 Православiє в Українi.
02.40 ТелеАкадемiя.
03.45 Д/ф «Марi Кюрi, поза
мiфом».
04.40 Свiтло.
05.05 Спортивна програма.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

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

Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45,04.25 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
22.00 «Українськi сенсацiї».
23.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2».
01.20 Мелодрама «Ляльки».
04.50 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.30 Х/ф «Ялинка, кролик i
папуга».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,21.00 Т/с «Снайпери. Любов пiд прицiлом».
11.40,12.50 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.50 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.55 Д/ф «Надприродне. Розплата».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.00 «Спорт у Подробицях».
20.50,03.05 «Подробицi. Неформат».
23.10 Х/ф «Честь Самурая».
01.10,03.20 Х/ф «Тiльки не зараз».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.20,06.50,03.10,03.35 Погода.
05.25 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.25 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Дiзнавач».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братство десанта».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «Загiн «Дельта». (2).
03.15 Т/с «Офiс».
03.40 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський

час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.25,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,02.35,03.25,03.35,04.
15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.15,09.15,12.35,14.10,16.10,17
.20,17.50,22.50,23.50,00.30,03.5
5 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25 «Акцент».
18.15 «Енергонагляд».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА

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

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.50 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл
другий».
12.00 «Хай говорять. Не все
одно!»
15.50 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,04.05 Подiї Спорт.

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.30 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15,15.15 Т/с «Маруся».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.35 Українська пiсня.
13.05 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.45 Х/ф «Фронт в тилу ворога».
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Запалювання головної ялинки України.
17.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
18.10 Euronews.
19.05 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
19.20 Star-шоу.
20.50 Мегалот.
21.20 Свiт спорту.
21.35 Концертна програма до Дня
Святого Миколая.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Битва при
Несбi.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.25 Православiє в Українi.
02.40 ТелеАкадемiя.
03.50 Уряд на зв`язку з громадянами.
04.15 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
05.05 Спортивна програма.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
05 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15,02.00 «Джентльменський
набiр».
22.00 «Табу з Миколою Вереснем».
23.00 «Грошi».
00.20,03.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
04.50 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.25 Д/ф «Надприродне. Розплата».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,02.50 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Снайпери. Любов
пiд прицiлом».
11.40,12.50 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.45 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.55 Д/ф «Змова смертних».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,02.55 «Подробицi. Неформат».
23.10 Х/ф «Вокзал для двох».
01.50 «Парк автомобiльного
перiоду».
02.20 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Д/с «Секретнi територiї».

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.50,02.50,04.05 Погода.
05.10 Факти.
05.40,04.10 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25 Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,02.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.

19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «Робiн Гуд». (2).
04.10 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д/фільм «Дива цивілізації»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 00.10, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Гладіатори
в природі»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Велике журі»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Колишній коханець»
(2)

19 грудня
13.00,22.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Братство десанта».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «Загiн «Дельта» 2:
Колумбiйський зв`язковий». (2).
02.55 Т/с «Офiс».
03.15 Твiй рахунок.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
0 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.40,23.20,00.15,02.3
0,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.40,08.55,09.15,12.35,13.1
0,14.10,16.10,17.20,17.50,22.50,23
.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Трансмiсiя-тест».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.1
0,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Акцент».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

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

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
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НТН

05.45 Х/ф «Вiйна».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Авантюристка».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Експеримент «Карнозавр». (2).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.10 «Чужi помилки. Розплата за
благодiйнiсть».
05.55,16.00 «Усе буде добре!»
07.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.20 «Зоряне життя. Як пережити зраду».
10.20 «Зоряне життя. Помста пожiночому».
11.20 Х/ф «Рита».
13.50 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Моя правда. Людмила
Зикiна: У колi зрадникiв».

22.25 «Один за всiх».
00.25 «Куб 3».
02.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Особистої безпеки не
гарантую».
04.25 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.25 Погода.
09.00 Т/с «Вiола Тараканова. У
свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
13.50 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У
свiтi злочинних пристрастей»9.
19.15,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.05 Весiлля буде здається!
01.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.05 Зона ночi.
03.05 Розквiт українського кiно.
04.10 Зима надiї.
04.35,05.10 Зона ночi. Культура.
04.40 Ах, не говорiть менi про
любов...

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 17.00, 03.25 «Музичний
експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20 10.20 13.10 16.10 19.20 22.20
00.00 - «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Дива
цивілізації»
08.00 «Ранок на Буковині»
08.55, 12.30, 14.30, 14.55, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Зоо-шоу»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Зав’язь»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Зелений БУМ»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.00 Д \\фільм «Зоо-шоу»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 16.00Т/с «Вертикальний
світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
18.00 «Навколо м’яча»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Невидимий» (2)

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.25,23.00 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.

НТН

05.15 «Легенди карного розшуку».
05.20 «Правда життя».
05.45 Х/ф «Вiйна».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Авантюристка».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Карнозавр 3: Первiснi
тварюки». (2).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.55 «Чужi помилки. Як вижити
нiчному метелику».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда
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про зiрок».
10.05 «Моя правда. Людмила
Зикiна: У колi зрадникiв».
12.05 Х/ф «Канiкули любовi».
14.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 «Вiкна-спорт».
01.40 Х/ф «Незакiнчена повiсть».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.45 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова.
У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.05 Парад порад 2.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «У Фiладельфiї завжди
сонячно».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.05 Зона ночi.
03.05 Iван Мазепа.
04.10 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.30 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Так нiхто не любив.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри 2».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Камедi клаб».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна».
01.40 «Нiчне життя».
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Делямар: «…У Європі є народ, забутий перед
лицем історії – це рутенський народ»
«Українцям упродовж віків втовкмачували
в голови, що вони – це хтось інший, що
насправді нема на світі ні такої нації, ні
такої держави, ні такої мови. І, що найгірше,
продовжують це робити в незалежній
державі», – каже доктор історичних
наук, професор кафедри історії
України Чернівецького національного
університету ім. Ю.Федьковича Петро Брицький. В
анотації до монографії Петра Брицького та Петра Бочана
«Німці, французи і англійці про Україну та український
народ у XVII-XIX століттях» зазначено, що «в цій праці
вперше в українській історіографії висвітлюються окремі
праці західноєвропейських учених, послів, мандрівників
і військових, які містять важливу інформацію про історію,
етнографію, культуру, звичаї та традиції українського народу».

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри 2».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна».
01.40 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «П`ятницький. Роздiл
другий».
12.00 «Хай говорять. Телячi
нiжностi».
15.50 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.50 Подiї Спорт.
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «Коли дзвонить незнайомець». (2).
03.10 Щиросердне зiзнання.
04.35 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

«ЧЕРНІВЦІ»

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.25,23.00 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25,00.20 Чортiвня щодня.
18.50,00.55 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25,01.20 Рай, гудбай.
23.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.45 До свiтанку.

Передплатний індекс 09584

Українці навчалися
у Сорбонні ще у XIV
ст., а росіяни – 4-ма
століттями пізніше

– Чим привабила Вас ця тема,
зрозуміло. А чому обрали для дослідження саме цей період?
– Бо дуже мало досліджуваний.
Коли ми говоримо про Київську Русь,
більшість людей знає, що це була могутня європейська держава з добре
розвинутою культурою, освітою, дипломатичними відносинами, армією, яку в
світі знали і з якою рахувалися. Маємо
багато свідчень того, якої ваги надавали
Україні європейські держави.
Із занепадом Київської держави її
зв’язки з Заходом значно послабилися.
Однак, українців і далі шанували як
освічену та культурну націю. Ось хоча б
такий приклад. Від другої половини ХІV
ст. українці навчалися в Сорбонні, їх у
списках студентів зазначали «з Рутенії»,
або «з руської нації з Києва» чи «Natione
Ruthenia de Ukraina». Натомість, з Росії
аж до ХVІІІ століття в Сорбонні не навчалося жодного студента. Це відомо із
запису, який зробив у книзі відвідувачів
Петро І.
Що ж до означеного періоду, то
в ХVІІ ст. територія України була пошматована й розділена між різними
країнами, кожна з яких, заволодівши
ласим шматочком, намагалася переконати місцеве населення в його меншовартості. Однак Україна не загубилася
й не розчинилася серед інших народів.
Навіть у найскрутніші часи європейці
вирізняли її з-поміж інших країн.

Проспер Меріме
дуже серйозно
досліджував історію
українських козаків

– Період козаччини, національно-визвольної війни під проводом
Богдана Хмельницького є особливо
щедрим на мемуари європейських
мандрівників.
– Так, і треба сказати, переважна
більшість з них із великою симпатією та
повагою ставилася до козаків. У цьому
плані хотів би звернути увагу на маловідомі нині записи німецького автора
Готгарда Кетлера, останнього магістра
Лівонського ордена, а згодом – першого
герцога Курляндії, який багато подорожував у службових справах, бував у
Польщі, Литві, Лівонії, Москві, а також в
Україні. Багато місця у своїх працях він
відводить набігам кримських татар на
Україну і боротьбі козаків з ними. Зокре-

ма, цікавою є його розповідь про Івана
Підкову, його арешт і страту.
Одним із перших, хто висвітлив
події визвольної війни українського народу, був Йоакім
Пасторій (справжнє
прізвище –Хіртенберг).
Він походив з сім’ї німецького священика,
був секретарем і придворним історіографом
при польських королях
Владиславі ІV і Яні- Казимирі. Хоча один з найдосконаліших описів
цих подій подав німецький історик і письменник Еразм Франциск.
Так само цікавилися козацьким рухом і
французькі та англійські дослідники. Йдеться вже не просто про
мемуари, а про історію
України. Зокрема, відомий французький
філософ Вольтер у знаменитому творі «Історія
Карла ХІІ» окремий розділ присвятив Україні.
В ньому головним чином описуються події,
пов’язані із переходом гетьмана Івана
Мазепи на бік шведів у Полтавській
битві. Історію українських козаків дуже
серйозно досліджував відомий письменник Проспер Меріме. Англійські
джерела наразі мало вивчені, однак
і тут знаходимо дуже багато цікавого
матеріалу.
Політик Делямар, близький приятель Наполеона, стверджував, що
університетська cпільнота помилково
змішує два різних народи – рутенців
(русинів) і московитів в один – русів
– Петре Павловичу, як виглядала того часу Україна в очах європейців?
– Ось послухайте, що пише німецький капелан Й.Барділі, учасник походу
Карла ХІІ: «Україна або Казакія – це
скарб, у якому давніше жили скити, а
їхніми нащадками є козаки, нарід вільний, що не хоче бути ні під Польщею, ні
під Литвою». Україну ж він називає країною «молоком і медом» текучою. Але
найважливішим є те, що для означення
території він вживає термін «Україна»
– не Польща, не Росія, не Малоросія,
зрештою, а таки Україна. І це роблять
практично всі мандрівники та історики.
Француз Гійом де Боплан ще у ХVІІ ст.
вживає назву «Україна», а територію
Московського царства подає під назвою

«Московія».
– Читаючи монографію, звернула увагу, що мандрівники-очевидці
будують свої описи на протиставленні України і Росії. Мабуть, це
як наслідок політики Росії, яка
відводила Україні місце на своїх
задвірках.
– Так. Йоганн Коль навіть визначив
території поселення «великоросів» і
«малоросів». «Великороси населяють
виключно центральну Росію, де у старій
країні московитів є їхня справжня колиска, – пише він. – Малороси, навпаки,
населяють південну Росію (йдеться про
південну частину Російської імперії),
особливо область Дніпра, де в старому
Києві потрібно шукати їхню колиску».
«Вже давно доведено, – пише далі Коль,
– що відносно віку малоросійському
роду належить навіть пріоритет перед
великоруським народом». Далі Коль
аргументує прикладами відмінність
української та російської мов. А далі
зазначає, що в Росії російська мова
«піднялася в тіні тріумфуючого московського прапора до загальноприйнятої

мови літератури. Це тому, що всі офіційні
документи, листи, книги тощо пишуть у
всій Малоросії та Великоросії на цьому
діалекті, а в усіх школах та інститутах
навчання проводиться мовою Великоросії».
– Ось і відповідь на «вічне» запитання про двомовність, яка,
як відлуння імперії, що розпалася,
переслідує нас донині.
– Зауважте, це було написано
в ХІХ столітті. І не тільки це. Саме
тоді у Франції з’явилася оригінальна
праця про Україну, автором якої був
сенатор, політик, редактор впливового часопису «La Patrie», що означає
«Батьківщина», і близький приятель
Наполеона Казимир Делямар. Робота
називається «П’ятнадцятимільйонний
європейський народ, забутий історією». Автор, на відміну від підручника
з історії Російської імперії підкреслює,
що «університетська освіта змішує два
по суті різні народи з явними протилежними культурами й історичними
традиціями. Цими народами є московити і рутенці, змішані в загальній назві
«руси» (russes)». Казимир Делямар
на державному рівні порушив питання
про захист мови та історії українського
народу.

Гадаю, особливо цікавим для сьогоднішнього читача є пророцтво Коля
щодо майбутнього українського народу: «Абсолютно ясно: якщо колись
велетенське тіло російської держави
знову буде розпадатися, то Малоросія
буде однією з тих частин, які добровільно відокремляться від нього». Причиною слабкості України, в тім числі й
політичної, він називає роздробленість.
Отже, подорожні нотатки Йоганна Коля
і через 200 років не втратили своєї
актуальності.
– За якими ще ознаками вирізняють європейські мандрівники
Україну й українців?
– Таких ознак дуже багато. Наприклад, той же Коль звертає увагу
на відмінність українського одягу від
російського й польського. Те ж він говорить і про кухню та побут українців.
Зокрема, він пише, що «рутени (русини) живуть краще й охайніше, ніж
поляки… Також кухня їхня смачніша,
а столи накриваються набагато щедріше». Подорожуючи Галичиною, він
підкреслює, що «грабіж і вбивство тут
трапляються дуже рідко». В
цьому контексті доречним є
зауваження французького
дипломата й історика Жана-Бенуа Шерера: «Жодна
нація не виявляє стільки
поміркованості в незгодах,
як жителі Малоросії. Там
обидва супротивники спокійно їдуть тим самим возом,
п’ють, їдять і сплять разом,
навіть, коли треба проїхати
300 верст, щоби дістатися
до судді. І коли вони до нього нарешті добираються,
кожен представляє свої докази й розпочинає справу
проти другого. Така поведінка є, безперечно, одним
із кращих свідчень того, як
вони поважають закони,
а також безсторонності й
справедливості тих, хто забезпечує їхнє виконання».
Знаєте, цю цитату варто б
вивчити напам’ять нинішнім
нардепам, яким толерантність дуже важко дається, а
також суддям, які втратили
повагу до законів.
Майже всі дослідники звертають
увагу на побут українців, чистоту в їхніх
оселях, охайність одягу, гарний (причому завжди підкреслюють: на відміну
від Росії) стан доріг. Щодо українських
господарств, то англійський мандрівник
Джозеф Маршалл ще у ХVІІІ столітті
порівняв їх з англійськими графствами.
Українці не тільки толерантні, а й
малопитущі. І вони завжди прагли волі.
На цьому наголошували Маршалл, Блазіус, Вольтер
– У контексті сучасності, коли
алкоголь став бичем нації, мені
видалися актуальними нотатки
вченого мандрівника, німецького
професора Йоганна Гейнріха Блазіуса, який, постійно порівнюючи
Україну з Росією, звертає увагу
навіть на спосіб вживання алкоголю…
– Так-так. Давайте процитуємо.
Ось він пише, що українські «чоловіки п’ють спокійно і повагом, тоді як
великороси бездумно заливають свої
шлунки горілкою, випиваючи кварти
одним махом. Горілки, яку великорос
одним махом відправляє до місця призначення, малоросові вистачає, щоби
пити її маленькими ковтками та лизати

від ранку до ночі. Навіть п’яний, малорос
хоче контролювати свої почуття. Вільний малорос п’є з насолодою і радістю, а
великорос-кріпак намагається втратити
свою свідомість. Тому малорос п’є тільки
у веселому товаристві, а великорос
наодинці наїсться і нап’ється або, коли
він належить до вищого стану, то йому
треба максимум однодумця, вірного
слуги, щоб якомога швидше упасти під
стіл». А взагалі праці Йоганна Блазіуса
є для нас цінними не тільки багатими
відомостями, а й таблицями та малюнками, особливо храмів, окремі з яких до
нашого часу, на жаль, не збереглися.
Характер українців, їхній дух вдало
підмітив Вольтер, який був зачарований
вже самою назвою «Україна»: «Україна
завжди прагнула волі… завжди натхненна до свободи. Ось де живе таємниця і
внутрішня принадність цієї назви для
душі Української нації і кожного з її вірних синів. Вона промовляє до совісті.
Це божественна внутрішня сила душі
нації, що безсмертно живе і в її національному імені: Україна. Український
народ, українці, і це ім’я тому таке рідне,
привабливе та дороге Українському
народові, і тому таке ненависне поневолювачам, ворогам свободи, життя і
розвитку нації».
– Отже, українська історіографія поповнилася дуже важливою
працею, в якій, опираючись на
незалежні джерела, свідчення і висновки європейських мандрівників
та істориків, доводить: Україна –
держава, походження якої, культура, освіта сягають углиб віків, ми
можемо пишатися своєю історією
і не маємо ані найменшої потреби
під когось підлаштовуватися чи до
когось уподібнюватися.
– До речі, про підлаштовування й
уподібнення. Мені, як історику, прикро, що багато проблем, окреслених
ще кілька століть тому продовжують
залишатися актуальними. Наприклад,
оце Делямар, написав ніби вчора і спеціально для наших теперішніх політиків:
«Живучи між Московією та власне Польщею, рутенці, до яких раніше відносилися назви «руси» (russes) і «русини»
(russiens), були поневолені в минулому
столітті московітами, і народ-завойовник сам на себе поширив ім’я переможеного народу, щоби надати собі позірних
прав на володіння ним. Через те слова
«руси» (russes) і московити (russiens)
видаються нам сьогодні синонімами,
тоді як насправді вони є цілком різними
для історика.
Ця навмисна плутанина дала змогу
московітам поглинути навіть саму історію рутенців, немов би пізніший політичний акт здатен впливати на історію
попередніх епох.
Ось чому справедливим є твердження, що у Європі є народ, забутий
перед лицем історії – це рутенський
народ.
Чи знищено цей народ? Звичайно,
що ні. Він існує, він має свою історію,
що відрізняється від історії Польщі, а
ще більше від історії Московії; він має
свої традиції і свою мову, що відмінна
водночас від російської і від польської;
йому притаманна, нарешті, яскраво
виражена індивідуальність, яку він не
перестає відстоювати».
P.S. Книжка вийшла накладом 250
примірників. Катастрофічно мало, щоби
вплинути на свідомість мас, наразі, на
жаль, темних…

Леся РУПНЯК, Чернівці-Львів-Київ,
спеціально для «Версій»

8

№50 (467) 13.12.2012 - 19.12.2012

Передплатний індекс

09584

оборонні

Драматична доля
спадщини художника

удвічі…

або У пошуках Саломона Лернера

Україна», скорочення чисельності армії до
2017 року є одним з положень Концепції
реформування Збройних сил. Реалізувати
його пропонується за рахунок поступової
ліквідації структур забезпечення. При цьому в Міноборони розраховують збільшити
частку бойових частин і спрямовувати більше коштів на розвиток армії.
Зокрема, член парламентського комітету з питань національної безпеки і обо-

рони Анатолій Кінах (ПР) зазначив, що для
виконання всіх завдань обсяг оборонного
бюджету в 2013 році повинен становити
1,7-1,8% від ВВП (у 2011 році ВВП склав
1,314 трлн. грн, а фінансування армії перебувало на рівні 1,1% від ВВП).
– До 2017 року ця цифра має зрости до
2-2,5%, щоби на оборону у нас виділялося
мінімум 23-25 млрд грн, – зазначив Анатолій Кінах.

Згідно з новою реформою, кількість військової
техніки, що перебуває на озброєнні української армії,
буде скорочена. Вже на 2013 рік заплановано зменшення кількості бойових літаків з 160 до 134, а кількість зенітно-ракетних комплексів складе 36 одиниць
замість 55. Зменшиться і кількість танків – до 660 одиниць проти сьогоднішніх 774 машин. Крім того, буде
скорочена й кількість військових навчальних закладів. Їх буде лише 14 замість 31, які існують сьогодні.
Проте до 2017 року військове відомство планує закупити 35 вертольотів, 45 літаків і 57 комплексів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій. При
цьому нічого не говориться про закупівлю нових видів
озброєння і техніки. Винятком є тільки безпілотники і
високоточні засоби ураження, оскільки держава має
намір активно використовувати як імпортні ударні та
розвідувальні безпілотні літальні апарати, так і моделі
спільного виробництва. Що ж до основної військової
техніки, в тому числі і систем ЗРК, то їх планують тільки
модернізувати.

«Замість того, щоби захищати Україну, кожному з нас
доводиться захищати себе від цієї держави…» –
фото Ігоря Константинюка

зауважили «свободівцям» студенти ЧНУ, які до Дня збройних сил
дискутували з ними на тему боєздатності української армії

Цікаво, що скорочення армії відбувається на контрастному
фоні дедалі більшого фінансування міліції та внутрішніх
військ. Схоже, нинішня влада намагається скоротити
кількість «непідконтрольних» їй людей, які мають доступ до
зброї, натомість формує внутрішні сили, на які вона могла би
спертися в разі несприятливої для себе ситуації.
– Сьогодні ситуація в країні дійшла
до такого абсурду, що, замість того,
щоби захищати цю країну, кожному з
нас доводиться захищати себе від цієї
держави, – зреагував реплікою один зі
студентів ЧНУ на полум’яно-патріотичні
заклики Назара Горука, депутата облради від ВО «Свобода». На його пропозицію «віддати життя за батьківщину»
відгукнулося лише від сили десяток
ентузіастів, тобто приблизно кожний
десятий з присутніх на зустрічі.
– Українська армія нині – проста
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Мистецький детектив

Українських вояків скорочуватимуть…

До 2017 року українська армія скоротиться удвічі, – посилається УНІАН на
заяву заступника начальника Головного
управління особового складу Генерального
штабу Ігоря Ніколаєнка.
– Зараз чисельність збройних сил
становить 193 тисяч осіб. До 2017 року
планується зменшити її до 100 тисяч, – пояснив Ніколаєнко.
Як відзначає видання «Комерсант-

Передплатний індекс

відрижка радянської армії. Вона не боєздатна, тож і не захистить державний
суверенітет. А з роками стала ще й інститутом дебілізації. Всі, хто йде на строкову службу в армію, потім кажуть, що
даремно втратили рік життя, – емоційно
відгукнувся інший студент. Студентки ж
з простодушними посмішками заявили,
що в разі зовнішньої агресії тікатимуть
до Польщі. «Будете там проститутками»,
– вигукнув обурено хтось із просторої
лекційної аудиторії істфаку.
Загалом «свободівці» ставили ба-

Держбюджет-2013. Скільки коштує силовий апарат

Генпрокуратура

СБУ

3,41
3,25

МВС

15,05
14,56

Податкова
служба

Міністерство
оборони

гато дратівливих і тривожних питань
щодо можливих зовнішніх і внутрішніх
загроз для України: про румунський
націоналізм, імперсько-російський фактор, розвал і деградацію збройних сил,
персональне ПВО Януковича та загалом
зміцнення поліційної держави бандитської влади. І важко з ними не погодитися: армію і справді треба кардинально
реформувати, піднімати її фінансування
(не менше 5% від ВВП) тощо...
Проте, – маю стійке суб’єктивне
враження! – 2013 року для українського

3,2
2,65

4,517
4,518
15,3
16,38

Витрати в держбюджеті 2013 року
Витрати в держбюджеті-2012 року
війська найбільш реальним і досяжним стане хіба що… перенесення
святкування Дня Збройних сил України на 14 жовтня – день Покрови
Пресвятої Богородиці, покровительки українського козацтва. Бо, як наголосили «свободівці», 6 грудня монгольський хан Батий узяв Київ. Тож
святкувати нічого. Але принаймні з’явиться ще один привід (14 жовтня, 6
грудня, 23 лютого) згадувати про існування армії. Поки що української.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Серед найбільш цікавих і певною
мірою загадкових художників Чернівців
початку ХХ століття виокремлюється
ім’я Саломона Лернера, 1890 (за деякими даними 1886)-1963.
До нашого міста він потрапив після
навчання у Київському художньому
інституті. Працював тут близько двадцяти років, входив до кола чернівецьких митців та інтелектуалів на чолі з
відомим письменником Е. Штейнбаргом.
Мешкав по вулиці Регіни Марії, 4 (нині
вул. Головна між площами Центральною та Соборною).
У пресі 1920-х років зустрічаються
лише поодинокі відгуки про твори художника та згадки про його участь у виставках. Провідні теми – мотиви містичних хасидських легенд та єврейського
побуту. В творчому доробку багато, крім
того, портретів, натюрмортів і пейзажів.
Творчість цього живописця є надзвичайно оригінальною, а виразне письмо
позначене рисами постімпресіонізму.
У наші дні творчість С. Лернера призабута, та й інформація про нього край
обмежена. Є згадки про те, що кілька
його полотен перебуває у музеях Ізраїля та США: в Музеї мистецтв у Тель
Авіві, в одному з перших художніх музеїв країни у кібуці Ein Harod, а також у
музеї Хіршхорна у Вашінгтоні (Hirshhorn
Museum).
Чернівецькі музеї, на жаль, полотен
Лернера не мають.
Донедавна ми могли скласти уяву
про його творчість, маючи лише дві
тоновані репродукції у раритетному
Єврейському альманасі 1922-23 років,
який експонується в нашому Художньому музеї - портрети «Весняне пробудження» та «Ревний рабин». Вони
вражають глибоким відтворенням образів і яскравою виразністю характерів.
Але при вивченні творчого шляху
митця мені випала щаслива можливість
познайомитися із портретом видатної
поетеси Рози Ауслендер, яка народилася та тривалий час жила у Чернівцях. Цей твір Саломон Лернер написав
1928(?) року. Він репродукований у
статті про уславлену чернівчанку в
енциклопедії «Єврейські жінки». Нещодавно кольорову репродукцію портрета вперше розмістили в інтернеті.
На ньому зазначені підпис автора та
дата створення (сайт блогу вихідця з
Чернівців Едгара Хаустера з Нідерландів «Czernowitz Art Gallery»). На цьому
сайті, також у кольорі, поданий твір
Лернера «Портрет літньої жінки». Із
вдячністю до Е. Хаустера за публікацію
зазначимо, що це дає нам можливість
познайомитися із живописною манерою
художника та відчути своєрідність його
палітри, в якій переважають зелені та
рожеві кольори. Там же дізнаємося, що
чотири його твори репродуковані у виданні на івриті «Комуна Ліпкани. Книга
пам’яті» (1963).
Доля творчого доробку майстра
є доволі драматичною. Відомості про
його творчість та й самі твори загубилися у вирі подій і розлетілися світом.
Адж, крім Чернівців, тривалий час він
жив у Парижі (1930-ті роки), Гавані на
Кубі (1940-1943) та Нью-Йорку (19431962). Останній рік свого життя Лернер
прожив у Тель-Авіві.
У Парижі та Гавані митець активно
творив, брав участь у виставках. Є
відомості, що на Кубі С. Лернер долучився до організації мистецької творчої
групи разом з відомим кубинським ху-

Портрет Рози Ауслендер.
Полотно, олія. 1928(?) р.
дожником та письменником
Самуелем Фейхоо (Samuel
Feijóo). Цього часу там працював і чернівецький скульптор Бернар Редер, з яким
вони 1943 року вирушили
до Сполучених Штатів Америки.
У Нью-Йорку Саломон
Лернер оселився на Манхеттені. Він і далі багато
працював, утримуючи родину з продажу картин.

Тож виставкова активність
митця згасла. Однак 1960
року життя художника несподівано змінилося – з
ним стався нещасний випадок. Під час прогулянки в
нього влучив бейсбольний
м’яч, що вилетів з майданчика, повз який він саме
проходив. Лернер отримав
важкий струс мозку і був
змушений кілька місяців
лікуватися. Відтак живопис

митця втратив колишню виразність і силу.
1962 року він виїжджає
до Тель-Авіва разом з усіма
своїми творами. Наступного
року Саломон Лернер помер. Після смерті митця всі
його роботи, за ініціативи
Міністерства освіти та культури Ізраїлю, розподілили
по різних установах країни
та сільськогосподарських
комунах (кібуцах).
За різними оцінками,
за своє життя художник
створив від тисячі до двох
тисяч живописних композицій. Врятувати творчість
Лернера від забуття взявся

Портрет літньої жінки. Полотно, олія. 1923 р.

благодійний Фонд Мехнера
у Нью Йорку (The Mechner
Foundation), який започаткував проект «Саломон Лернер». Головним завданням
проекту є «пошук творів народженого в Україні живописця з метою привернення
уваги мистецької спільноти
до його творчості». Заплановані також видання альбому репродукцій та виставки творів Лернера в різних
країнах, де він працював.
Френсіс Мехнер звернувся
до світу із проханням надсилати йому відомості про
митця та його твори.
Сподіваймося, що цей

Френсіс Мехнер, професійний психолог і меценат, у юнацькі роки навчався
живопису у С. Лернера в Гавані. Прикметно, що його батько був родом з
Чернівців.

Ведуча рубрики –Тетяна ДУГАЄВА

Ревний рабин. Полотно, олія

Мистецтвознавець, культурний діяч Буковини,
автор багатьох розвідок, монографій, каталогів і
буклетів. Свого часу науковий співробітник Львівської
картинної галереї, директор Чернівецького обласного художнього музею. Нині на творчій роботі. Член
Національної спілки художників України. В її доробку:
«Митці Буковини», енциклопедичний довідник, т. 1, у
співавторстві, 1998; «Таланти Чернівців. «Усім, чим я
є, я зобов’язаний Чернівцям» (2008): творчі біографії
митців різних країн, життя яких пов’язане з Чернівцями.
До речі, прочитати про колишню нашу землячку, яка живе нині за кордоном, тепер можна у
Вільній електронній енциклопедії «Вікіпедія»

Саломон Лернер.
Чернівці. Фото
1928 року
заклик знайде відгук і в
Чернівцях. Дуже хочеться
вірити, що в нашому місті
ще й тепер можуть знайтися
полотна славного чернівчанина Саломона Лернера,
на яких він зазвичай ставив свій підпис «S.Lerner»
і дату.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА
10 грудня Україна і світ відзначають Міжнародний день
захисту прав людини, який святкується за пропозицією
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй на
честь ухвалення 10 грудня 1948 року Загальної декларації
прав людини. До уваги читачів – інтерв’ю з в.о. начальника
Головного управління юстиції у Чернівецькій області
Мірчою БЕЖЕНАРОМ.

– Шановний Мірчо Дмитровичу, розкажіть, будь ласка, про
Всеукраїнський тиждень права,
який проводитиметься в грудні
цього року в Чернівецькій області.
– Враховуючи важливе значення
правової освіти в розбудові України
як правової держави, 2008 року Президент України своїм Указом започаткував проведення Всеукраїнського
тижня права щороку в тиждень, що
включає 10 грудня.
Від 10 до 14 грудня 2012 року в
нашій області проводиться Всеукраїнський тиждень права, одним із завдань
якого є сприяння тому, щоб українці не
лише розширювали свої правові знання, але й вчилися їх застосовувати.
Зокрема, Головне управління юстиції
та його територіальні органи на Буковині спрямовують зусилля з реалізації
державної політики у сфері правової
освіти населення.
– Які основоположні права
людини проголошує Декларація?
– Принциповою засадою Загальної декларації прав людини є рівність
правового статусу людей. Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй
гідності та правах. Наділені розумом і
совістю, вони повинні діяти один щодо

одного в дусі братерства. Це конкретизоване в рівності прав і свобод
людей незалежно від раси, кольору
шкіри, статі, мови, політичних або
інших переконань, національного чи
соціального походження, майнового
чи іншого стану, а також політичного,
правового чи міжнародного статусу
країни чи території, до якої людина
належить.
У Декларації особливо виділяється право людини на життя, свободу
та особисту недоторканність. За цим
правом ніхто не повинен зазнавати
тортур або нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження і
покарання.
Кожна людина, обвинувачена у
скоєнні злочину, вважається невинною доти, доки її вина не буде встановлена в законному порядку шляхом
прилюдного судового розгляду.
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в особисте і сімейне життя, а також безпідставного
посягання на недоторканність житла,
таємницю кореспонденції, честь і
репутацію. Кожна людина має право
вільно пересуватися та обирати місце
проживання у межах тієї чи іншої держави. Вона має також право покидати

будь-яку країну, в тому числі свою, і
повертатися. В Декларації проголошене право кожної людини на громадянство, зазначаючи при цьому, що жодна
людина не може бути безпідставно
позбавлена громадянства або права
змінити своє громадянство.
– Чи має Загальна декларація
прав людини конкретний соціальний аспект?
– Декларація містить такі соціальні
права: *на соціальне забезпечення;
*на працю і вільний вибір роботи; *на
відпочинок і дозвілля; *на життєвий
рівень, необхідний для підтримання
здоров’я та добробуту; *на забезпечення у разі безробіття, хвороби,
інвалідності, старості тощо; *на освіту,
вільну участь у культурному житті
суспільства та користування благами
наук, прогресу.
– Але ж права мають тягнути
за собою обов’язки…
Поряд з правами та свободами Декларація передбачає також обов’язки
людини перед суспільством. При
здійсненні своїх прав і свобод кожна
людина може зазнавати лише таких
обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання та поваги прав і свобод
інших людей, а також забезпечення
справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального добробуту в
демократичному суспільстві.
З урахуванням положеннь Загальної декларації прав людини розроблений другий розділ Конституції
України – Основного закону нашої
держави, який стосується прав, свобод
і обов’язків людини й громадянина.
– Які тенденції в українсько-

му законодавсті сприяють належному захисту прав людини?
– Ст. 59 Конституції України встановлює, що кожен громадянин має
право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
Саме на реалізацію цих положень
2 червня 2011 року Верховна Рада
України прийняла Закон України «Про
безоплатну правову допомогу».
– Як діятиме цей закон?
–Система безоплатної правової допомоги складається з двох
взаємопов’язаних складових – безоплатної первинної та безоплатної
вторинної правової допомоги.
Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання
правової інформації, надання консультацій і роз’яснень з правових питань,
складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. Таку
допомогу надають органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.
Станом на грудень 2012 року за цим
видом правової допомоги звернулися
203 особи.
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових
послуг: 1)захист від обвинувачення;
2)здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, в судах;
3) складання документів процесуального характеру.
Безоплатну вторинну правову
допомогу в Україні надають: *центри
з надання безоплатної вторинної правової допомоги; *адвокати, включені
до Реєстру адвокатів, які надають

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; *адвокати, включені до Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.
Закон України «Про безоплатну
правову допомогу» покладає на Міністерство юстиції України обов’язок
створити до 1 січня 2013 року в Україні
мережу центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. Один
з таких наразі створюється і в Чернівецькій області.
Від 1 січня 2017 року безоплатна
вторинна правова допомога надаватиметься в повному обсязі всім категоріям населення.
– Яка роль органів юстиції в
процесі захисту прав людини?
– Головне управління юстиції у
Чернівецькій області та його територіальні органи здійснюють державну
реєстрацію нормативно-правових
актів місцевих суб’єктів нормотворення, водночас запобігаючи прийняттю незаконних норм і порушенням
прав людини, а також забезпечують
правову освіту населення. Відділи
державної виконавчої служби забезпечують виконання рішень судів, що
сприяє відновленню порушених прав.
Система нотаріату виконує функцію
посвідчення правочинів. Державна
реєстраційна служба захищає конституційне право громадян на об’єднання
та здійснює реєстрацію актів цивільного стану.

Органи юстиції забезпечують
також розгляд звернень громадян
та ряд інших функцій за Законом.

Порядок звернення до Європейського суду з прав людини
Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є
міжнародним органом, який за умов, визначених
Конвенцією, може розглядати заяви, подані особами,
які скаржаться на порушення своїх прав, гарантованих
Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція). Конвенція (1950 р.) є
міжнародним договором, на підставі якого більшість
європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав
та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються
як самою Конвенцією, так і протоколами до неї, згода
на обов’язковість яких надана державами – сторонами
Конвенції.

Ви можете звернутися до Суду,
якщо вважаєте, що Ви особисто є
жертвою порушення однією з держав
– сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються
Конвенцією та протоколами до неї.
Юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання стосовно
тлумачення та застосування Конвенції
і протоколів до неї та передаються на
його розгляд відповідно ст.ст. 33, 34 і
47 Конвенції. Суд не виконує функції
національного суду та не має повноважень скасовувати чи змінювати
рішення національних судів. Суд не
може також безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія
або бездіяльність якого спричинила
порушення.
Ви можете звернутися до Суду
лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта
владних повноважень (парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з
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цих держав. Суд не розглядає заяви,
спрямовані проти приватних осіб або
недержавних інституцій.
Згідно з п. 1 ст. 35 Конвенції, Суд
приймає заяви до розгляду лише після
того, як були використані усі внутрішні
засоби юридичного захисту, і лише
протягом шести місяців із дати винесення остаточного рішення. Суд не
розглядає заяви, які не відповідають
цим умовам прийнятності. Шестимісячний строк відраховується від
моменту Вашого ознайомлення або
ознайомлення Вашого адвоката з
остаточним судовим рішенням, за
результатами звичайної процедури
оскарження на національному рівні,
або ж – у разі якщо Ви вважає, що
ефективний засіб юридичного захисту
щодо такого порушення на національному рівні відсутній – від моменту
стверджуваного порушення.
Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви

відправляєте свою заяву електронною
поштою або факсом, Вам обов’язково
треба продублювати її звичайною
поштою. Немає необхідності бути
особисто присутнім у Суді для усного
викладення обставин справи.
Усю кореспонденцію стосовно
скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.
Листи й документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати
степлером, склеювати чи скріплювати
іншим чином. Усі сторінки повинні бути
послідовно пронумеровані.
Після отримання від Вас першого
листа чи формуляру заяви Секретаріат
Суду надсилає відповідь із повідо-

мленням про те, що за Вашим іменем
відкрито справу, номер якої слід зазначати в усіх наступних листах до Суду.
Надалі до Вас можуть звернутися за
додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними
із заявою.
Секретаріат Суду не надає інформації стосовно законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а
також не надає юридичних консультацій із застосування або тлумачення
національного права.
Ви маєте своєчасно й сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду.
Будь-яка затримка з відповіддю може
розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження
в Суді, і розгляд заяви, відповідно,
припиняється.
Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява
стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до

неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні
ретельно й розбірливо заповнити формуляр заяви та повернути його до Суду
в найкоротші строки, та, в будь-якому
випадку, не пізніше шести місяців від
дати направлення першого листа до
Секретаріату Суду. Якщо формуляр та
всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу
зазначеного строку, це буде розцінене
як те, що Ви не бажаєте підтримувати
заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу
буде знищено.
За правилом 47 Регламенту Суду,
в заяві необхідно: а)навести стислий
виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг; б)зазначити права, гарантовані Конвенцією
або протоколами до неї, які, на Вашу
думку, були порушені; в)назвати національні засоби юридичного захисту,
якими Ви скористалися; г)навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням
дати кожного рішення та органу, який
його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа
слід додати копії самих рішень (Суд не
повертає надіслані йому документи,
тому надсилайте виключно копії, а не
оригінали).
Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана заявником або його представником.

Олексій БЕЗРЯДІН, представник
урядового уповноваженого у
справах Європейського суду
з прав людини в Чернівецькій
області, заступник начальника
Головного управління юстиції у
Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.25 Рецепти здоров`я.
06.35,07.30 Глас народу.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40 Гiсть студiї.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,09.55,15.30 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00,15.40 Т/с «Маруся».
10.50 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок.
13.40 Х/ф «Фронт в тилу ворога».
15.15,18.10 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.30 Т/с «Агент особливого призначення».
19.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.50 Урочистi заходи з нагоди
Дня Мiлiцiї України.
21.15 Свiт спорту.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Громадянська
вiйна в США.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 З перших вуст.
01.50 Перший допомагає.
01.55 Про головне.
02.25 ТелеАкадемiя.
03.30 Школа юного суперагента.
03.45 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
04.15 Д/ф «Соня Рiк ель.
Напередоднi».
05.05 Спортивна програма.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
45,03.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45 Д/ф «Дiм».
00.00,03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв
2». (2).
01.40 «Табу з Миколою Вереснем».
02.25 «Грошi».
04.55 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.20 Д/ф «Змова смертних».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.30,01.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,21.00 Т/с «Снайпери. Любов пiд прицiлом».
11.40,12.50 Д/с «Слiдство вели...»
з Леонiдом Каневським 2».
13.45 Т/с «Повернення Мухтара
2».
15.50 Д/ф «Людина пiсля
апокалiпсису».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.50,01.35 «Подробицi. Неформат».
23.10,02.35 Х/ф «Монстро». (2).
01.00 «Подробицi» - «Час».
01.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.50 Д/с «Секретнi територiї».
03.50 «Глянець».

ICTV

05.05,06.50,02.35,03.50 Погода.
05.10 Факти.
05.40,03.55 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.40
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Лiквiдацiя».

20 грудня

18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Вбивця». (2).
02.40 Т/с «Офiс».
03.05 Твiй рахунок.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,04.
15,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.50,
23.50,00.35,03.55 «Погода».
08.30 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 8.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 8.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 8.30, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 8.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Бiднi родичi».

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30,07.30 Гiсть студiї.
06.40,07.20 Країна on-line.
06.45 Вiстi.Ru.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25,12.20,15.30 Погода.
09.35 Д/ф «Андрiй Малишко.
Мистецтво залишатись собою».
10.10,15.35 Т/с «Маруся».
11.05 Театральнi сезони.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Я тебе нiколи не забуду».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.20 Бенефiс Ю. Шифрiна. 25
рокiв на сценi.
19.25 Шляхами України.
19.50 Зiрки гумору. К. Новикова,
брати Пономаренки.
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.40,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.45 Погода.
00.50 П`ятниця.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 З перших вуст.
01.55 Перший допомагає.
02.00 Про головне.
02.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.40 Досвiд.
05.00 «Вiра. Надiя. Любов».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05
.10 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Ескiмоска».
10.00 М/ф.

1 0 . 2 5 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
12.45 «Неймовiрнi перегони 2».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.00 Трилер «2012». (2).
01.20 Д/ф «Дiм».
02.55 Т/с «Полiцiя Гаваїв 2». (2).
04.20 Т/с «Слiдаки».

Iнтер

05.20 Д/ф «Людина пiсля
апокалiпсису».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Снайпери. Любов пiд
прицiлом».
11.45, 13.05 Т/с «На шляху до
серця».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Спорт у Подробицях.
20.50 «Подробицi. Неформат».
21.00 Д/ф «Уся правда про Вангу».
2 3 . 0 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
02.00 Т/с «Остання репродукцiя».
(2).

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.50,02.30,03.25 Погода.
05.10 Факти.
05.40,03.30 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.35
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.40 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Дiзнавач».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.15 Т/с «Лiквiдацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Iноземець 2: Чорний
свiтанок». (2).
02.35 Т/с «Офiс».
02.55 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський

12.00 «Хай говорять. Убивають
по одягу».
15.50 Право на захист.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.30 Подiї Спорт.
19.20,03.35 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.45 Х/ф «У захватi вiд мамбо».
04.15 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

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

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 18.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.50 «Навколо м’яча»
13.50 «Золота колекція кінемато-

21 грудня

час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03
.20 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,04.15 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15,02
.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30 «IнтелектУА».
08.45,08.55,09.15,12.35,13.10,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.50,23.50,
00.35,03.35 «Погода».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особенний взгляд».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45 «Хронiка тижня».
00.40 «Арсенал».
02.40 «Акцент».
04.20 «Сканер».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 Ранок з Україною.
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Бiднi родичi».
12.00 «Хай говорять. Любов,
схожа на сон».
15.50 Право на захист.
17.15 Критична точка.

18.00 Т/с «Джамайка».
19.15,03.35 Подiї Спорт.
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiднi родичi».
22.00 Т/с «Куля-дура 3: Агент для
спадкоємицi». (2).
01.45 Х/ф «Охоронець Тесс».
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.30 Д \\фільм «Дива
цивілізації»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05 Т/с «Вертикальний світ»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 18.00 «Титани бізнесу»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополюван-

понеділок
четвер
графа»
16.00 Д/с «Вертикальний світ»
16.30 Д/с «Велике фотополювання Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
21.05 «Треба знати»
22.10 «Пряма відповідь»

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50,19.25 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.25 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,19.50 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
18.25 Чортiвня щодня.
18.50 БарДак.
21.35 Кузня зiрок 3.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25 Рай, гудбай.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).

НТН

05.50 Х/ф «Вiйна».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Авантюристка».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.45
«Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець
2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.15 Х/ф «Первiсний жах 2: Загублене плем`я». (3).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.15 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.45 «Чужi помилки. Обличчя
пiд маскою».
06.30,16.00 «Усе буде добре!»
08.15,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «Один за всiх».
11.55 Х/ф «Шукаю наречену без

посагу».
14.05 «Врятуйте нашу сiм`ю».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 «Вiкна-спорт».
01.30 Х/ф «Одного разу один».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
06.00,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.45 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Молодята».
19.15,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.05 Парад порад 2.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Серцеїдки».
03.05 Т/с «Останнiй акорд».
03.50 Зона ночi.
03.55 Вище за небо.
04.25 Я зву тебе.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Обожнена.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри 2».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Камедi клаб».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Щоденник вагiтної».
22.40 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна».
01.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
ня Дага Гарднера»
17.05 «Хіт-парад дикої природи»
21.05 «Треба знати»
22.10 Х/ф «Реальні дівчата» (1)

ТЕТ

06.00 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму».
06.50 Дiзнайся як.
07.15 Телепузики.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
11.50 Богiня шопiнгу.
12.25 Косметичний ремонт.
12.50 Гарячi мамусi.
13.30,18.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.35,19.50 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери.
16.00,19.25,22.25 Одна за всiх.
16.35 УТЕТа тато!
17.00 Досвiдос.
17.40,20.50 Вiталька.
21.20 Шури-Мури.
22.00 Веселi мамзелi.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).

НТН

05.50 Х/ф «Вiд Бугу до Вiсли».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Авантюристка».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.25 «Свiдок».
17.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець 2».
19.30 Х/ф «Стомленi сонцем 2:
Предстояння».
23.20 Х/ф «Оскаженiлий автобус».
01.40 Х/ф «Дежа вю».
03.55 «Речовий доказ».
04.25 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ

05.30 «Чужi помилки. Обличчя
пiд маскою».
06.15 Х/ф «Солодка жiнка».
08.00 Х/ф «Шукаю наречену без
посагу».
10.10 Х/ф «Принцеса i жебрачка».
18.10,22.00 «Вiкна-новини».
18.20 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки».
20.00 «Танцюють всi! 5».
22.40 «Танцюють всi! 5». Пiдсумки

голосування».
23.35 «ВусоЛапоХвiст».
00.45 Х/ф «Канiкули любовi».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Давнiй знайомий».
03.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
05.55,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.45 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi злочинних пристрастей».
10.00,17.55 Т/с «Воронiни».
13.25,14.25 Kids` Time.
13.30 М/с «Злюки бобри».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Молодята».
19.15,01.40 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Х/ф «Кейт i Лео».
22.15 Україна чудес 2.
01.50 Т/с «Серцеїдки».
03.25 Зона ночi.
03.30 Українцi Вiра.
04.10,04.40 Зона ночi. Культура.
04.15 Майстер музи.
04.30 Вiр менi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 «Три сестри».
10.00 Т/с «Баффi - переможниця
вампiрiв».
12.00 Т/с «Сабрiна - юна вiдьма».
13.00 Т/с «Академiя танцю».
14.00 «Орел i Решка».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри 2».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.40 «Розсмiши комiка».
22.40 «Матрiархат».
23.05 «Жiноча лiга».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Чорна лагуна».
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 7 природних чудес України.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.30,12.25 Погода.
11.35 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською. Й. Кобзон.
12.35 Т/с «Москва. Три вокзала».
17.50 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Свiт атома.
19.00 Золотий гусак.
19.25 Осiннiй жарт з О. Воробей.
19.55 Зiрки гумору. Брати Пономаренки.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.25 Українська пiсня.
22.00 Зiрки гумору. В. Данилець, В. Моїсеєнко.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Концерт П. Зiброва, ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Свiт атома.
02.05 Новини за тиждень.
02.35 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.35 ТелеАкадемiя.
04.40 Околиця.
05.05 Спортивна програма.
«1+1»

06.00 М/ф.
06.35 «Справжнi лiкарi 2».
07.35 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00,05.00 «Свiт навиворiт 3:
Танзанiя, Ефiопiя».
12.15 «Дикi та смiшнi».
12.50 Анiмац. фiльм «Попелюшка 3: Злi чари».
14.10,03.20 Драма
«Джуманджi».
16.35 «Вечiрнiй Київ».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».

20.00 Комедiя «Ялинки».
22.00 Драма «Хороший рiк».
(2).
00.35 Трилер «2012». (2).
Iнтер
05.30 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
08.15 «Позаочi».
09.15 «Орел i Решка».
10.15 «Сiмейний пес».
11.15 Концерт «ВIА Гра. 10
рокiв».
13.20 Х/ф «Двiчi в одну рiчку».
15.20 Т/с «Спроба Вiри».
20.00 «Подробицi».
20.25 Концерт «День Народження Iнтера».
22.50 Д/ф «Уся правда про
Вангу».
00.50 «Подробицi» - «Час».
01.30 Х/ф «Усе гаразд, мамо».
(2).
03.00 «Глянець».
ICTV
04.40,05.15 Погода.
04.45 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.10 Iнший футбол.
06.40 Козирне життя.
07.20 Останнiй герой-2.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Екстрений виклик.
12.30 Нетаємнi файли.
13.30 Спорт.
13.35 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Сволота».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Шлях».
21.10 Х/ф «Втеча».
23.55 Наша Russia.
00.15 Х/ф «С.С.Д». (2).
02.15 Х/ф «Обговоренню не
пiдлягає 2». (2).
03.50 Х/ф «Дещо про Генрi».
(2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,01.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,
10.55,13.55,16.10,17.20,19.20,
23.40,00.25,00.55,03.35,05.55,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,

23.00,00.00,01.00,02.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Вперед на Олiмп!»
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.40 «Велика
полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
02.30,03.30,04.30,04.55,05.50,
06.20 «Хронiка тижня».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.30
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «Замерзла з
Маямі»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 3.00 Х/Ф «Дітям до 16»
ТРК»Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни».
08.00 На валiзах.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Подружжя».
13.10,22.10 Т/с «Слiд».
15.00, 17.00, 19.20 Т/с «Цвiт

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,08.20 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.50 Час культури.
07.20 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 7 природних чудес України.
УТ-1.
09.00,14.40,18.20 Погода.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Ближче до народу.
11.00 Маю честь запросити.
11.50 Фiнал Нацiонального
вiдбору на Мiжнародний
пiсенний конкурс «Євробачення-2013».
13.50 Шеф-кухар країни.
14.45 Т/с «Москва. Три вокзала».
18.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 «Мелодiя двох сердець».
Концертна програма Бiлоножкiв.
20.30 Україна iнновацiйна.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Фiнансова правда.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Концерт П. Зiброва, ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Офiцiйна хронiка.
02.00 Головний аргумент.
02.10 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
03.45 Хто в домi хазяїн?
04.05 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
04.35 Спортивна програма.
05.25 «Надвечiр`я».

«1+1»

06.05,04.20 Комедiя «Моя донька, її хлопець i я».
07.50,12.55 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
11.25 «Давай, до побачення».
13.30 «Чотири весiлля 2».
15.00,20.15 «Голос. Дiти».

черемшини».
00.00 Х/ф «Вiддiл. Страшнi
лейтенанти». (2).
01.50, 03.35 Т/с «Куля-дура 3:
агент для спадкоємицi» (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30 Д \\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.29 «Ключ до самопізнання»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
мандрів»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.00 Д/фільм «Авіа»
17.00 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 «Телелітопис краю»
23.05 Д/фільм «Біографії»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 11.45, 12.55,
14.40, 18.40, 21.40, 00.25
«Погода»
07.05, 09.00 «Малятко»
07.40 09.30 11.50 16.50 17.50
19.00 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Таємниці світобудови»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 Х/ф «Реальні дівчата»
(1)
17.00 «Подружки»

23 грудня

17.35 Комедiя «Ялинки».
19.30,23.45 «ТСН-Тиждень».
22.30 «Свiтське життя».
00.30 Х/ф «Секс, брехня i вiдео».
(2).
02.30 Драма «Хороший рiк». (2).

Iнтер

04.20 «Найрозумнiший».
05.45 М/ф «Лускунчик».
07.05 М/с «Вiнкс».
08.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.35,03.05 «Глянець».
09.35 «Школа доктора Комаровського».
10.10 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Свати бiля плити».
11.35 «Весiльний розмiр».
12.35 Т/с «Виходжу тебе шукати».
20.00,00.50 «Подробицi тижня».
21.00 Т/с «В очiкуваннi любовi».
(2).
01.35 Концерт «ВIА Гра. 10
рокiв».

ICTV

05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00,04.25 Свiтанок.
06.20 Квартирне питання.
07.05 Анекдоти по-українськи.
07.35 Дача.
08.10 Дивитися всiм!
09.20 ОлiмпiЛяпи.
09.45 Наша Russia.
10.25 Козирне життя.
10.55 Iнший футбол.
11.20 Спорт.
11.25 Х/ф «Татусi без шкiдливих
звичок».
13.50 Х/ф «Шлях».
16.00 Х/ф «Втеча».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.15 Х/ф «Сволота». (2).
23.20 Х/ф «Брестська фортеця».
02.15 Iнтерактив. Тижневик.
02.30 Х/ф «Шостий елемент».
(2).
04.05 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11
.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.1
0,17.50,19.10,00.25,00.40,03.25,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,23.00,00.00,01.00,

04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35 «Велика полiтика».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Податки».
17.30 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50,03.30,06.20 «Тема тижня».
21.00,02.20 «Час: пiдсумки тижня».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40,04.35 «Хронiка тижня».
00.30,03.35 «Огляд преси».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50,
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 2.30 Х/Ф «Ангел»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

ТРК»Україна»

06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Охоронець Тесс».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Подружжя».
14.10 Т/с «Слiд».
16.00, 20.00 Т/с «Цвiт черемшини».
19.00,03.15 Подiї тижня.
21.00, 22.30 Т/с «Iнтерни».
00.15 Х/ф «Четверта група».
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ТЕТ
06.00,10.45 Єралаш.
0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Лiло i Стiч».
11.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Альо, директор?!
15.00 Одна за всiх.
16.00 Веселi мамзелi.
16.40 Х/ф «Нецiлована».
18.50 Х/ф «Армагедон». (2).
22.00 Вiталька.
23.00 Х/ф «Оселя зла». (3).
01.05 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
03.20 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитської
Одеси».
06.10 «Правда життя».
06.15 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку».
07.50 Т/с «Прям уючи на
пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 Спецпроект «Караванський стрiлець».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Особиста зброя».
15.00 Т/с «Оплачено смертю».
19.00 Т/с «Павутиння 4».
00.00 Х/ф «Смертельнi узи».
(2).
02.00 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.20 М/ф: «Вiннi-Пух», «Повернення блудного папуги».
06.30 Х/ф «Новорiчнi пригоди
Машi i Вiтi».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.20 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки».

13.00 «Зваженi i щасливi 2».
16.50 «Зоряне життя. Тiло як
iнтимний щоденник».
17.55 «Зоряне життя. Бездiтнi
за власним бажанням».
19.00 «Х-фактор 3».
21.50 «Моя правда. Яна проти
Сашi. Таємницi «Холостяка».
22.55 «Х-фактор 3. Пiдсумки
голосування».
00.15 «Детектор брехнi 2».
01.15 Х/ф «Бруднi танцi». (2).
03.05 Нiчний ефiр.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Мальовнича
планета»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00, 03.30 Д \\фільм «Світ
мандрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі»
18.05 Проект «Оселя добра» 2 ч.
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Д \\фільм «Герої міфів»
22.00 «Невигадані історії»
22.30 Д/фільм «Біографії»
23.20 Д/фільм «Дні, що змінили
світ»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»

07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.00 «Малятко»
07.50 «Таємниці світобудови»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»

15.15 Х/ф «Дінотопія» (1)
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 «Таємниці світобудови»
21.30 Х/ф «Розплющ очі» (2)
23.40 «Богатирські ігри»

ТЕТ

06.00 Єралаш.
07.00,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Лiло i Стiч».
10.10 М/ф «Покемон назавжди».
11.55 М/ф «Горбань iз НотрДаму 2».
13.10 М/ф «Лiло i Стiч 2: Велика
проблема Стiча».
14.40 Х/ф «Нецiлована».
16.50 Х/ф «Страхiтливо гарний».
18.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.20 Одна за всiх.
20.20 Вiталька.
21.35 Дайош молодьож!
22.40 Веселi мамзелi.
23.05 Х/ф «P.S. Я тебе люблю».
(2).
01.35 Альо, директор?!
02.25 До свiтанку.

НТН

06.40 «Легенди бандитської
Одеси».
08.05 Х/ф «Кримiнальний талант».
11.30 «Легенди карного розшуку». Слiдами Ката.
12.00,04.20 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Спас пiд березами».
15.00 Т/с «Павутиння 4».
19.00 Т/с «Зворотнiй вiдлiк».
23.00 «Крутi 90-тi».
00.00 Х/ф «Гвинт». (2).
01.40 Х/ф «Хлопець з Марса».
(2).
03.20 «Речовий доказ».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.35 М/ф: «Жив собi пес», «Подорож мурашки», «Таємниця
третьої планети».
06.40 Х/ф «Недiльний тато».
08.15 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.25 «Їмо вдома».
09.45 «МайстерШеф 2».
13.45 «Караоке на Майданi».

№50 (467) 13.12.2012 - 19.12.2012

Чернівецькі ЗМІ – відтепер на карті
протидії туберкульозу в Україні

Новий канал
05.40,02.15 Будинки мажорiв.
09.00 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.00 Простнуться знаменитим.
13.00 Т/с «Татусевi доньки».
15.35 ШоумаSтгоуон. Краще.
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Орден Фенiкса».
21.45 Х/ф «Старскi i Хатч».
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Уявлярiум доктора
Парнаса». (2).
03.15,04.15 Зона ночi.
03.20 Українцi Любов.
04.20 С. Параджанов.
Вiдкладена прем`єра.
04.35 Птаха кубла Марiї.
05.00,05.30 Зона ночi. Культура.
05.05 Микола Лисенко.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30,10.05 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.15 М/ф «Альфа i Омега:
Зубата братва».
12.05 М/ф «Мулан».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Весiлля».
17.00 «Матрiархат».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «Просто друзi».
01.50 Х/ф «Видимiсть гнiву».
(2).
03.40 «Нiчне життя».
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02.30 04.00 Т/с «Ведмежий кут».

«ЧЕРНІВЦІ»

17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Крута Джорджія»
(2)

Передплатний індекс 09584

14.45 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.30 Х/ф «Я бажаю тобi себе».
23.50 Х/ф «Снiг на голову».
01.45 Х/ф «Шукайте жiнку».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.55,08.25,02.00 Будинки
мажорiв.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Роги i Копита: Повернення».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Кулi.
11.20 Недiльний офiс.
12.20 Т/с «Щасливi разом».
14.25 Х/ф «Кейт i Лео».
17.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Орден
Фенiкса».
20.00 Х/ф «9 ярдiв». (2).
22.00 Х/ф «Зак i Мiрi знiмають
порно». (2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Самотнiй Санта
шукає мiсiс Клаус».
02.40,03.35 Зона ночi.
02.45 ТБ про ТБ.
03.15 Цiнуйте майстрiв змолоду.
03.40 Втрачений рай.
04.30,05.15 Зона ночi. Культура.
04.35 Швидкоплинний сон.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.10 М/ф «Мулан».
10.00 Х/ф «Класний мюзiкл».
12.00 Х/ф «Олiвер Твiст».
14.30 Х/ф «Бум».
17.00 «Матрiархат».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2)
00.10 Х/ф «Видимiсть гнiву». (2).
02.15 Х/ф «Чикаго». (2).
04.00 «Нiчне життя».

У столиці підбивали підсумки
Національного конкурсу для журналістів та ЗМІ «Зупинимо туберкульоз в Україні» на найкращий
матеріал та найбільш вичерпне
висвітлення теми протидії туберкульозу. З понад 80-ти журналістів
організаторами – МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я» та Благодійним Фондом
«Розвиток України» – були відзначені і матеріали буковинських
журналістів.
Конкурс проводився уже вчетверте. А епідемію туберкульозу в

Україні оголошено з 1995 року, і
досі її не вдається подолати.
Щогодини реєструють
4 нові випадки захворювання на туберкульоз.
Причиною епідемії є не стільки сама хвороба, скільки недостатня обізнаність про неї серед
широких верств населення, адже
пересічні громадяни впевнені,
що їх ця проблема не стосується.
Тому вкрай важливим є інформування людей, зокрема через

засоби масової інформації та журналістів.
За участі почесних гостей та
членів журі Конкурсу, до якого
увійшли Перший секретар Національної Спілки журналістів України
Сергій Томіленко, голова правління МГО «Інтерньюз-Україна»
Костянтин Квурт, директор зі стратегій компанії соціальних комунікацій «PR-Дім» Дмитро Крикун, під
час урочистої церемонії цінними
призами було нагороджено по 3
переможці у кожній з чотирьох
номінацій Конкурсу – телебачення,

радіомовлення, друковані видання, Інтернет-видання. Крім того,
організатори відзначили й учасників, кожний з яких отримав диплом
та символічну флешку-браслет з
телефоном гарячої лінії з питань
туберкульозу.
Журналісти-учасники конкурсу на знак відданості справі
написали назви ЗМІ, які вони представляють, на великій карті нашої
держави під назвою «Зупинимо
туберкульоз в Україні». Цим вони
задекларували свою готовність
й надалі висвітлювати проблему
туберкульозу та інформувати
населення про цю небезпечну
хворобу. Наприкінці заходу підписану журналістами карту передали представникам Міністерства
охорони здоров’я України, щоби
посадовці пам’ятали, що мають
надійну інформаційну підтримку
в регіонах.
На карті позначені й буковинські ЗМІ – Чернівецька ОДТРК
(ІІІ місце у номінації «Радіомовлення» посіла творча група під
керівництвом Наталії Бурли з програмою «Карусель», а ІІ місце у
номінації «Телебачення» - творча
група під керівництвом Оксани
Шегди з програмою «Будьте здорові: Туберкульоз») та газета
«Версії» (відзнаку за участь у
конкурсі отримала журналістка
видання Маріанна Антонюк).

Вл.інф.

Народ скаже, як зав’яже
Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС»
(м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ
37412637) проводить прилюдні торги з реалізації
майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Земельна ділянка загальною площею
0,12 га, що розташована в с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецька область, зареєстрована за фізичною
особою згідно Державного акту на право власності на
земельну ділянку виданого відділом земельних ресурсів у Глибоцькому районі 15.04.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ
«Райффайзен Банк Аваль». Цільове призначення ділянки – для іншої комерційної діяльності, кадастровий
номер земельної ділянки 7321082700:01:002:0144,
незабудована. Фізичні характеристики наближені
до незадовільних, оскільки поблизу ділянки розташована високовольтна ліня та є можливість зсуву.
Неподалік пролягають мережі електропостачання,
газу, водопроводу та каналізації. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 75 525,00грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 3 776,25грн. без ПДВ. Прилюдні
торги по лоту №1 призначені на 02.01.2013р. о 12:00
год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл.,
смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2-А. Кінцевий термін
реєстрації: 02.01.2013р. об 11:00 год.
Лот №2. Квартира №172 в буд.107 по вул.
Червоноармійська в м.Чернівці, що є власністю
боржника-фіз.особи згідно договору купівлі-0проаджу квартири ВКТ №836628 від 03.10.08р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед
ПАТ «Дельта Банк» м.Чернівці. Об’єкт нерухомості
- 3кімнатна квартира на 1пвоерсі 5поверхового житл.
будинку (стіни цегла, обладнано водопроводом зол/
гор, уканалізацією, газо-, електропостачанням), заг.
площею 71.0 кв.м (в т.ч. кухня 7.8кв.м, ванна 2.6кв.м,
коридор 7.1кв.м, вбиральня 1.0кв.м), житл.пл.
46.8кв.м (кімнати 18.6, 16.7 та 11.5кв.м), обладнана
балконом 6.9/2.1кв.м та лоджією 7.2/3.6кв.м, висота
приміщень 2.5м, тех.стан «добрий, з ремонтом» з відповідним %фіз.зсносу. Відомості щодо обмеження на
використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 415 015,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 20 750,75грн. без ПДВ. Прилюдні торги
по лоту №2 призначені на 08.01.2013р. о 10:15 год.
та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 08.01.2013р.
о 09:15год.
Гарантійні внески та плата за спостереження
інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних
торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням
ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750
в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358,
МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС».
Державний виконавець, стягувач, боржник (законні
представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись
з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів
з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00),
звернувшись до організатора прилюдних торгів за
телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів
заяву про участь у прилюдних торгах встановленої
форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску,
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у т.ч. і
в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на
участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень)
інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних
торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години
кожного робочого дня в межах строку реєстрації для
участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки кінцевий
термін реєстрації для участі в прилюдних торгах
закінчується за одну годину до призначеного часу
проведення прилюдних торгів. Остаточна плата за
майно здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на
депозитний рахунок відповідного відділу державної
виконавчої служби згідно протоколу проведення
прилюдних торгів.

Як нормалізувати артеріальний тиск?

Через постійну зміну погодних
умов в організмі людини істотно
уповільнюється потік крові.
Час від часу навіть загартовані
люди можуть відчувати, як у них
без причини німіють кінцівки,
холонуть суглоби і ломить увесь
організм. Такі симптоми говорять
про певні збої в кровообігу.
Можна звернутися по допомогу до лікаря,
який призначить відповідний курс лікування.
А можна скористатися порадами народної медицини.

Регулюємо тиск. Щоби нормалізувати
кров’яний тиск, треба пити чай каркаде. У гарячому вигляді, він підвищує артеріальний тиск.
Якщо ж вживати його холодним, тиск навпаки
знижуватиметься. До того ж, як стверджують
медики, каркаде зменшує ризик інсультів, захворювань нирок і судинної системи. Готувати
такий чай просто: берете 5 пелюсток, заливаєте
окропом, настоюєте близько 10 хвилин, проціджуєте і смакуєте.
Розширюємо судини. Щоби покращити
кровообіг, рекомендується вживати листя гінкго
білоби. Чай або відвар з листя гінкго білоби п’ють,
щоби не мерзли у кінцівки.
Зміцнюємо серце. Тут вам допоможе глід.
Наприклад, при гіпертонії глід діє заспокійливо.
Коли ж у вас знижений артеріальний тиск, то
він підніме тонус. Глід призначають також при
тиреотоксикозі підвищенні тиреоїдних гормонів
у крові, що виникає на тлі вузлового зобу.
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оздоровчі

Прищі говорять
про проблеми зі
здоров’ям?!

Поява прищів не завжди пов’язана
з проблемами шкіри. Прищі можуть
сигналізувати і про якусь хворобу.

Якщо прищі з’являються у вас над бровами (точки
1 і 2) – у вас проблеми із травною системою. Менше
вживайте гострого, жирного, смаженого та не вживайте
продуктів з консервантами.
Прищі наточці 3 видають проблеми з печінкою. Не
вживайте алкоголю, жирної та молочної їжи. Щодня
робіть легкі фізичні вправи та спіть не менше восьми
годин на добу.
Коли прищики з’являються з зовнішнього боку очей
(точки 4 і 5), це може говорити про проблеми з нирками.
Всі дефекти навколо очей, у тому числі й темні кола,
вказують на зневоднення організму. Пийте якнайбільше води та не забувайте про першу страву на обід.
Люблять селитися прищі й на носі (точка 6) – це
значить, що вам варто перевірити артеріальний тиск
і рівень вітаміну B. Зменшіть споживання гострої їжі,
м’яса і більше часу проводьте на свіжому повітрі. Крім
того, слід зменшити рівень холестерину, замінити
«погані жири» на «хороші». Вони містяться у горіхах,
авокадо й рибі.
Точки 7 та 8 говорять про проблеми тих же нирок.
Знову ж таки побільше пийте! І скоротіть вживання
газованих напоїв, кави та алкоголю, оскільки це спонукатиме до подальшого зневоднення.
Щоки теж, за проблем дихальної системи, можуть
укриватися прищами (точки 9 та 10). Якщо ви курите
чи у вас алергія, то це ваша проблема. Якщо ж ви не
страждаєте на алергію і не палите, не дозволяйте тілу
перегріватися, їжте якнайбільше охолоджених продуктів, скоротіть споживання цукру і більше гуляйте
на свіжому повітрі. Крім того, уникайте продуктів, які
створюють в організмі «кисле» середовище – м’яса,
молочних продуктів, алкоголю, кофеїну, а вживайте
побільше овочів.
Цифри 11 та 12 говорять про стан ваших гормонів.
Прищі з’являються в цій частині, якщо ви пережили
якийсь стрес чи у вас відбуваються гормональні зміни.
Тут рецепт простий: варто дотримуватися режиму дня,
спати не менше восьми годин на добу, пити достатню
кількість води – а це не менше 1,5 л на день – та їсти
овочі. І поменше м’яса.
Зі шлунком проблеми – чекайте прищика на бороді
(точка 13). Щоби запобігти цьому споживайте клітковину, зменшіть перевантаження організму токсинами
і пийте трав’яні чаї.

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

Передплатний індекс 09584
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Відкоригуйте темп життя і робоче навантаження. Перегляньте свої плани, можливо, від чогось треба відмовитися.
До четверга розрахуйтеся з боргами й зобов’язаннями: цього
тижня краще не мати справ із чужими грошима. Сприятливі
дні: 13, 15. Будьте уважні 14-го.

Попит породжує пропозиції?

Марно сподіватися, що обманюють лише дурнів. Добра моя знайома – людина цілковито врівноважена, з гарним гумором і здоровим глуздом.
Але, як виявилося, навіть такий можна похитнути.
Почалося усе нинішнього червня з почутого із
вранішньої радіоточки оголошення. Установа, яку
назвали Центром з лікування цукрового діабету в
Києві, нібито розробила унікальну методику боротьби з цією хворобою: хворим обіцяли, що після
місячного курсу прийому їхнього препарату вони
назавжди забудуть про діабет.
Київської адреси не давали, але для всіх охочих
повідомили контактний номер мобільного телефону (КиївСтар).

Настрій у вас цього тижня буде творчий, тож сміливо
вдавайтеся до експериментів: зможете досягти успіхів.
Не довіряйте словам і оплачуйте лише ті послуги, які
вже отримали. Вихідними варто попрацювати фізично.
Сприятливі дні: 14, 15. Будьте уважні 16-го.

Не порушуйте трудової дисципліни: начальство спостерігає за вами. Помітно зросте потік новин і кількість
ділових зустрічей. Вихідними додайте затишку своїй
оселі. Від побачень і експериментів із зовнішністю краще
відмовитися. Сприятливі дні: 13, 15. Будьте уважні 16-го.

Стрілець

Розрахуйтеся з боргами та зробіть генеральне прибирання. Будьте особливо уважні: можна втратити важливі документи. Наприкінці тижня заплануйте справи на
наступний. Купуйте тільки свіжі овочі та фрукти, а від
м’яса наразі краще відмовитися. Сприятливі дні: 14, 15.
Будьте уважні 20-го.

Водолій

Люди, які організовують шахрайство, – добрі психологи: нащадкам
Остапа Бендера недостатньо розробити схему «порівняно чесного
способу віднімання грошей у громадян». Треба щоби громадяни несли
свої грошики добровільно, і тоді вже «комар носу не підточить». Головний
принцип обману: все повинно бути дуже подібним до правди. Лікувальна
сфера в цьому розумінні – найперспективніша галузь: хто пошкодує гроші
на здоров’я – своє, чи дорогих людей?

Стримуйте амбіції й прислухайтеся до мудрих порад
– здолаєте труднощі й досягнете гарних результатів. Не
домагайтеся всього й одразу, будьте терплячі. До кінця
року згадайте всі важливі справи та якнайбільше зробіть
для родини. Сприятливі дні: 14, 15. Будьте уважні 18-го.

Зберіться з силами й запасіться сміливістю, адже
вас очікують випробування і навіть утрати – а далі
вже можна буде розслабитися. Можливе загострення
конкуренції, як у кар’єрі, так і в особистому житті. Допомагайте іншим – і біди обминуть вас. Сприятливі дні:
13, 16. Будьте уважні 14-го.
На тижні перейматеся чужими проблемами, про
власні труднощі краще не згадувати. Поради коханих
будуть доречними й слушними. Вихідні присвятіть
своїм захопленням і спробуйте відгородитися від
проблем оточення. Сприятливі дні: 14, 15. Будьте
уважні 18-го.

інтернет-адресу Коралового клубу.

Довідка: Міжнародний «Кораловий клуб»
(Комерційна назва – ТОВ «Кораловий світ»,
резидент РФ, засновник і головний власник
– громадянин Росії Леонід Лапп, у минулому інженер-суднобудувальник) – широко
розвинена система мережевого маркетингу з
розповсюдження біологічно-активних добавок.
Самі по собі натуральні препарати, може, й
не завдають великої шкоди, але головні вади

знайому мали лікувати вже стовбуровими клітинами.

Довідка: Стовбурові клітини насправді ви-

користовуються у лікуванні діабетів першого
та другого типів. Метод професора Смикодуба
народився в Україні, 1993 року, і захищений
патентами України та багатьох країн. 2000-го
методика рекомендована Мінздоров’я України,
у більшості випадків дозволяє досягти стійкої
ремісії. На сьогодні лікування стовбуровими
клітинами вважається найбільш перспективним, але проводиться у відповідних клініках
під наглядом лікарів і постійним контролем
рівня цукру крові пацієнта.

2 тижні в київському стаціонарі «тягнули»
вже на 6 тис. гривень! На слушне зауваження моєї
знайомої, що в неї просто немає такої суми, її довго
вмовляли, що здоров’ям не можна нехтувати, аж
потім запропонували вислати їй новий препарат
– зі стовбуровими клітинами! – для самостійного
приймання за схемою. І це потребує, мовляв, уже
значно менше – 1800 грн.

Ніколи не відгукуйтеся на рекламні пропозиції лікувальних установ без
адреси!

Останнім часом з вуст деяких політиків і чиновників високого рангу лунають
«авторитетні» твердження про те, що
приєднання України до Митного союзу
не видається можливим через відсутність
договірно-правової бази, а також нібито
через загрозу обмеження державного
суверенітету України. Особливо дивує,
що подібні заяви роблять люди, які мають
юридичну освіту.
Рух «Український вибір», що ініціював громадську дискусію про участь
України в цьому міжнародному економічному Співтоваристві, заявляє про
юридичну неспроможність і очевидну надуманість подібних тверджень. На нашу
думку, причиною таких заяв є відсутність
політичної волі для прийняття рішення,
яке на даному етапі буде служити інтересам усієї країни, а не інтересам вузьких
політичних і фінансових кіл.
Хочемо нагадати, що безпосередньо
за участі України була створена Група
високого рівня з підготовки Угоди та Концепції формування ЄЕП, які були підписані 19 вересня 2003 року і ратифіковані
Законом України від 20 квітня 2004 року
із застереженням, що Україна братиме
участь у формуванні та функціонуванні
ЄЕП у межах, визначених Основним Законом країни.
Тим самим Україна де-юре і де-факто
набула статусу держави – учасниці Єдиного економічного простору як суб’єкт
міжнародних відносин в економічному
просторі, що об’єднує митні території
Сторін – засновників ЄЕП. Згідно зі ст. 9
Конституції України, цей міжнародний
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також приймає всі рішення консенсусом
і має повноваження, добровільно передані їй договірними Сторонами, які,
відповідно до умов Договору про створення міжнародної угоди, залишаються
суверенними і рівноправними.
Договірно-правова база для приєднання до Митного союзу не зазіхає на
державний суверенітет України, відповідає конституційним принципам участі
в міжнародних економічних Співтовариствах і не потребує внесення змін до
чинної Конституції України.
У зв’язку з вищезазначеним заявляємо, що голослівні твердження про відсутність правової бази для вступу України в
Митний союз спрямовані на введення в
оману широких верств громадськості та
по суті носять антидержавний характер.
Безумовно, політична воля властива
не тільки відповідальним політикам, але
й народові, який має всі конституційні
права цю свою волю реалізувати. У
зв’язку з цим вважаємо, що актуальна
тема інтеграції України в МС повинна
стати предметом для прийняття рішення
всенародно на всеукраїнському референдумі.
Більш докладно про юридичні аспекти інтеграції України в ЄЕП і МС ви
можете дізнатися з Правових висновків,
розміщених на сайті Громадського руху
«Український вибір» www.vybor.ua.

договір, згоду на обов’язковість якого
надала Верховна Рада України, став
частиною національного законодавства.
Отже, відповідно до приписів ратифікованої Угоди і завдань щодо реалізації Концепції з формування ЄЕП, є всі
правові підстави для діяльності України
у Співтоваристві. Вони узгоджуються з
аналогічними програмними завданнями
і діями, спрямованими на інтеграцію в
Митний союз, і не суперечать Конституції
України.
Маємо нагадати, що в рамках ЄЕП і
МС в 2011 році був заснований і міждержавний орган – Євразійська економічна
Комісія, яка забезпечує реалізацію намірів Сторін при укладанні міжнародних
договорів виключно консенсусом. Це
унеможливлює прийняття рішення проти
волі будь-якої зі Сторін, в тому числі й
України. Приєднавшись до МС, Україна
як рівноправна Сторона цього міжнародного економічного співтовариства
має право блокувати прийняття тих
договірно-правових актів, які несуть
реальну загрозу обмеження державного
суверенітету.
Склад Ради Комісії (один представник від кожної Сторони в особі заступника голови уряду), керівництво за принципом змінюваності і обсяг повноважень
дає підстави стверджувати: статус цього
органу є міждержавним, а не наднаціональним, таким що обмежує державний
суверенітет країн-учасниць.
Вища Євразійська економічна Рада
(міждержавна Рада Митного союзу), що
складається з голів держав і голів урядів,
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Оскільки моя знайома з віком отримала певні
проблеми з цукром крові, її дуже привабила саме
обіцянка через місяць назавжди позбутися діабету
– і вона зателефонувала. Перше враження – неймовірна солідність організації справи та відчуття
спрямованості уваги саме на тебе. На дзвінок відгукнулася диспетчер-жінка і сказала, що з хворою
зв’яжеться лікар, який вестиме її.
Через пару хвилин дійсно зателефонував чоловік, представився лікарем Кушніром Петром Васильовичем, розпитав про її проблеми, поцікавився
симптомами та останніми цифрами вмісту цукру в
крові, після чого повідомив, що їхній центр працює з
імпортними препаратами, які дають 100-відсоткову
гарантію лікування. «Але, ви ж розумієте, що це не
дешево?» Конкретної суми поки що не називав…
Натомість повідомив, що заводить на хвору картку і
зателефонує після того, як порадиться з завідувачем
відділення щодо конкретного курсу лікування. Жодних аналізів чи лікарського висновку не вимагали.
Тут, безумовно, звертання до нашої
генетичної звички бути в системі: карточка – це ж документ! А бажання позбутися
проблем зі здоров’ям зазвичай вище за
критичне ставлення, ощадливість і навіть
за наявні фінансові можливості.
Після довгих роздумів моя знайома вирішила, що
спроможна вкласти деяку суму в своє здоров’я. Через
кілька днів той, хто назвався Петром Васильовичем,
знову зателефонував їй, повідомив, що підібраний
для неї індивідуальний курс за місяць вартуватиме
3620 гривень і повторив: «Через місяць ви забудете
про проблему».
Ще одна риса правдоподібності: сума
навмисне називається не «круглою», це
створює враження результату підрахунку.

Нова релігія: все в мережі!
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обережно: лохотрон!
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або Особливості національного телефонного лікування

Не вдасться вам відсидітися у тихій затишній нірці.
Хоча лікарів цього тижня краще уникати. Ваші близькі
потребують уваги – приділіть їм трохи часу. За працьовитість отримаєте винагороду, а вихідні присвятіть
родині. Сприятливі дні: 13, 17. Будьте уважні 19-го.

Зважтесь на генеральне прибирання. Можливі
неприємності з водою, тож не забувайте закручувати
крани. Оберігайте свою оселю від сторонньої уваги. Від
п’ятниці згадайте старих знайомих, шукайте нові форми
співпраці та відпочинку. Сприятливі дні: 15, 17. Будьте
уважні 13-го.
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Вистава на одного слухача

Будьте уважні з документами, добре дивіться, що
підписуєте. Робіть усе за правилами. В ніч на середу
не робіть дурниць, а в наступні два дні може легко вирішитися давня проблема. Вихідні присвятіть улюбленій
справі. Не марнотратьте. Сприятливі дні: 15, 19. Будьте
уважні 20-го.

Скорпіон

Козеріг

Заява Громадянського руху
«Український вибір»

Тиждень буде складний. Більше слухайте і менше
діліться своїм сокровенним. Це для вас період помилок,
тож добре все зважуйте. Слід запастися терпінням і зануритися в роботу. Вихідними відпочиньте від щоденних
справ. Сприятливі дні: 14, 15. Будьте уважні 16-го.

Не розслабляйтеся і не втрачайте пильності. Для
важливих справ придатні понеділок, четвер і субота.
У вівторок не переобтяжуйтеся. Сплануйте з друзями
план дій та спільні заходи на вихідні. А найбільше щаститеме вам у коханні. Сприятліві дні: 13, 15. Будьте
уважні 14-го.

Риби
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Передплатний індекс
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Медикаменти через 2 дні привіз кур’єр, він же,
за домовленістю, забрав гроші і навіть виписав
квитанцію! Перед цим телефонували з «відділу
доставки», уточнювали адресу і попереджали
про час, коли треба бути вдома. Тобто враження
солідності тривало!
Інструктуючи про порядок приймання надісланого препарату, той, хто назвався лікарем,
зауважив, що через 3 дні після початку лікування
можна буде відмовитися від цукрознижувальних
пігулок, які приймаються зазвичай постійно.
Перший «великий сюрприз» очікував на мою
знайому вже при огляді надісланих упаковок з
препаратом. Серед вихідних даних вона побачила

знайшли 24 тисячі, невже ж сама хвора не знайде
кошти, щоби отримати ці ліки!
Розмова кілька разів переривалася, нібито для
консультацій, але пацієнтці пропонували «повисіти» на телефоні.
Значно пізніше, коли до моєї знайомої
повернулася здатність тверезо мислити,
вона відчула якусь несправжність усієї
ситуації. Особливо насторожували часто
і в певному порядку повторювані певні
фрази. Тоді вона згадала все що знала
про прийоми НЛП – нейролінгвістичного програмування. Повторення певних
«ключових» фраз у цій методиці відіграє
провідну роль, тому що у підсвідомості закріплюється потрібна від «пацієнта» дія.
На побутовому рівні ми можемо назвати це
«зомбуванням». Оскільки справа стосується здоров’я, тверезе мислення, здорова
логіка просто дають збій, відключаються.
Весь час у паузах було дивне гудіння. Моя знайома свідома, що їй можуть докорити параноєю,
але вона швидше схильна припускати використання спецзасобів, чогось на кшталт 25-го кадру
на телебаченні. У підсумку препарат дістався їй за
1000 гривень. Із попередженням, що надішлють
методику, розраховану саме на неї!
Відтоді пройшло два тижні. Ніхто не телефонував про методику. Вона, зі свого боку, – теж.
Зауважимо, що «програма» й насправді поставлена солідно: лише з однією
пацієнткою спілкувалося близько десятка
учасників. Уявляєте, які гроші туди течуть?

Після діабету взялися
за кістки?

«Коралового клубу» – повна відмова від традиційної медицини, спроби лікувати БАДами все,
що завгодно, і майже релігійна віра в особливі
надвластивості «активного» кальцію, який
міститься у коралових рифах – звідси, власне, й
назва мережі. Не можна виключати, однак, що
до даного конкретного «проекту» «Кораловий
клуб» просто непричетний, адже вони не
контролюють, для чого купується конкретна
партія БАДів.

Коли б наша хвора від початку знала, що будуть
запропоновані саме ці препарати, вона не встрявала
б у програму. Та перший крок був зроблений і вона
вирішила йти до кінця… курсу.
Як рекомендували, через 3 дні зняла цукрознижувальні ліки – і рівень цукру підскочив вище, ніж був
до початку «лікування». Від цього моменту телефонувала вже моя знайома. Зв’язок і далі підтримувався
через диспетчера. «Петро Васильович», щоправда,
відгукнувся і порекомендував повернутися до цукрознижувальних таблеток, продовжуючи приймати
надісланий препарат.
Іще через два тижні моя знайома стала наполягати – через диспетчера – на поясненнях: обіцяне
покращення не наставало. «Лікар» відгукнувся повідомленням про те, що стан здоров’я моєї знайомої
виявився набагато гіршим, ніж вони сподівалися. Але
хвилюватися немає чого, з її приводу буде скликано
консиліум, який і визначить подальшу методику
лікування.
Читач уже, певно, здогадався, що ні
хвору не запросили на консиліум, ні аналізів
знову ж таки не вимагали. Ключове магічне
слово – консиліум!
Після вердикту консиліуму наша хвора пережила
справжній шок: її запевнили, що в неї все дуже погано, що їхня методика позитивно впливає на всіх, окрім
неї. Кілька разів підкресливши, що все виключно для
неї і мало не з «доброго серця» лікарів, пообіцяли
поставити її на чергу до стаціонару в Києві, де мою

Зазвичай різке зниження ціни впливає
магічно: пацієнт погоджується на нібито
«шару».
Моя знайома категорично відмовилася й від цього. На той момент вона вже
вирішила, що марно втратила гроші, але
набула дорогоцінного, хоча й негативного,
досвіду.

Мережа чи сітка для
полювання?

Але на цьому її пригоди не закінчилися: хто ж
просто так випустить пацієнта, який одного разу уже
розв’язав гаманця!
Наприкінці липня моїй знайомій зателефонувала
жінка, що назвалася співробітницею Мінздоров’я, яке
наразі перевіряє роботу зазначеного Центру. Пацієнтці
повідомили, що лікар, окрім препаратів, повинен був
видати їй супутні рекомендації щодо харчування, способу життя, фізичних вправ тощо. На що моя знайома
відповіла, що наразі нічим цим займатися не може,
адже на серпень збирається вирушити до Трускавця
– «промити організм». Мабуть, «чиновниця» люб’язно
повідомила про це у Центрі, бо до кінця серпня мою
знайому не чіпали.
Аж наприкінці серпня їй знову зателефонували
з Центру. Жінка, яка назвалася Вірою Павлівною
(без прізвища), нагадала, що в Центрі залишилася
незакритою картка хворої. Вони знають, що їхній
препарат не дав бажаних результатів, і запропонували прийняти безкоштовну участь у лікувальній
програмі, яку розробила польська дослідниця Ядвіга
Вацлавівна (прізвище теж не повідомлялося). Авторська програма здійснюється навпіл за кошти України
та Польщі, а її повна вартість становить 24 тисячі
гривень. Та моїй знайомій це пропонували серед
6 щасливчиків – трьох жінок та трьох чоловіків –
безкоштовно. З маленьким «але»: за доставку та
розмитнення ліків слід заплатити 2200 грн. Після
відмови почали переконувати: коли дві держави

Але на цьому пригоди «телефонного лікування» не закінчилися... Десь за два місяці, вже у жовтні, моїй приятельці зателефонував, як він представився, перевіряючий (телефон в редакції є) із
дивним запитанням: «Як триває Ваше лікування з
приводу ортопедичних проблем?». Жінка на мить
остовпіла. Оскільки вона мовчала, їй нагадали, що
вона зверталася до «організації» стосовно проблем
зі здоров’ям...
Хто б міг передбачити такий медичний сервіс:
не вийшло з цукром крові, то давайте вам хоча
б руки-ноги полікуємо! Звичайно, телефонна
пацієнтка з обуренням розповіла свою «історію
хвороби», назвавши імена усіх «співробітників»,
із якими мала нещастя спілкуватися упродовж цієї
епопеї, й додала, що більше не хоче мати справу з
конторою «Роги та копита». Та за пару днів – новий
дзвінок (номер телефону у редакції також є). Тепер
жінці погрожували, що вона… лишилася винна
гроші за ліки!
Тоді довелося нагадати телефонному опонентові, що за умовами договору їй обіцяли повернути
гроші, якщо курс лікування не дасть результатів. На
цій оптимістичній ноті це спілкування припинилося
(хто зна, чи назавжди?).
До газети моя знайома звернулася, не сподіваючись на компенсацію для себе, але для попередження інших людей, які бажають зцілення.
Прізвище героїні не повідомляємо з етичних
міркувань, утім в редакції її дані є, так само як телефон, зазначений в радіооголошенні.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»
Від редакції:
Ми сподіваємося, що ніхто не звернеться до
нас за телефоном шахраїв, аби спробувати
полікуватися. Хоча держава повинна дбати
за громадян, захищаючи їх від такого наглого
й відкритого ошуканства, яке, на жаль, зустрічається в Україні на кожному кроці. Та ні
міліція, ні прокуратура не звертають на такі
«дрібнички» увагу. Тож і виникає закономірне питання: а чи є у нас загалом ця держава?
– Є! – запевнить оптиміст.
– Та аж ніяк не для рядових громадян! – додасть реаліст. І буде, мабуть, правий.
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на коня

фоторепортаж
Конкурс-фестиваль
«Буковинська гостинність» у
ТРЦ «Панорама» зібрав десятки
професійних кухарів барів та
ресторанів, а також чернівецьких
студентів.
Журі оцінювали банкетні
страви учасників, сервірування
столу (тематика довільна), якість
приготування святкового торта й
роботу з карвінгу.

Карвінг — англ. curving (від curve, що значить різати) — «різьблена робота», «різьблений орнамент».
До того ж, карвінгом називають різьблення по дереву, льоду, каменю, овочах, а також стиль катання на гірських
лижах і сноуборді і навіть спосіб довготривалого хімічного укладання волосся.
Карвінг в кулінарії — це мистецтво фігурного різання по овочах і фруктах, яке зараз досить популярне в
ресторанах.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії», фото автора
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