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Буковинці можуть залишитися 
без питної води 

7 СТОР.
Дністру загрожує екологічна 

катастрофа. Бомба уповільненої дії здатна 
спрацювати будь-якої миті

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»
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БУКОВИНА ОБРАЛА

ПІВСТОРІЧЧЯ – У ПОХОДАХ

БУДІВЕЛЬНИК, ЯКИЙ 
ЗБУДУВАВ... ЩАСТЯ
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погляд політолога

Парламентські вибори 
2012 в Україні відбулися. Ціл-
ком прогнозовано Партія регі-
онів посіла перше місце. Вона 
доклала значних зусиль, щоби 
саме так і сталося.

Проте вибори не обійшлися і без сюрпризів. Най-
важливіший з них – помітне зростання популярності 
ідеологічних партій. Несподівано високий для багатьох 
оглядачів відсоток голосів набрало Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», причому, навіть у тих регіонах, 
де виборці за цю політичну силу традиційно не голосу-
вали. З чим це пов’язане? Насамперед, із наступальною 
риторикою самої «Свободи», яка чітко акцентувала: 
пріоритетними для неї є українські національні цінності.

А далі починають діяти чинники, зі «Свободою» 
майже не пов’язані. Національно-свідомий електорат, 
який раніше підтримував «Нашу Україну», цілком 
розчарувався у ній. Поява Ющенка на телеекранах 
під час виборчої кампанії остаточно відштовхнула від 
«нашоукраїнців» навіть тих, хто відчував сентимент до 
Помаранчевої революції. Віктор Андрійович ще раз про-
демонстрував, що перебуває в зовсім іншому світі, ніж 
ми, грішні. «Свобода» ж говорить зрозумілою мовою, 
закликаючи людей до конкретних дій. Тому за неї про-
голосувала частина тих, хто раніше вважав цю партію 
занадто радикальною.

Віддали свої голоси за «Свободу» і деякі з тих, що на 
минулих виборах голосували за Партію регіонів, але теж 
розчарувалися в ній. Серед нових симпатиків «Свобо-
ди» вистачає й тих російськомовних, кого не відштовхує 
риторика  на адресу насильницької русифікації україн-
ців та московських спроб відродити Російську імперію. 

Комуністи  ж дещо розширили свою електоральну 
базу за рахунок людей середнього віку та частини молоді, 
орієнтованих на Росію, які «регіоналам» теж уже не вірять. 
До того ж компартія вперше дуже грамотно провела ви-
борчу кампанію, не пошкодувавши грошей на справжніх 
професіоналів. Недарма «регіонали» дозволили своїм 
союзникам-комуністам покерувати митницею – «бабло» 
там крутиться солідне. На ведення виборчої кампанії саме 
й вистачило. 

І комуністи, і «свободівці» в новому складі Верховної 
Ради матимуть змогу використовувати парламентську 
трибуну для дискусій на ідеологічні теми. Але більш обі-
знані у хитросплетеннях сучасної української політики все 
ж побачать за подібними дискусіями їхню справжню суть: 
переділ уже поділеного.

Ще одним сюрпризом нинішніх виборів є досить вели-
ка кількість самовисуванців серед мажоритарників. На тлі 
суспільної потреби в ідеологічно забарвлених політичних 
силах  несподівано значним виявилося число народних 
обранців, які не акцентували на ідейних пріоритетах. З 
часом у парламенті все стане на свої місця. «Тушок» там 
не бракуватиме. 

Наразі можна констатувати: в новому складі Вер-
ховної Ради існуватиме дієва опозиція, що дозволяє 
сподіватися на збереження хоча б залишків української 
демократії. Повного «одобрямсу» влади, попри великі 
адміністративні зусилля й фінансові витрати, не вийшло.

Ігор БУРКУТ

ВИБОРЧІ 
СЮРПРИЗИМіськвиконком установив вартість 

сніданків для учнів молодших 
класів і пільгових категорій у ЗНЗ 
Чернівців. Отже, 2013-го року вартість 
гарячого сніданку для учнів 1-4 класів 
з урахуванням націнки коштуватиме 5 
грн, обід для дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування і дітей 
із малозабезпечених сімей – 10 грн.

На Буковині очікують на рекорд-
ний вал зернових. Незважаючи 

на складні погодні умови, вже зібрано 
зернових і зернобобових культур 137,7 
тис. га та намолочено 617,8 тис. тонн. 
Загалом нині в області очікується ре-
кордний вал зернових на рівні 611 – 615 
тис. тонн. Найбільша врожайність – у 
Сокирянському, Кельменецькому, Кіц-
манському та Заставнівському районах. 

Орендна плата за земельні паї 
зросте. Цього року за гектар паю 

його власник отримував у середньо-
му 650 грн. Це на 237 грн. більше, ніж 
торік, – повідомив начальник головного 
управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Микола ОЛЕКСЮК. 
За його словами, нині в області виплачено 
орендну плату за земельні паї на суму 
75,2 млн. грн., що становить 115% від 
суми укладених договорів. Загалом же 
орендна плата по області зросте до 84 
млн. гривень. У результаті власник паю 
за оренду отримає майже 700 гривень. 

Четверо чернівецьких школярів 
вибороли призові місця на Всеукраїн-

ському конкурсі учнів і студентів «Мирний 
космос», фінал якого відбувся у Києві. 
Конкурс був присвячений 55-й річниці по-
чатку Космічної ери. Розглядалося понад 
300 наукових робіт з 21 регіону України, 
присвячених семи напрямкам космічної 
діяльності. До фіналу вийшли 29 учасни-
ків з одинадцяти областей України. Серед 
них і вихованці міського центру Укра-
їнського молодіжного аерокосмічного 
об’єднання «Сузір’я» при КЮТ «Кварц».

Одноразову допомогу отрима-
ли 93 буковинці для організації 

власної підприємницької діяльності від 
початку цього року. За інформацією 
обласного центру зайнятості, з Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на ви-
падок безробіття на цю соціальну послугу 
використано 802,5 тис. грн.  Серед тих, 
хто став підприємцем, жінки складають 
34,4%, особи віком до 35 років – 59,1%, 
мешканці сільської місцевості – 41,9%.

Духовий оркестр 300-го меха-
нізованого полку поки що не 

гратиме у парку ім. Шевченка у 
Чернівцях. Причина у стрімкому по-
холоданні та короткому світловому 
дні. Як тільки дозволить температура 
повітря, концерти обіцяють відновити. 

У «Вернісажі» позавчора від-
крилася творча виставка поль-

ської художниці Івонни Вільк. На 
ній можна буде побачити також твори 
викладачів і студентів Академії мис-
тецтв м. Катовіце і молодіжного осе-
редку культури м. Домброва Гурніча 
Катовіцького воєводства (Польща).
Виставка триватиме до 18 листопада.

Ігор Сурла – єдиний в Україні 
майстер спорту з усіх стаєрських 

дистанцій. Йому підкоряються не 
тільки 1500, 3000, 5000, 10000 метрів, 
а й навіть марафон (42 км 195 м). На 
початку цього тижня Ігор відсвятку-
вав день народження. До слова, він є 
першим тренером племінниці Марини 
Царик, яка неодноразово вигравала 
Чемпіонат України у своїй віковій групі 
на середніх дистанціях та в кросі. 

абзац новин кримінал
На Сторожинеччині застрелився 

кандидат у народні депутати. 
Це самовисуванець по 202-му округу 
Володимир Степанович Токарюк. На 
своєму окрузі чоловік набрав менше 
одного відсотка голосів. За даними 
ЦВК, на момент опрацювання 47,59% 
протоколів, Токарюк отримав лише 
0,78%. Існує також версія, що він за-
стрелився через великі кредити, взяті 
на передвиборну кампанію. Володимир 
Токарюк був членом партії «УДАР», але 
після висунення в народні депутати 
був виключений з партії за порушення 
партійної дисципліни. У процесі попере-
дньої перевірки правоохоронці вста-
новили, що вранці 29 жовтня чоловік, 
перебуваючи в підсобному приміщенні 
його господарства, вистрелив із власної 
зброї собі в скроню. Пораненого госпо-
даря без свідомості знайшла дружина. 
Він помер у лікарні під час надання 
медичної допомоги. Триває перевірка. 

На пішохідному переході збили 
жінку. У день виборів увечері на 

вул. Комарова, 11 водій автомобіля 
«Daewoo» на пішохідному перехо-
ді збив жінку. Про це повідомили у 
прес-службі Чернівецької міської ради. 
У результаті ДТП жінку з тілесними 
ушкодженнями госпіталізували до 
лікарні швидкої медичної допомоги.

Юнак відібрав у неповнолітньо-
го мобілку. Наприкінці вересня 

близько 8-ї години ранку на залізничній 
колії, що сполучає станції Чернівці та 
Чернівці-Південні, в районі залізнич-
ного мосту 25-річний юнак, застосу-
вавши силу, відібрав у неповноліт-
нього мобільний телефон. Потерпілий 
є учнем чернівецького професійного 
ліцею залізничного транспорту. Наразі 
особу нападника встановлено, пору-
шено кримінальну справу за статтею 
«грабіж, що вчинений повторно». 
Проводиться досудове слідство.  

На Буковині засуджено лікаря-
хабарника.Законної сили набув 

вирок Шевченківського районного суду 
Чернівців стосовно колишньої голови 
обласної очно-туберкульозної медико-
соціальної експертної комісії за вима-
гання та одержання хабара. Встанов-
лено, що наприкінці травня цього року 
чиновниця вимагала та одержала від 
місцевого мешканця-інваліда по зору 
3 тис. грн. за сприяння у наданні йому 
другої групи інвалідності пожиттєво, 
на оформлення якої він мав законне 
право за станом здоров’я. Співробітни-
ки СБУ спільно з працівниками про-
куратури затримали лікарку одразу 
після одержання хабара в робочому 
кабінеті. У ході досудового слідства 
вона визнала свою провину. Хабарницю 
покарали позбавленням волі строком на 
2 роки 6 місяців і забороною обіймати 
керівні посади в медичних закладах 
протягом року. Наразі жінку звільнили 
від виконання покарання з випробним 
терміном на рік, повідомляє прес-
служба УСБУ В Чернівецькій області. 

М ісячник добровільної здачі 
зброї, боєприпасів, вибухових 

матеріалів і спеціальних засобів 
триватиме на Буковині від 1 до 30 
листопада. УМВС в області нагадує, 
що, згідно з Кримінальним кодексом 
України, носіння, зберігання, придбан-
ня, виготовлення, ремонт, передача чи 
збування вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин або ви-
бухових пристроїв без передбаченого 
законом дозволу караються позбав-
ленням волі на строк від двох до п’яти 
років. А для тих, хто хоче добровільно 
здати зброю, є телефон: 59-15-48.

Відповідальність за тих, кого ми приручили

Кожний викинутий і покинутий 
має свою історію       

Понад два десятки собак і шістьох котів утримує 
й годує родина чернівчанки Любомири. Не мучить 
їх у тісній квартирі і не дратує сусідів: тваринки 
живуть на просторій території, яку пані Любомира 
орендувала і тепер утримує лише задля цих істот. 
Більше того, родина не ходить вулицями і не зби-
рає бездоглядних тварин – ті з’являються якось 
самі по собі. Це або побиті й закривавлені втікачі 
від двоногих нападників, або просто підкинуті під 

огорожу колишньої торгової точки безтурботними 
відпочивальниками – поруч ліс і ставок. Одне слово, 
кожна тваринка має свою історію та ім’я.

– Цигана мама просто врятувала від загибе-
лі, – знайомить нашого кореспондента зі своїми 
підопічними донька орендарки Лілія. – Він при-
біг побитий, зі зламаною лапкою, наляканий… 
Боявся, що й тут битимуть, але в паніці не зо-
рієнтувався, куди втікати далі. Мама прийняла, 
підлікувала, годує тепер. А Мушку підкинули в 
картонній коробці разом з цуценям – ну що було з 

нею робити… Взяли й її. Підкинули й великого пса 
бійцівської породи. Було трохи лячно: великий 
м’язистий пес загрозливого вигляду, неприязна 
морда. Але й він виявився нещасним створінням, 
яке відгукнулося на доброту і шмат їжі… Тепер це 
наш Тосік, з мордою стафорда. 

Беруть тваринок одиниці, 
а викидають – десятки

Більше двох років підкидають родині котів і 
собак. Аби якось контролювати ситуацію, Любоми-
ра власним коштом обгородила для собак вольєр, 
розділила окремо «хлопчиків» і «дівчаток». Спосіб 
виявився дієвим, лише маленька Мушка приму-
дрялася пролазити в дірочки і знаходити друзів, в 
результаті знову народила двох цуценят.

Утримання такої кількості тварин обходиться 
родині в тисячу гривень щомісяця. Щодня пані 
Любомира готує для підопічних три відра їжі – це 6 
буханок хліба і ковбас-
ний корм. Ліля шукає 
підтримки співчутли-
вих до тварин людей 

через інтернет: іноді зголошуються і допома-
гають кормом. Одна знайома щодня приносить 
харчові відходи.

Намагалися привернути увагу до проблем 
бездомних тварин і громадською активністю – 
родина є постійним учасником акцій міської ор-
ганізації захисників тварин «Не будь байдужим». 
Разом з активістами організації прилаштовують 
милих цуценят і кошенят у добрі руки. Але беруть 
тварин одиниці, а викидають – десятки. Ліля не 
раз бачила, як біля їхнього кіоску пригальмову-

вали дорогі джипи, з яких на дорогу виштурхува-
ли чергового нещасного чотирилапого.

Оренда закінчиться – зграя 
собак і котів буде в місті           

Домашні тварини міцно «прив’язали» ро-
дину до міста – сім’я не має змоги разом нікуди 
поїхати, адже щодня треба годувати «братів 
менших». Але не це найгірше. Найбільша 
проблема в тому, що коли закінчиться термін 
оренди, зграю собак і котів доведеться просто 

випустити на вулицю – адже забрати їх із собою 
у квартиру нереально. А притулок вартістю 12 
мільйонів гривень збудують ще не скоро – та 
чи й збудують?

Останнім часом чотири собаки пані Любо-
мири померли з явними ознаками отруєння. Ко-
мусь вони таки заважають – навіть доглянуті, 
ситі і відгороджені. Але минулого тижня знов 
одного підкинули.

…Українці іноді кепкують з дивакуватих, 
на їхню думку, іноземців, які захоплюються за-
хистом тварин аж настільки, що щедро фінан-
сують утримання притулків для чотирилапих і 
пернатих. Мовляв, нічим їм зайнятися, а в нас 
тут люди недоїдають… 

А чи не з милосердя до будь-якої живої 
істоти починається милосердя до людей? І чи 
не породжує жорстокість до всіх цих Принцес, 
Манюнь, Леопольдів і Білок взаємну байдужість 
Людей Розумних?

Маріанна АНТОНЮК, «Версії» 

Телефон, за яким можна допомогти з хар-

чуванням тваринок або забрати собі пух-

настого друга: 095 55 18 571 – Ліля

Книгу власних віршів автор змакетував 
удома, зверстав та надрукував на власному 
принтері. Тож 1 листопада у «Literature 
Cafe» Денис Боднар презентує збірку по-
езій «Зсередини і ззовні», яку писав протя-
гом 3-х років. Тираж книги скромний – 100 
примірників. Та, як для самвидаву, доволі 
потужний. Самвидавівці 50-60-х років 
можуть тільки позаздрити такій техніці. 

Юний поет запропонує охочим придба-
ти свій витвір за скромну ціну. Бо, як він на-
голошує, представлятиме свою творчість, 
а не зароблятиме. 

Самвидавну 
збірку віршів 
презентують 
сьогодні

Українців 
перерахують 2013-го

Кабмін України переніс термін проведення 
Всеукраїнського перепису населення з 2012 на 
2013 рік. Це пов’язано з обмеженістю протягом 
2008-2012 років асигнувань загального фонду 
державного бюджету. Підготовка Всеукраїнсько-
го перепису населення профінансована лише на 
41,4%. 

Нагадаємо, що раніше Кабмін планував 
Всеукраїнський перепис населення на 2011 рік. 
Згодом він був перенесений на грудень 2012 року. 
Перший і поки останній перепис у незалежній 
Україні було проведено в 2001 році, згідно з яким 
чисельність населення України становила майже 
48,5 млн. осіб. До цього українців переписували 
ще 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 
51,7 млн. осіб.

Користувачів Інтернету 
ідентифікуватимуть за SIM-картами?

Міністерство внутрішніх справ виступає за 
обмеження анонімності користувачів мережі 
інтернет і, зокрема, соціальних мереж. За 
словами начальника управління боротьби з 
кіберзлочинністю МВС Максима ЛИТВИНОВА, 
головною причиною поширення та розвитку 
кіберзлочинності є саме анонімність, яка 
провокує безкарність. Чиновник наголосив, 
що у цьому питанні слід знайти баланс між 
запобіганням злочинів анонімними користу-
вачами мережі інтернет та захистом громадян 
від нелегального використання їхніх персо-
нальних даних.

Литвинов також висловив думку, що комп-
ромісним варіантом у цій сфері може стати 
прийняття закону про продаж SIM-карт з іден-
тифікацією абонента.

За повідомленнями порталу «Українські 
новини», ще у вересні Державна служба спеці-
ального зв’язку та захисту інформації заявила 
про розробку законопроекту, у якому перед-
бачається укладення договорів між оператором 
і споживачами у випадку надання телекомуні-
каційних послуг із використанням SIM-карт.

Повідомлялося також що голова МВС Укра-
їни Віталій Захарченко виніс на засідання 
Кабміну ініціативу відрегулювати можливість 
доступу до інформації в інтернеті.

Сьогодні ж координатор проектів ОБСЄ 
в Україні передасть Міністерству внутрішніх 
справ комп’ютерне обладнання, яке викорис-
товуватиметься для навчання та оперативної 
роботи фахівців Управління боротьби з кіберз-
лочинністю МВС України. 

Першого листопада стартує акція 
«Подаруй книгу дитині з дитбудинку», 
організована учасниками молодіжного 
клубу «Діалог» Чернівецького місь-
кого палацу дітей та юнацтва. Вона 
триватиме упродовж усього місяця. 
Вручати малюкам зібрані книги будуть 
9 грудня у день благодійності.

Приносити книги можна щовівтор-
ка та щоп’ятниці від 16.00 до 19.00 за 
адресою: вул. Шептицького, 10 (2-й 
поверх).

Школярі 
збирають книги 
для дитбудинків

Дітей лікуватимуть як у Європі

Тут є все: від санвузлів у кож-
ній палаті до новітнього обладнан-
ня. Загальна площа хірургічного 
корпусу – понад 10 тис. квадратних 
метрів – розрахована на 150 ліжко-
місць. Допомогу дітям різного віку, 
вагітним жінкам і породіллям не 
лише з Чернівців, а й області нада-
ватимуть понад 400 осіб персоналу.

За словами Ігоря ШКРО-
БАНЦЯ, начальника Головного 
управління охорони здоров’я 
Чернівецької ОДА, хірургія – це 

найскладніша галузь медицини, 
яка потребує високотехнологічного 
сучасного обладнання. Тому для 
нового корпусу закуплена новітня 
апаратура, серед якої й апарати, 
що створюють внутрішньочеревні 
умови для виходжування недоно-
шених діток, надсучасна лапарас-
копічна стійка, яка дозволяє робити 
малотравматичні та малокровні 
операції, сучасне рентгенологічне 
обладнання, за допомоги якого об-
стеження можна зробити просто в 
операційній, тощо. 

– З відкриттям нового корпусу 
змінилися умови перебування 
пацієнтів, операційні тут більші, 
світліші, кардинально краще об-
ладнані, – зазначає Микола ХОМА 
лікар-хірург дитячого хірургіч-
ного відділення. – Адже старій 
лікарні вже більше ста років. Кож-
ний медичний прилад під’єднується 
до живлення, постачаються гази, 
вакуум, кисень тощо. Все це все 
робиться за допомоги шлангів і 
дротів. Відтепер, завдяки новому 
обладнанню, ці шланги й дроти 
не лежатимуть на підлозі – усе по-
даватиметься зі стелі, що значно 
полегшить роботу лікарям.

На будівництво хірургічного 
корпусу витрачено 56 млн. грн, 
16 з яких пішло на новітнє об-
ладнання. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»
Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

Відкриття нового хірургічного 
корпусу міської дитячої лікарні чекали 
понад 6 років. Нарешті маленьких 
буковинців оперуватимуть у відділенні, 
побудованому за європейськими 
стандартами.

Рекламно-агітаційній роботі щодо від-
бору кандидатів на військову службу за 
контрактом навчили наших педагогів. А ще, 
за словами військового комісара підпол-
ковника Юрія В’юна, – узгоджували заходи 

з підготовки молоді до служби у Збройних 
силах України та проведення приписки 
юнаків 1996 року народження до призовної 
дільниці комісаріату.

Вл.інф.

Чернівецький військкомат 
навчав учителів

фотофакт

Експерти й банкіри виступають за те, 
щоби міняти валюту могли виключно бан-
ки, – повідомляє УНІАН. «На мою думку, 
обмінники набагато важче контролювати. 
Натомість, у банків є відповідальність перед 
клієнтами, гарантії. Більше того, невеликі 
обмінники намагаються заробити якомога 
більше на різниці курсів», – вважає виконав-
чий директор Міжнародного фонду Блейзера 
Олег УСТЕНКО. 

За словами директора Бюро економічних 

і соціальних технологій Валерія ГЛАДКОГО, 
обмінні пункти поширені тільки в Україні, 
тоді як на Заході їхня кількість обмежена. 
На думку старшого радника «Альфа-бан-
ку» (Україна) Романа ШПЕКА, скасування 
обмінних пунктів сприятиме дедоларизації 
української економіки. 

У вересні поточного року чиста покупка 
населенням валюти склала $1,8 млрд, що у 
2,5 рази більше, ніж у серпні, коли громадяни 
придбали $722,8 млн.

Валютні обмінники заборонять?

Доки влада Чернівців планує в далеко-неосяжному – за згадуваними 
мільйонами гривень – майбутньому звести міський притулок для тварин, 
чернівчани рятуються від нашестя бездомних собак і котів самотужки. 
Буває, що у боротьбі за виживання «розумні» просто нищать «братів 
менших» – отруюють, відстрілюють, топлять, вбивають палицями й битами. 
Та, на щастя, нерідко самопорятунок homo sapiens збігається з порятунком 
бідних покинутих тварин від голодної, холодної, а то й жорстокої смерті. Бо 
хтозна, може, людству це там, на Небесах, зарахується...
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35 Точка зору.
09.55,11.55,20.55 Офiцiйна 
хронiка.
10.00,12.15,13.05,14.30,15.30 
Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.15 Х/ф «Острiв Безiменний».
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Агент особливого 
призначення».
18.45 Агро-News.
19.20 «Хвилюйтесь, будь лас-
ка». Тарапунька i Штепсель.
20.35 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Смiшний та ще смiшнiший.
22.05 Гуморобачення.
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 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с «Домiвка».
04.30 Свiтло.
04.55 Хто в домi хазяїн?
05.15 Сiльрада.
05.30 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 
«ТСН».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с  «Величне 
столiття. Роксолана».
12.45 Комедiя «Джентльмени 
удачi».
14.40 «Не бреши менi 3».
15.45,04.15 «Сiмейнi драми».
16.45,03.50 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Вiдчинiть, 
це я!»
00.15 Бойовик «Вiд смеркання 
до свiтання». (3).
02.10 Драма «Межа ризику». (2).
05.00 Т/с «Слiдаки».

   IНТЕР
05.20 Х/ф «Любов i голуби».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
07.30,20.40,04.10 «Спорт у По-
дробицях».
09.10,12.20 Т/с «Як вийти замiж 
за мiльйонера».
13.20 Х/ф «Любовi цiлюща 
сила».
15.15 «Право на зустрiч».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.00 «Подробицi. Не-
формат».
21.00 Т/с «Полювання на Гау-
ляйтера».
00.15 Т/с «Зовнiшнє спостере-
ження».
01.55 Х/ф «Вiтер пiвнiчний».
03.30 «Подробицi» - «Час».
04 .15  Д /с  «К iнов iйни  по-
радянськи».
05.00 «Знак якостi».

   ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.50,01.55,02.35 Погода.
05.40,04.25 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.00 Надзвичайнi 
новини.
10.30 Х/ф «Мортал Комбат. 
Знищення».
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13 .00  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
14.10,20.15 Т/с «Шеф».
16.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».

18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумки дня.
22.45,02.40 Свобода слова.
02.00 ПроЦiкаве.
02.10 Факти.

   5 КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 «Програма передач».
14.05,16.10,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35 «Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,02.00,04.00 
«Час новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
18.50,23.40,00.30,03.25 «Час 
спорту».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25 
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час. 
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий що-
денник».
22.25,23.20,00.15,03.15,06.15 
«Бiзнес-час».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
23.45,00.40,02.35,03.35,04.35 
«Огляд преси».
03.40 «Ранок iз зiркою».

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

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
12.00 «Хай говорять. Жасмин: 
вiд любовi до любовi».
15.35,01.00 Щиросерде зiзнання.

16.00 Право на захист.
17.00,19.00 Подiї.
17.10 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
21.00 Т/с «Карпов».
22.00 Х/ф «Форсаж». (2).
00.10 Т/с «Життя як вирок 2» (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д \\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.15, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Прощавай, дике 
життя»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Герої та не-
вдахи»
02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Д\\фільм «Авіа»

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 15.30 «Малятко»
07.40, 09.50, 15.20, 17.00, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25, 07.55, 15.25, 17.45, 
20.10 «Афіша»
08.00 «Біоритм» 
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.00 «Зірковий марафон»

16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Хіт-парад дикої природи»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.00 Х/ф «Теорія Хаосу» (2) 

   ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсан-
ти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.40,19.50 Одна за всiх.
15.05,20.15 Дайош молодьож!
15.40,02.05 УТЕТа тато!
16.05,02.30 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
18.50 Богiня шопiнгу.
19.15,00.45 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.55,01.10 Ка$та.
22.20,01.35 Рай, гудбай.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.55 До свiтанку.

   НТН
06.05 Х/ф «На кого Бог пошле».
07.30,03.25 «Агенти впливу».
0 8 . 3 0  « П р а в д а  ж и т т я » . 
Народженi в сорочцi.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО 3».
14.50 Т/с «Каменська 6».
18.30 «Правда життя». Жертви 
амура.
1 9 . 0 0 , 2 3 . 4 5 , 0 2 . 0 0 , 0 3 . 5 5 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
00.15 Х/ф «Захисник». (2).
02.30 «Речовий доказ».
04.25 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.10 «Чужi помилки. Сирiтська 
помста».
05.55,16.00 «Усе буде добре!»
07.25,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi».
11.05 Х/ф «Люблю, тому що 
люблю».

13.10 «Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
00.20 Т/с «Комiсар Рекс».
01.20 «Вiкна-спорт».
01 .30  Х /ф  «Рим ується  з 
любов`ю».
03.20 «Краще на ТБ».
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.40 Очевидець. Смiшно 
до болю.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.35,01.20 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись 
вродлива».
0 9 . 5 5 , 1 7 . 5 5 , 2 1 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Барбоскiни».
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 ФБР.
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Одна нiч любовi».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05 Зона ночi.
03.10 Українцi Вiра.
04.00,04.50 Зона ночi. Культура.
04.05 Микола Лисенко.

   К1.
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00,12.20 Т/с «Баффi - пере-
можниця вампiрiв».
10.55 Х/ф «Суперпес».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «КВН».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Красунчик 2». (2 
категорiя).
02.10 Х/ф «Чикаго». (2 категорiя).
03.55 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 5 листопада понеділоктеле

 «КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Координати Скайфолл 007»: 10.00, 14.25, 
18.50, 21.20; «Монстри на канікулах»: 12:40, 17.00.
Малий зал: «Будинок в кінці вулиці»: 15:40; «Алекс Кросс»: 
12.00; «Остання казка Рити»: 10.10, 13.50, 19.30; «Україно, 
гудбай»: 21.20; Корпорація «Святі мотори»: 17.30.  

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Монстри на канікулах» 3D: 09:30, 13:20; «Координати 
Скайфолл 007»: 10:40, 17:10, 22:00; «Ральф Руйнівник» 
3D: 15.00, 19.50. 

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Координати Скайфолл 007»: 12.00, 14.40, 19.00, 
21.40; «Паранормальне явище 4»: 17:20. 
Малий зал: «Астериск і Обеліск в Британії»: 12.20, 14.10, 16.00, 
17.50, 19.40; «Україно, гудбай!»: 21.30. 

ПАБ «PUBLIK»

1 листопада: «Олово», м. Чернівці. 
2 листопада: Sweet party з гуртом «Медісіль» 
3 листопада: «Rock-Feller$», м. Львів. 
4 листопада: «Beer Gun», м. Чернівці. 
5 листопада: Іван Боголюбський, м. Чернівці. 
6 листопада: «Гвавт», м. Чернівці. 
7 листопада: гурт «Скрябін» (вхід – 90 і 120 грн).

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Виставка живопису Н. Барановської. 
Виставка живопису О. Гармидера. 
Виставка творчих робіт гуртка «Юний дизайнер» (керівник 
Руснак А. Л., «Юність Буковини»). 

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

3 листопада, 18.30: «Шельменко-денщик».
4 листопада, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку»; 18.30: 
«Кайдашева сім’я». 
6 листопада, 16.00: «Туга за майбутнім». 

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

4 листопада, 12.00: «Фет-Фрумос та Сонце».

Віталій Михайлішин балотувати-
меться в мери. Секретар Черні-

вецької міської ради привітав Миколу 
Федорука із перемогою та подякував 
чернівчанам, які підтримали його. 
А Михайлішин зазначив, що, цілком 
імовірно, висуватиме свою кандида-
туру на посаду міського голови. 

Офіційні результати виборів 
українці дізнаються не раніше 

11 листопада. Про це заявив член ЦВК 
Михайло Охендовський. За його слова-
ми, на більшості дільничних виборчих 
комісій підрахунок голосів завершили. 
Член ЦВК підкреслив, що до електронної 
системи «Вибори-2012» вносяться дані 
лише «з математично коректних про-
токолів». Згідно із законодавством, ЦВК 
повинна встановити результати виборів 
не пізніше, ніж на 15-й день від дати голо-
сування, тобто не пізніше 12 листопада. 

Андрій Шевченко та Остап Ступка 
залишаться у команді Наталії 

Королевської «Україна – Вперед!». 
За словами лідера партії, її політична 
сила проведе роботу над помилка-
ми, затвердить план дій на майбутнє 
та проведе кадрові зміни, але відомі 
футболіст та актор залишаться з нею. 
Незважаючи на активну передвибор-
ну кампанію, партія Наталії Королев-
ської до парламенту не проходить. 

політичний абзац

У рамках проекту «Україно, гудбай» 
було знято 26 короткометражних робіт 
на тему, чому українці прагнуть покинути 
країну. Зокрема у Чернівцях протягом 
тижня з 1 по 7 листопада продемонстру-
ють шість фільмів: «Побачення» Євгена 

Матвієнка, «Борода» Дмитра Сухолит-
кого-Собчука, «Пиріг» Юрія Ковальова, 
«Янгол смерті» Володимира Тихого, 
«Як козаки у космос полетіли» Євгена 
Матвієнка, «Ядерні відходи» Мирослава 
Слабошпицького.

Буковина у світлинах Дмитра Чорнокози
У редакції газети «Буковина» від-

крилася виставка пам’яті буковинсько-
го фотомайстра Дмитра ЧОРНОКОЗИ. 

Дмитро Ілліч захопився фотогра-
фією, коли його ще називали Дмитри-
ком... Працювати після школи пішов 
на меблеву фабрику, але вже тоді по-
чав приносити свої знімки в редакцію 
«Буковини», куди згодом перейшов 
працювати. 

За 15 років у «Буковині» зробив 
тисячі знімків. Для виставки відібрані 
37 з них. 

– У майбутньому, – поділився Ана-
толій ІСАК, головний редактор 
«Буковини», плануємо заснувати 
премію Дмитра Чорнокози та органі-
зувати його пейзажну фотовиставку.

– Цю виставку ми планували за-

здалегідь. І планував її, передусім, сам 
Дмитро Ілліч, – розповіла Валентина 
МАЦЕРУК, заступник головного 
редактора «Буковини». – Він мріяв 
про неї, готуючись до свого 70-річчя. Та 
як не прикро, але вже півроку Дмитра 
Ілліча немає з нами. Ця виставка – для 
живих, це пам’ять про нашого талано-
витого колегу, чуйну й добру людину.

Дмитро Чорнокоза народився в селі 
Біла на Кіцманщині, закінчив школу у 
Стрілецькому Куті. Сталося так, що він 
рано залишився без батька, тож узяв 
на себе обов’язки глави сім’ї: окрім 
хворої матері мав ще двох молодших 
сестричок. Від 14 років він кочегарив з 
дідусем, щоби заробити якусь копійку 
на прожиття. 

1968 року він прийшов працювати 

на меблеву фабрику. Там він позна-
йомився з Марією Михайлівною, своєю 
майбутньою дружиною. 

На меблевій фабриці Дмитро Ілліч 
працював станочником, але саме в цей 
період свого життя дуже захопився 
фотографією. 

Пан Чорнокоза не мав професійної 
школи фотографа. Та щоби опанувати 
фотографію, він купував фахові книги 
та журнали з фотомистецтва. Власним 
коштом купував апаратуру. В хаті, 
яку згодом збудувала сім’я, створив у 
коморі фотолабораторію. 

На відкриття виставки прийшли 
рідні, друзі фотомайстра та просто 
шанувальники його творчості.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії» 

Результати голосування 
на виборчих округах Буковини

Одномандатний виборчий округ №204

Одномандатний виборчий округ №203

Одномандатний виборчий округ №202

Одномандатний виборчий округ №201

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого 
майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: Нежилі приміщення підвалу, складаються з приміщень 2-1 – 2-4, загальною 
площею 25,20 кв.м., що розташовані в житловому будинку літ. А за адресою: м. Чернівці, вул. Глухівська, буд. №9. Нежилі 
приміщення площею забудови 31,50 кв.м, фундаменти – бетонні, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев”яні 
балки, бетонне, дах – двоскатний по дерев’яних кроквах, покрівля – оцинкована сталь, обладнані центральні міські 
мережі  газопостачання, каналізації, електропостачання, водопостачання, стан об’єкта - задовільний. Стартова (почат-
кова) ціна – 199701,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 9985,05 грн. без ПДВ. Боржник: Рябков Аркадій Вікторович,  
ІПН 2508518839, /м. Чернівці, вул. Мінська, б.8 кв.1/. Стягувачі: ВАТ „Банк „Фінанси та кредит” Чернівецька обласна 
дирекція ПРУ, /м. Чернівці, вул. Головна,84, код ЄДРПОУ 20539586/; ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-ін-
вестиційний банк» /м. Київ, пров. Шевченка, код ЄДРПОУ 00039002/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий 
день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим 
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: 
м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги призначені на „22” листопада 2012 року об 11:00 год. за 
адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП».  Ре-
єстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 
АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата за 
придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних 
торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р №37311002002200 в УДК в 
Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ. 
Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

За підкуп буковинців 
Генеральна 
прокуратура 
порушила справу

Генеральна прокуратура України поруши-
ла дві кримінальні справи за фактами підкупу 
виборців у Криму та Чернівецькій області, ще 
три справи заведені в Луганській області, – по-
відомляє прес-служба ГПУ. 

Як зазначається у повідомленні, за час 
виборчої кампанії до Верховної Ради органи 
прокуратури вже розглянули 94 звернення, 
які стосувалися перешкоджання громадянам 
здійсненню виборчого права, зокрема й шля-
хом підкупу виборців. 

З цих 94 звернень, за результатами пе-
ревірок, інформація підтвердилася у п’яти 
випадках, відтак ними порушено п’ять кри-
мінальних справ (АР Крим та Чернівецька об-
ласть – по одній кримінальній справі і три – в 
Луганській області). 

Загалом у передвиборній кампанії взяли 
участь 5200 кандидатів у депутати, майже 10 
тисяч їхніх довірених осіб і уповноважених 
представників політичних партій. Понад 220 
тисяч офіційних спостерігачів контролювали 
роботу майже 34 тисяч окружних та дільнич-
них виборчих комісій.

Загальнодержавний багатомандатний виборчий округ



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.05,11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.15 Свiтло.
09.35 Уряд на зв`язку з громадя-
нами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Українська пiсня.
12.50 Х/ф «Червоненька квiточка».
14.00 Футзал. ЧС. Коста-Рiка 
- Україна. В перервi - Новини, 
Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Агент особливого при-
значення».
19.00 Фестиваль пiснi та гумору в 
Коблево.
20.20 «Час рiкою пливе». До 
60-рiччя н.а. України М. Гнатюка.
20.50 Мегалот.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Жарт з Ю. Гальцевим та С. 
Дроботенком.
22.45 Погода.
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 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.20 Свiтло.
04.40 Контрольна робота.
05.05 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.

00 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень».
14.45,01.50 «Не бреши менi 3».
15.45,01.55 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Джентльменський набiр».
23.00 «Грошi».
00.15,03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв». 
(2).
04.55 Т/с «Слiдаки».

   IНТЕР
05.35,23.10 Т/с «Зовнiшнє спо-
стереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.40,03.40 «Спорт у По-
дробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 «До суду».
12.30 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 
11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.30 «Подробицi. Нефор-
мат».
21.00 Т/с «Полювання на Гауляй-
тера».
01.05 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.30 Х/ф «Рита».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.45 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.50 Д/с «Жадiбнiсть I».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент нацiональної 
безпеки».
12.45 Факти. День.
13.05,22.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».

14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,04.
00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».

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

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати боса».

11.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Дiана чи 
Даша?»
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.25 Подiї.
17.10,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнтерни».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Челсi» (Великобританiя) - «Шах-
тар» (Україна).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.35 Х/ф «Морськi пiхотинцi». (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Світ ман-
дрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 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 «Прощавай, дике 
життя»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00 «А музика звучить…» Твор-
чий вечір 
М. Ткача на Буковині.
16.30 «Моє сонечко»
18.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Студія А-3»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Герої та невдахи»
00.10 «А музика звучить…»  
02.40 «Експромт»  
04.00 Х\\фільм

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 21.25 «Афіша»

08.05 Д/с «Собор на крові» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05 Т/с «Найгарніші ост-
рови світу» 
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Дім гніву» (2) 

   ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi гос-
подар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. Нове 
поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.40,19.50 Одна за всiх.
15.05,20.15 Дайош молодьож!
15.40,02.05 УТЕТа тато!
16.05,02.30 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
19.15,00.45 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.55,01.10 Ка$та.
22.20,01.35 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.55 До свiтанку.

   НТН
Середа, 7 листопада
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Розслiдування».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.25 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 
3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Хижак Юрського 
перiоду». (2).
02.25 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Чужi помилки. Карнавальна 
нiч».
06.25,16.00 «Усе буде добре!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.50 «Фермер шукає дружину 2».
11.40 Х/ф «Донечка моя».
13.40 «Битва екстрасенсiв. Чорнi 
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МастерШеф 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Собаче серце».
03.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Будтато».
05.45,06.40 Очевидець. Смiшно 
до болю.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Барбоскiни».
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - де-
тективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Ближче до тiла.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Одна нiч любовi».
02.45 Т/с «Останнiй акорд».
03.30 Зона ночi.
03.35 Третя влада.
04.25,04.50 Зона ночi. Культура.
04.30 Невгамовний Пантелеймон.

   К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - перемож-
ниця вампiрiв».
11.10,01.30 Т /с  «Таємницi 
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-
дарки». (2 категорiя).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55,20.55 Офiцiйна 
хронiка.
09.30,10.55,12.15,12.45,15.30 
Погода.
09.35 Д/ф «Змiнимо свiт на кра-
ще».
10 .00  Дитячий  фестиваль 
«Змiнимо свiт на краще».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.45 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.55 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
13.25 Х/ф «Порох».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Агент особливого при-
значення».
19.00 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.50 Зiрки гумору. Брати Понома-
ренки, В. Моїсеєнко, В. Данилець.
21.05 «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 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.20 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
04.50 Д/ф «Склодовська-Кюрi».
05.20 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi драми».
16.45,04.30 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. «Ди-
намо» Київ (Україна) - «Порту» 
(Португалiя).
00.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
01.45 Мелодрама «Вiдчинiть, 
це я!»
04.55 Т/с «Слiдаки».

   IНТЕР
05.35,23.05 Т/с «Зовнiшнє спо-
стереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.40 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
10.55 «До суду».
12.30,04.40 «Знак якостi».
13.00 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 10».
16.55 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.25 «Подробицi. Не-
формат».
21.00 Т/с «Полювання на Гау-
ляйтера».
01.00 Т/с «Людина-амфiбiя».
03.50 «Подробицi» - «Час».
04.30 «Спорт у Подробицях».
04.35 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».

   ICTV
05.25,06.55,01.55,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.15 Свiтанок.
06.50,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.

1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 0  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,22.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25 
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

   ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00 
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те 
що здається» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 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»
05.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати 
боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Батько iз 
смiтника».
15.35,03.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.35 Подiї.
17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.45 Х/ф «Форсаж». (2).
04.35 Т/с «Дорожнiй патруль 11».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум. 
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Прощавай, дике 
життя»
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» 
23.30 Д/фільм «Герої та невдахи»
00.10 «А музика звучить…»  
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.) 
04.00 Х\\фільм

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 21.25 «Афіша»

08.05 Д/с «Собор на крові» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Т/с «Найгарніші ост-
рови світу» 
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Хороша дівчинка» (2) 

   ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi гос-
подар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти», 
70 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.40,19.50 Одна за всiх.
15.05,20.15 Дайош молодьож!
15.40,02.05 УТЕТа тато!
16.05,02.30 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
19.15,00.45 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.55,01.10 Ка$та.
22.20,01.35 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.55 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Перехоплення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.10,04.30 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин началь-
ник 3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Вовк-чудовисько». (3).
02.40 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.20 «Чужi помилки. Убивство на 
маскарадi».
06.05,16.00 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.40 «Куб 3».
11.10 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
13.15 «Битва екстрасенсiв. Чорнi 
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-матерi».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Спокуса».
03.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Будтато».
05.45,06.40 Очевидець. Смiшно 
до болю.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Барбоскiни».
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Весiлля буде по-моєму!
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Українцi Любов.
04.15 Зима надiї.
04.40,04.50 Зона ночi. Культура.
04.45 Мовчазне божество.

   К1.
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - пере-
можниця вампiрiв».
11 .10 ,02 .15  Т /с  «Таємниц i 
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00,01.30 «Три сестри».
22.35,01.50 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2 категорiя).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
03.35 «Нiчне життя».
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Версії екологічні

Дністру загрожує екологічна катастрофа. Бомба 
уповільненої дії здатна спрацювати будь-якої миті

За словами голови української 
екологічної організації «Зелений 
рух «Карпати» Михайла Довбен-
чука, річка Сівка заповнює кар’єр 
«Домбровський». На північному березі 
кар’єру відбуваються зсуви й створю-
ють тріщини до 5 метрів завглибшки. 
«Якщо не вжити термінових заходів, 
існує ризик, що токсичні відходи зми-
ються в Дністер. 

Кар’єр «Домбровський» – єдине 
місце в світі, де калійні солі видобу-
вають відкритим методом. А 545 млн. 
кубометрів відходів калійних солей 
зробили територію навколо кар’єру 
мертвою. «Якщо річка заповнить 
кар’єр, ці відходи потраплять у Дніс-
тер», – каже Довбенчук. Як наслідок, 
люди залишаться без питної води, а 
частина фауни вимре. Катастрофа 
на «Домбровському» може завдати 
шкоди 22% населення України, серед 
якого й буковинці, що п’ють воду саме 
з Дністра, а також мешканцям сусідніх 
Румунії та Молдови. До речі, в молдов-
ських ЗМІ проблема ймовірного еко-
логічного лиха на Дністрі стала цими 
днями темою №1. 

оптимістично
 Коментар Бориса БАГЛЕЯ, 

начальника управління охоро-
ни навколишнього природного 
середовища в Чернівецькій 
області:

– Про ситуацію з Домбров-
ським кар’єром мені відомо. 
Щоби її вирішити, необхідно 
зробити забутовку дренажної 
траншеї, яка стала б перепо-
ною для обвалів земних мас у 
кар’єр. Другий шлях – це пере-
робка розсолів: над пошуком 
інвесторів працює як район, так 
і область, вже є напрацювання, 
зокрема домовленості з італій-
ською фірмою. Ще один шлях 
вирішення проблеми – утво-
рення в чаші кар’єру прісного 
озера. 

Водночас існує ще одна про-
блема – пустоти у вироблених 
шахтах, які розташовані на 
території сіл району. Процеси 
просідання поверхонь, судячи 
із прикладу копальні «Калуш», 
не піддаються прогнозуванню. 
Проте заповнення шахт копаль-
ні «Ново-Голинь» відбулося 
нещодавно. Тому просідання 
можуть розпочатися років че-
рез 10-15. Їх, звісно, може й 
не бути, оскільки виробітки 
цієї копальні проводилися в 
кількох горизонтах і на вдвічі 
більшій глибині (300 м, а не 
120 м). Цю ситуацію необхідно 

моніторити.
Мені відомо також, що дані 

питання перебувають на осо-
бливому контролі центральної і 
місцевої влади та міжнародних 
інститутів. Зокрема, нещодавно 
Мінприроди та Кабмін підтвер-
дили виділення 6 млн. гривень. 

Крім того, на рахунку обласного 
бюджету перебувають 744 тис. 
грн., за які має проводитися 
комплексний моніторинг ста-
ну Домбровського кар’єру, а 
представництва ООН в Україні 
повідомили про виділення Ка-
лушу 22 млн. доларів США для 
утилізації гексахлорбензолу, 
захороненого на полігоні ток-
сичних відходів. 

На мою особисту думку, 
даній темі черговий раз надали 
особливого значення виключ-
но через передвиборчу ситуа-
цію, оскільки завод вже давно 
не працює, отже й особливої 
загрози довкіллю бути не може. 
Тішить і той факт, що на терито-
рії Буковини таких проблемних 
підприємств немає.

Та річ у тім, що на сполох б’ють не 
кандидати в нардепи від Івано-Фран-
ківщини чи Буковини, а молдавани. 
Тим паче, що згадані 22 млн. доларів 
від представництва ООН ще торік роз-
чинилися у калійних розсолах. Про 
це багато писали ЗМІ різного рівня. 
Грошей як не було, так і нема. 

За висновками молдовських на-
уковців, зрештою, це підтверджують 
і вітчизняні вчені, водне середовище 
річки цілком змінилося: знизилася 
репродуктивність головних груп ор-
ганізмів, Дністер обмілів, а майже 80% 
видів риб зникли. Якщо так піде й далі, 
то вода з Дністра буде лише технічною.

Однозначними були й висновки 
комісії ООН і ЄС, яка приїздила ще 2010 
року: полігон негерметичний, а тому 
небезпечний для природи та здоров’я 
людей гексахлорбензол вже отруює 
навколишнє середовище. Якщо не 
вжити термінових заходів, ймовірність 
прориву кар’єра і потрапляння отруто-
хімікатів у Дністер – висока.

Територію довкола кар’єру разом 
із навколишніми селами визнали зо-
ною надзвичайної екологічної ситуації 
ще кілька років тому. І 2010 року, коли 
Верховна Рада України ухвалила закон 
«Про оголошення території міста Ка-
луш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська 
Калуського району Івано-Франків-
ської області зоною надзвичайної 
екологічної ситуації», на порятунок 
Калуша та його жителів виділили май-
же півмільярда гривень.

А у березні 2011 року представни-

ки Рахункової палати після перевірки 
заявили, що кошти використані не-
ефективно й екологічна ситуація не 
поліпшилася. Загроза прориву Домб-
ровського кар’єру залишається, тому 
отруйні розсоли можуть проникнути 
до водоносного шару та забруднити 
басейн Дністра, що є джерелом водо-
постачання для багатьох населених 
пунктів України та Молдови. Не дало 
очікуваних результатів і спрямування 
майже 300 млн. гривень з резервного 
фонду держбюджету на утилізацію 
токсичних відходів, зокрема – гексах-
лорбензолу.

реалістично
Коментар Олега ЛИСТОПА-

ДА, одного із провідних еко-
журналістів Європи:

– Працює прокуратура: чи-
новники міста, області, країни 
кивають одне на одного, шу-
каючи винних, але від цього 
ні природі, ні людям краще не 
стає. Лунають обіцянки «все 
налагодити», президент дає 
чергові доручення прем’єру, 
місцева влада скаржиться, що 
грошей виділили дуже мало, 
і просить ще, але при цьому 
не хоче детально розповісти 
громаді, на що ж саме і чому «в 
ручному режимі» були розподі-
лені попередні сотні мільйонів. 
Інакше кажучи, усі «темнять» 
і солодко співають. Ясно тільки 

одне: як не працювала вла-
да за часів Кучми, а згодом –  
Тимошенко-Ющенка, так не 
працює й «ефективна верти-
каль», розхвалена регіональ-
но-литвино-комуністичним 
кланом. І калуська історія – 
яскраве тому підтвердження. 
Влада олігархів не витримала 
екзамену, влаштованого їй гір-
кими розсолами Прикарпаття.

– Починати наводити лад у Калу-
ші (втім, як і скрізь в Україні) треба зі 
створення абсолютно прозорої сис-
теми використання коштів, – каже 
Борис ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, голова 
громадського об’єднання «Еко-
Право-Київ». – Країну просто з’їдає 
корупція, що ми яскраво бачимо на 
прикладі цього прикарпатського міс-
течка. Влада має звітувати громаді за 

кожну бюджетну копійку.
Фахівці стверджують, що Україні 

потрібно 3,5 млрд. гривень, щоби за-
побігти екологічній катастрофі на Дні-

стрі. Якщо вона все ж таки станеться, 
то буде схожа на Стебниківську 1983 
року. Тоді токсичні розсоли залили за-
хисну дамбу й близько 5 мільйонів ку-
бометрів отрути потрапило до Дністра. 
До кінця наслідки аварії ліквідували 
лише за півтора роки. 

Олександр ТОНІЄВИЧ, заступ-
ник начальника Дністровсько-
Прутського басейнового управ-
ління водних ресурсів, який улітку 
2011 року виступав перед журна-
лістами-учасниками екологічного 
прес-туру в Новодністровську та 
був учасником проекту «Тран-
скордонне і стійке керування в 
басейні р. Дністер», заспокоює 
буковинців:

– Вирішення ситуації, що склалася 
з Домбровським кар’єром, у компетен-
ції Міністерства екології: саме воно опі-
кується цим питанням і заходами, які 
вживаються для того, щоби упередити 
негативні екологічні явища. Володі-
ють ситуацією й в управлінні екології 
Івано-Франківської облдержадмі-
ністрації, проводять систематичний 
моніторинг, здійснюють відбір води з 
водойм. Щодо конкретних сум коштів, 
які потрібні для повної ліквідації за-
грози, нічого сказати не можу, бо цим, 
наголошую ще раз, відає Мінекології. 
Знаю, що гроші виділені, ситуація 
контрольована, тож можу запевнити, 
що буковинці не мають підстав для 
хвилювань.

…Доки громадські організації, 
науковці, журналісти переймаються 
ситуацією, чиновники не поспішають 
діяти й запевняють, що «ситуація 
контрольована». Та говорити – не 
мішки носити, а бомба уповільненої 
дії може спрацювати будь-якої миті… 

Людмила ЧЕРЕДАРИК, Любов 
НЕЧИПОРУК, «Версії»

Від редакції: У травні цього року 
побачив світ спецвипуск газети «Вер-
сії» – «Екологічний прес-тур: Дністер 
– ріка життя» – всі 24 сторінки якого 
присвячені транскордонним еколо-
гічним проблемам однієї з найбільших 
річок України. З публікаціями журна-
лістів України, Молдови, Швейцарії та 
Великої Британії можна ознайомитися 
на сайті «Версій» – versii.cv.ua. Той, 
хто цікавиться темою довкілля та його 
безпеки, знайде там багато цікавого.

Для прикладу – це анонімне фото із заголовком «Дністру загрожують токсичні 
хімікати з України» розміщене на сторінках кількох молдовських газет

Буковинці можуть залишитися 
без питної води

Через відсутність опадів річки різко міліють. На річках Прут та Сірет рівень 
води найнижчий за останні сорок років. За повідомленням Укргідрометео-
центру, на річках карпатського регіону рівень води знижується з добовою 
інтенсивністю від 1 до 10 сантиметрів. 

– На річках басейнів Прута, у створах Сторожинець-Чернівці дуже низькі 
рівні води, – каже завідувач сектору гідрології обласного гідрометео-
центру Наталя Іванова. – Найнижчі рівні води спостерігалися ще у першій 
половині вересня у Чернівцях, а від 14 до 20 вересня – у Сторожинці. 

У басейнах річок Прут і Сірет ситуація взагалі критична. Через дефіцит опа-
дів виснажилися водоносні пласти грунту. Відтак криниці не отримують достат-
ньої кількості води. Уже в 20 відсотках криниць краю рівень води значно упав.

 Вл. інф.

Одній з п’ятьох криниць краю 
не вистачає води

У буковинських річках найнижчий рівень води за останні 40 років

Науковці й журналісти б’ють на сполох: конструкції 
150-метрової шахти кар’єру «Домбровський» у Калуші 
на Івано-Франківщині, де зберігаються сотні тисяч тонн 
токсичних відходів, можуть не витримати. Тоді близько 
двох мільйонів кубометрів отрутохімікатів потраплять 
до Дністра. Це глобальне екологічне лихо залишить без 
питної води мільйони людей двох країн – України та 
Молдови. Подібну ситуацію ми вже мали 1983 року.



 №44 (461) 01.11.2012 - 07.11.2012Передплатний індекс 09584 9 №44 (461) 01.11.2012 - 07.11.2012 Передплатний індекс 095848
туристичні туристичні

Ювіляр Ковалюк дружить 
з деревами, уп’ятеро 
старшими за нього

Розмова з лісом – таїнство 
особливе. Про це, як ніхто ін-
ший, знає лісничий Чемернар-
ського лісництва Берегомет-
ського лісомисливського гос-
подарства, що на Вижниччині, 
Микола КОВАЛЮК. Бо для 
нього робота в лісі – не профе-
сія, а спосіб життя. Нещодавно 
ця талановита людина відзна-
чила 60-річчя. 

Переважна частина його 
життя – понад 4 десятиліття – пов’язана з лісом. Тільки Чемернар-
ським лісництвом опікується вже 32 роки. Тут, на площі у 5 тис. га, 
знає кожний кущик, кожне деревце. А в цьому лісництві ростуть 
найстарші лісові насадження краю. Вік цих дерев, більше 50-ти 
метрів заввишки, іноді сягає 300 років.

За дбайливого догляду, тут просто не буває самовільних рубок, 
як, на щастя, не траплялося й лісових пожеж. 

У Чемернарському лісництві комфортно не тільки зеленим на-
садженням, а й гостям, які приїздять на відпочинок: посеред гірської 
природи можна зручно вмоститися на витесаній лавиці й подихати 
свіжим повітрям, а на час дощу – сховатися в альтанці. 

Ірина МАТЧИШИНА, Берегометське ЛМГ 

Неймовірно, але… 
факт: Володимиру ЛО-
БУРАКУ, який довгі роки 
зберігає майже хлопчачу 
зовнішність, виповню-
ється півстоліття. А з ін-
шого боку, за свої всього-
навсього 50 Володимир 
здобув визнання поета й 
композитора, звання за-
служеного артиста Укра-
їни, автора майже усього 

репертуару дуету «Скриня», улюбленого автора другої по-
ловини дуету – і своєї коханої половинки, заслуженої артистки 
України Марічки Лобурак. А ще він директор Будинку культури 
«Автограф», найкращий чоловік, тато й дідусь у світі.

Тож півстоліття – це багато чи мало? На таке запитання 
рідні й близькі, друзі й колеги – митці Буковини, а з ними й 
журналісти газети «Версії» відповідають:

Володю, не рахуй роки,
Радій життю у кожнім слові. 
Хай в’яжуться в пісні рядки
З Добра, Турботи і Любові.
І всі вони бажають Володимирові Лобураку ще довго-довго 

не рахувати роки, а просто жити, любити й творити у здоров’ї 
та злагоді!

Життя на книгу тільки схоже

Професор Петро Рихло презентував у Науковій 
бібліотеці ЧНУ найновіші видання австрійської 
літератури в українських перекладах. 

– Мойсей Фішбейн, можливо, 
один із найдосконаліших, найвправ-
ніших, найталановитіших україн-
ських перекладачів поезії, – відзна-
чив подарункове видання «Райнер 
Марія Рільке. Сто поезій у перекладі 
Мойсея Фішбейна» Петро Рихло, 
директор австрійської бібліотеки 
при Науковій університетській біблі-
отеці. – Ця книга видана з великою 
любов’ю, ілюстрована картинами 
Мікалоюса Константінаса Чюрльо-
ніса, це особливе видання, зроблене 
в сувенірному вигляді, і якість цих 
перекладів – вражає. Нещодавно 
з’явилася рецензія на це видання. 
Так от, рецензент називає мову, 
якою здійснено переклади – україн-
ською мовою 21 століття. 

Серед цікавих новинок – також 
книга Артура Шніцлера «Повернення 
Казанови. Царство снів» – у пречудово-
му перекладі Наталії Іваничук. А також 
твір Йозефа Вінклера «Вивезена» – іс-
торія життя українки Нєточки Ілляшен-
ко, яку автор знайшов в одному карін-
тійському селі. Вона була вивезена з 
України під час другої світової війни, 
згодом одружилася там, і залишилась 
жити в Австрії. Отож, книжка – це ве-
лика розповідь Нєточки (Йозеф Вінклер 
записував розповідь на диктофон) про 
колективізацію, Голодомор, депорта-
цію, післявоєнне життя чужинкою в 
бідному австрійському селі…

Петро Рихло проанонсував 
також книгу листувань Пауля 

Целана та Інгеборг Бахман та 
збірку творів австрійського 
драматурга, поета і журналіста 
харківського походження Юри 
Зойфера. Їх видадуть до кінця 
цього року.

Згадав також Петро Рихло книжки 
Ґустава Майрінка «Білий Домініка-
нець», Ельфріде Єлінек «Що сталося 
після того, як Нора покинула свого 
чоловіка, або Підпори суспільств», 
збірник перекладів про Галичину 
«Була собі Галичина». Усі ці книги 
можна буде знайти чи замовити в 
книжних крамницях. А от узяти до рук 
стилізоване під першодрук українське 
видання ранньої прози Франца Кафки 
«Споглядання» (у перекладі Василя 
Лозинського) – можна буде хіба що 
в Науковій бібліотеці ЧНУ. Адже на-
клад цієї раритетної збірки оповідань 
– лише 200 примірників.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Майже півсторіччя – у походах
– 2013-го хочу здійнятися на Монблан (гірська 

вершина в Західних Альпах, на кордоні Франції та 
Італії, – авт.), – каже Микола Кочубей, чернівецький 
учитель фізкультури, турист та альпініст СРСР, один з 
учасників славетної радянської команди чернівецьких 
туристів – срібних призерів Союзу. – Торік ходив у 
Карелію, виходив до Білого моря... А вперше я вирушив 
«з рюкзаком» 1966-го року на Кавказ. Відтоді не було 
такого року, щоби не ходив я кудись у похід!

Підпливли ближче – в 
стіні стоїть мамонтеня… 

«Люди з рюкзаками» – так називали 
колись радянських мандрівників-альпі-
ністів, допитливих піонерів, бородатих 
першопрохідців, які марили білими пля-
мами на карті, дикими місцями, де не сту-
пала ще нога людини. У високі гори вони 
вирушали як на небезпечну розвідку за 
лінію фронту: ретельно плануючи марш-
рут, місяцями готуючи припаси та споря-
дження. Адже важкі 40-денні походи – це 
не лише нові враження та адреналін, це 
також неабиякий ризик та важка праця. 

– Григорій Махров, Еммануїл Друк-
ман, Василь Шадний, Анатолій Пома-
гайленко, Віталій Демченко, Аркадій 
Граунфельдс, Семен Вайнзов і Анатолій 
Костюченко… Цим складом ми ходили 26 
років, – згадує Микола Кочубей. – Ми були 
першою командою України, якій удалося в 
чемпіонаті Радянського Союзу на кращий 
похід року посісти друге місце! Намагали-
ся йти туди, де ніхто ніколи не був. Окрім 
проходження запланованим маршрутом, 
треба було ще й скласти детальний звіт, 
підготувати фото й відеоматеріали, зі-
брати колекцію мінералів… Я, напри-
клад, за завданням гідрометеоцентру 

подорожував з аерометром, перевіряв 
висоти: де відповідають зазначеним на 
карті, а де – ні…

– Коли ходили в Якутію, взяли одне 
друге та два третіх місця, – продовжує 
згадувати звитяги пан Микола. – Там і 
досі є місця, де не ступала нога людини. 
Місцеві кажуть: «Туди ніхто не ходить». 
Ми піднялися на вершину хребта Чер-
ського, пройшли через кілька відомих 
льодовиків, відкрили свій, назвавши 
його в пам’ять кінорежисера, одного з 
основоположників географічного фільму 
Володимира Шнейдерова. Відкрили п’ять 
перевалів, один з яких назвали Черні-
вецьким, інший – Буковинським. Середня 
висота ніби невелика, проте край настіль-
ки суворий… Часто доводилося ночувати 
на холодному льодові. Іноді засинали 
просто на хребті: з одного боку ноги над 
прірвою, з іншого – голова. Коли ж спус-
калися вниз – каміння супроводжувало 
такою «сипучкою», що розбивало каски, 
зривало рюкзаки…

Частину маршруту мандрівни-
ки сплавлялися річкою, над якою 
з обох боків грізно нависали скелі. 
І раптом Миколі Володимировичу 

здалося, що в нього – галюцина-
ція. Адже він побачив, як зі скелі 
спускається ковтнути крижаної 
води… мамонт!

– Підпливли ближче – стоїть у 
стіні мамонтеня! Таке враження, 
ніби він іде, – дивується пан Ми-
кола. – 1973 рік був страшенно за-
сушливий. Вічна мерзлота почала 
танути. От і підмило берег – шма-
ток стіни сповз у річку, оголивши 
вмерзлу тушу… 

На тому маршруті в льодову розще-
лину впав рюкзак Еммануїла Друкмана 
з усіма документами експедиції. Група 
мала закінчити підйом на перевал до ве-
чора. Усі пішли вперед, залишилися лише 
Григорій Махров з Миколою Кочубеєм. 

«Тоді все вирішувалося за лічені хви-
лини. Я був більш досвідченим туристом 
і розумів: мені спуститися легше, а от 
досвіду витягти мене в Миколи може не 
вистачити (у загоні він був наймолод-
шим, – авт.), тож спускався Кочубей», 
– розповідав в одному з інтерв’ю Григорій 
Махров.

– На двох мотузочках за рюкзаком 
спускався, – згадує Микола Володимиро-
вич. – Усе думав: витягне мене Григорій 
чи не витягне. Я вже пізніше дізнався, що 
перед цим Махров отримав струс мозку. 
Скільки років зустрічаємось – говоримо, 
згадуємо ті походи… 

Турист з рюкзаком 
самотужки встати не міг

За словами Миколи Кочубея, за кор-
доном і досі гірські вершини підкорюють 
в основному індивідуали. Радянські ж 
команди заповнювали географічну карту. 
До серйозного походу іноді готувалися 
2-3 роки. Самі готували спеціальну похід-
ну ковбасу, сухарі з маслом та гірчицею, 
підраховували, скільки шматочків цукру 
треба для подорожі. Це зараз можна при-
дбати сучасне, легке та надійне облад-
нання – були б лише гроші! Радянським 
же альпіністам доводилося тягати на своїх 
спинах громіздкі 50-кілограмові рюкзаки: 
спальник, палатка, льодові та скельні 
крючки, карабіни, мотузки, особисті речі, 

продукти… 

– Я ніс на собі весь запас бен-
зину. Може, тому, що ніколи не ку-
рив і не пив. Страх якось ховався... 
А ще обов’язковим був «золотий 
запас спирту» – для розрахунку 
з пілотами. Вони могли за спирт 
завезти куди завгодно, хоч за Пів-
нічне полярне коло! Адже чистий 
спирт з України вважався най-
кращим. А якщо вертольотчикам 
пообіцяти ще й шматочок сала…

– Я з рюкзаком важив понад 120 кг, 
– продовжує Микола Кочубей. – Самому 
встати неможливо. Доводилося лежачи 
натягувати рюкзак і підводитися за до-
помоги двох товаришів. Бувало, станеш 
на станець (ковзка льодяна кочка, – 
авт.) – нога зісковзує, рюкзак падає на 
голову… А підняти його сам не можеш, 
вагою притискає! Тому в поході най-
головніше – співвідношення фізичної 
підготовки та акліматизації, адаптації 
до гірських ділянок. А ще дуже важлива 

Михайлові Брозинському – 65. Мало не вчо-
ра приїхав він до Чернівців з рідного Михалкова, 
що на Сокирянщині, навчатися в університеті. 
З випускників-філологів тих літ склалася ціла 
генерація журналістів – газетників, радійників, 
телевізійників. Хоча до створення кафедри 
журналістики в ЧНУ були ще довгі роки… 

Михайло Федорович, ставши журналістом, 
навчався справі свого життя, так би мовити, 
«в бою». І став відомим на журналістській ниві 
краю. 

А ще Брозинський усе життя писав – вірші, 
новели, повісті. І тепер, коли можна було б пенсіонеру спокійно посиджувати 
вдома, – Михайло Брозинський видав аж дві книжки: поезії – «Дотик ранкової 
зорі» – та прози – «Босоніж по стерні»– і запросив друзів, знайомих, колег і просто 
всіх прихильників красного слова на презентацію до Обласної наукової бібліотеки 
ім. Івасюка, яка й відбулася 31 жовтня. 

Слово Михайла Брозинського – водночас просте й образне, адже він пише 
про те, що добре знає, що супроводжувало його усе життя. Маленький хлопчик – 
юнак – молодий чоловік – літній чоловік… Усі такі іпостасі добре знані для кожного, 
адже Михайло Брозинський живе й працює біля нас і переживає ті ж моменти 
нашої спільної історії, що й ми.

Ця впізнаванна образність і приваблює читача.
Друзі, рідні, колеги щиро вітають Михайла Федоровича Брозинського із 

поважною датою, бажають йому міцного здоров’я, розуміння в родині, любові й 
поваги від дітей та внуків. 

Нехай потяг до творчості не полишає Вас, Михайле Федоровичу, – на радість 
вашим читачам! З роси й води!

Журналісти газети «Версії» щиро приєднуються до всіх вітань та побажань!

Чоловіча половина 
дуету «Скриня» святкує 50!

моральна підготовка. Адже, наприклад, 
витримати 30 днів суцільної тиші, як 
у барокамері (хіба що ввечері хтось з 
тобою поговорить) – нелегко… Хтось до 
кінця походу замикався в собі, хтось – 
падав духом: мовляв, не вийдемо ми… 
Висота у півтора кілометри на Півночі 
лягала таким тягарем на спину альпініс-
та – і фізичним, і психологічним, – що не 
кожен витримував… 

– Проте я знав, що коли йду з Анато-
лієм Помагайленком (туристи зазвичай 
рухалися на маршруті парами, на певній 
відстані один від одного, – авт.), то, 
якщо зірвуся, він мене втримає за будь-
якої ситуації, в будь-якому стані. Віталій 
Демченко поділиться зі мною останнім 
сухарем. Мені двічі вдалося його вряту-
вати. У нього під час тривалих походів 
бувала легка «горнячка» (гірська хво-
роба, яка розвивається від перебування 
людини на великих висотах, – авт.), 
вона проявлялася в неуважності. Якось 
ми обходили скелю, йшли над гірською 
річкою, чіпляючись пальцями за ви-
ступи, «на зацепі», притискалися до 

кам’яних стін, як до жінки рідної. І от 
Віталій оступився, почав падати у воду. 
Я був поруч і встиг інстинктивно вхопити 
його в польоті. Тягнув однією рукою з 
води і тримав хвилин 20, доки наші то-
вариші не підібралися до нас та кинули 
мотузку… Ще був випадок – сплавляли-
ся катамараном, Віталія збило у воду, 
довелося стрибати за ним, – розповідає 
Микола Кочубей… 

Нефрит завбільшки 
з пічку 

Загалом цей чернівецький учитель 
фізкультури побував у дев’яти походах 
5-ої категорії складності: пройшов но-
гами Урал, Саяни, Тянь-Шань, Кавказ 
в різні боки, здіймався кілька разів на 
Ельбрус… 

– Мені казали: будеш чемпіоном 
– дамо майстра спорту. Анатолій По-
магайленко був в 11-ти, Віталій Дем-
ченко – 14-ти походах 5 категорії… І 
вони так і залишилися кандидатами в 
майстри спорту СРСР! Для прикладу, 

похід першої категорії – це пройти 140 
км з Чернівців до Говерли і спуститися 
у Ворохті. Десь там піднятися на вер-
шину, пройтися хребтом, – але це по-
ходи переважно населеними пунктами. 
Маршрут п’ятої категорії – абсолютно 
безлюдний, дикий. Сквозний – то вза-
галі весь час хребтом. Чотири дні йдеш 
– півдня відпочиваєш, вісім днів йдеш 
– відпочиваєш день, – каже Микола Ко-
чубей. – А зараз за що майстра спорту 
дають? За подолання якоїсь стіночки?

Іноді, щоби протягом походу тягну-
ти на собі легші рюкзаки, мандрівники 
заздалегідь на маршруті закидали 
гелікоптером продукти, особисті речі…

– 1983 року на Баргузині (річка в 
Бурятії, – авт.) ведмідь нашу «закидку» 
з’їв. Бочку з їжею розірвав кігтями. У 
Віталія Демченка схрумав членський 
квиток Спілки журналістів СССР, який, 
до речі, не поновлювався. А я – гроші 
залишив. Теж з’їв… Ми дев’ять днів по-
ходу йшли без продуктів… Крізь бамбук 
і голе каміння, через пустелю; спали на 
едельвейсах – стільки їх було довкола…

Небезпека чатувала на мандрівни-
ків не тільки під час походів, а й навіть 
після них. Так, після чергового походу 
в Якутії мандрівники вийшли до аеро-
дрому і вже збиралися повертатися до-
дому. Проте зустріли там космонавтів, 
які мали летіти на відкриття Муйського 
тунелю. Ті вмовили українців летіти з 
ними. Проте виліт гелікоптера затри-
мався: пілот виявив невеличку технічну 
несправність… 

– Пілот порався біля гелікоптера, 
а ми розмовляли з космонавтами. Ця 
затримка врятувала нам життя. Під час 
відкриття в тунелі прорвалися радонові 
води, окропом затопило тунелі, загинув 
увесь передовий загін, десятки людей… 

15-кілометровий тунель під 
Північномуйським хребтом бу-
дували 26 років. Будівельникам 
доводилося пробивати його крізь 
граніт, мерзлоту, підземні ріки та 
озера гарячої води. За час будів-
ництва загинуло 57 людей. Най-
гучніша катастрофа трапилася 
тут 1979 року, коли будівельники 
наштовхнулися на пливун: сотні 

тонн води з кам’яними уламками 
та піском раптово проломили 
гранітну перемичку і ринули все-
редину тунелю, змітаючи людей і 
техніку. Породонавантажувальну 
машину вагою більше 20 т відки-
нуло на 300 метрів… А наслідки 
усували протягом двох років… 
Щоправда, ЗМІ про трагедію не 
повідомляли…

Цікаво, що з кожного свого походу 
Микола Кочубей привозив… роги! Ман-
дрівники частенько допомагали місцевим 

жителям відловлювати у стаді оленів з 
поламаними рогами, щоби ті не поранили 
інших. Ловили, притискали оленю голову 
і відпилювали ножівкою зламані роги… 
Вони через деякий час відростали. 

– А ще – набивали рюкзаки камінням. 
Отак набереш, набереш, а потім думаєш: 
їх же нести треба!.. – каже Микола Ко-
чубей. – На хребті Черського з Віталієм 
Демченком знайшли нефрит завбільшки 
з чималу пічку! Подивилися, пофотогра-
фували… І пішли далі… 

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«Відчуваю лють і гнів від 
неякісних перекладів»
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55,20.55 Офiцiйна 
хронiка.
09.30,12.15,15.30 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.40 Д/ф «Паралiмпiада: з пер-
ших вуст».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок.
13.30 Х/ф «Зимовий ранок».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Агент особливого при-
значення».
19.00 Концертна програма 
«Мелодiя двох сердець».
21.25 Свiт спорту.
21.40 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 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.15 Досвiд.
05.30 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
00,01.45 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».

10.35,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 
за тиждень».
14.45,02.00 «Не бреши менi 3».
15.45,02.50 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45 «Давай, до побачення».
23.15,03.35 Т/с «Полiцiя Гаваїв». 
(2).
00.55 «Грошi».
05.00 Т/с «Слiдаки».

   IНТЕР
05.35,00.15 Т/с «Зовнiшнє спо-
стереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,20.40,04.05 «Спорт у По-
дробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 «До суду».
12.30,05.00 «Знак якостi».
12.55 «Судовi справи».
13.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.55 «Подробицi. Не-
формат».
21.00 Т/с «Полювання на Гау-
ляйтера».
01.55 Х/ф «Тихий вир».
03.25 «Подробицi» - «Час».
04.10 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.15 Д/с «Жадiбнiсть I».

   ICTV
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 0  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.05,22.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

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

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Врятувати 
боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Бiлий «Бу-
мер».
15.35 Щиросерде зiзнання.

16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.35 Подiї.
17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
22.00 ДНК-портрет нацiї.
23.10 «ДНК. Сенсацiя столiття».
00.15 Т/с «Подружжя».
01.15 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.00 Х/ф «Скляний дiм». (3).
03.55 «Хай говорять».
04.45 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д \\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Прощавай, дике 
життя»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00 «А музика звучить…» Твор-
чий вечір 
М. Ткача на Буковині.
16.30 «Країна талантів»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Студія А-3»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами» 
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Герої та невдахи»
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, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 21.25 «Афіша»
08.05 Д/с «Собор на крові» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Т/с «Найгарніші ост-
рови світу» 

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.45 «Біоритм» 
13.45 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Собор на крові»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.00 «Пряма відповідь» 

   ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi гос-
подар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.40,19.50 Одна за всiх.
15.05,20.15 Дайош молодьож!
15.40,02.05 УТЕТа тато!
16.05,02.30 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
19.15,00.45 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.55,01.10 Ка$та.
22.20,01.35 Рай, гудбай.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена» (2).
02.55 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Гладiатор за наймом».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,03.15,04.30 
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин началь-
ник 3».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. Poker Stars Pro 
Challenge».
01.30 Х/ф «Людина з минулого». 
(2).
03.45 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.30 «Чужi помилки. З мене 
досить!»
06.10,16.00 «Усе буде добре!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.35 «Вагiтна в 16».
10.35 «Дочки-матерi».
11.40 Х/ф «Щасливої дороги!»
13.50 «Битва екстрасенсiв. Чорнi 
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.45 Т/с «Доктор Хаус».
01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Собаче серце».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.40 Очевидець. Смiшно 
до болю.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.50 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Барбоскiни».
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Парад порад 2.
01.55 Служба розшуку дiтей.
02.00 Т/с «Одна нiч любовi».
02.50 Т/с «Останнiй акорд».
03.35 Зона ночi.
03.40 Райськi сади гетьмана Са-
гайдачного.
04.00 Драма на двi дiї.
04.40,04.50 Зона ночi. Культура.
04.45 Легендарне парi.

   К1.
06.30 «Ранок на К1».
08.05 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - пере-
можниця вампiрiв».
11.10 Х/ф «Мiй батько - герой».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00,01.30 «Три сестри».
22.35,01.50 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2 категорiя).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
02.15 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв на-
вколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.45 Тема дня.
06.30,06.45,07.20,07.40 Країна 
on-line.
06.50 Православний календар.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Д/ф «Вiдкриття неба. 
Втраченi можливостi».
10.15 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.15,13.25,15.30,18.15 Погода.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Товариш генерал».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Клеймо».
16.30 Т/с «Агент особливого при-
значення».
18.20 Шляхами України.
18.40 Бенефiс Г. Хазанова.
20.40 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо 
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
01.50 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
03.00 Т/с «Домiвка».
04.35 Здоров`я.
05.20 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.35,17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм 

за тиждень».
14.45,02.05 «Не бреши менi 3».
15.45,02.55 «Сiмейнi мелодрами 
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
21.40 Х/ф «Три днi на втечу». (2).
00.25 Бойовик «Сьогоднi ти по-
мреш». (2).
03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
05.05 Т/с «Слiдаки».

   IНТЕР
05.35 Т/с «Зовнiшнє спостере-
ження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.35,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30,03.25 «Спорт у Подроби-
цях».
09.10,12.50 Т/с «На край свiту».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.15 «Подробицi. Не-
формат».
20.40 Спорт у Подробицях.
21.00 «Велика Рiзниця по-
українськи».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим».
02.00 Т/с «Дружина Сталiна».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 Д/ф «Свердловский жах. 
Смерть з пробiрки».
04.15 Знак якостi.

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.10 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,01.50 
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0 , 1 6 . 3 0  Т / с  « А г е н т 
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.05,22.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

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

06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04.
30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,04.
35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».

   ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 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 «Кохання, не те 
що здається» 
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. Продо-
вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00Т/с «Врятувати боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Всiма 
забутi».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,04.00 Подiї.
17.10,19.15,04.15 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.

18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Я - охоронець. Старi 
рахiвницi».
01.45 Х/ф «Облога прибульцiв». 
(2).
03.15 Ласкаво просимо.
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.35, 20.30, 22.25, 
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне» 
15.00 «А музика звучить…» Твор-
чий вечір 
М. Ткача на Буковині.
16.30 «Красен світ» 
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Дорогами Укра-
їни»
00.10 «А музика звучить…»  
04.00 Х\\фільм

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 17.55, 21.00 «Афіша»
08.05, 16.00Д/с «Собор на крові» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Т/с «Найгарніші ост-
рови світу» 
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-

графа» 
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Повернення у Брай-
дсхед» (2) 

   ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi гос-
подар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.55 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,21.55 Дайош молодьож!
15.40,02.05 УТЕТа тато!
16.05,02.30 Досвiдос.
16.40,00.20 Вайфайтери.
19.25,01.10 БарДак.
20.25 Шури-Мури.
21.15 Вiталька.
22 .40  Слава  з i  Славєк ом 
Славiним.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Загублена»(2).
00.45 Дурнєв+1.
02.55 До свiтанку.

   НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Один шанс iз тисячi».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,02.20,04.45 «Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин началь-
ник 3».
19.30 Т/с «Лiто вовкiв».
23.00 Х/ф «Вибух на свiтанку».
00.50 Х/ф «Грiхи нашi». (2).
02.50 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.15 «Чужi помилки. Спадок 
патологоанатома».
05.55 Х/ф «Змiєлов».
07.40 Х/ф «Донечка моя».
09.45 Х/ф «Жiнка бажає знати».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 Х/ф «Ворошиловський 
стрiлець».

20.00 «Танцюють всi! 5».
22.40 «Танцюють всi! 5». Пiдсумки 
голосування».
00.55 «ВусоЛапоХвiст».
01.55 Х/ф «Щасливої дороги!»
03.35 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Чаклун i Румба».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.40 Очевидець. Смiшно 
до болю.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55,17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Барбоскiни».
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi - 
детективи».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.05 Т/с «Кухня».
23.10 Україна чудес2.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,03.44 Зона ночi.
03.15 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
03.30 Скiфи.
03.40 Перетворення.
04.00 Благославляю i молюся.
04.20 Таїнства Києво-Печерської 
Лаври.
04.25,04.40 Зона ночi. Культура.
04.30 Усмешник.
04.35 Останнiй лоцман.

   К1.
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - пере-
можниця вампiрiв».
11 .10 ,02 .15  Т /с  «Таємниц i 
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.45 «Розсмiши комiка».
22.45,01.50 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2 категорiя).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.25 «Три сестри».
03.35 «Нiчне життя».
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Масштаби співпраці з окупантами 
невідомі досі

Тривалий час вітчизняна історична наука за-
мовчувала справжні масштаби співпраці з окупан-
тами населення захоплених гітлерівцями республік 
СРСР. Нині ж табу зняте, виходять дослідження на 
цю тему, друкуються документи. І все ж недослі-
дженого залишилося чимало. Ми навіть не знаємо 
точної кількості населення окупованих гітлерівця-
ми радянських територій. Цифри називаються різні 
– 73, 78, 80 млн. осіб тощо. А за кожною цифрою 
стоять людські долі, коли від зробленого вибору 
залежало життя цілої родини.

Головне питання, що постало перед людьми 
– як вижити в нових умовах? Хтось відразу взяв 
зброю до рук і пішов до лісу, щоби боротися з воро-
гом. Інші приєдналися до підпілля. Та переважна 
більшість намагалася знайти якесь джерело існу-
вання, щоби прогодувати себе й власну сім’ю. Для 
селян це була праця на землі, з городян же дехто 
подався до села, інші залишилися у місті – таким 
часто доводилося йти на роботу до окупантів. 
Гітлерівці створювали у населених пунктах адміні-
стративний апарат, у якому низові посади займали 
місцеві мешканці. 

Одна річ – робота в комунальному господар-
стві, зовсім інша – у службах обліку громадян. 
Тут працівник міг або вірно служити окупантам, 
постачаючи їм детальну інформацію для репресій 
проти земляків чи вивозу їх на роботи до Німеччи-
ни, – або ж допомагати підпіллю, передаючи йому 
необхідні німецькі документи і коригуючи за його 
підказкою дані для окупантів. Підпільна діяльність 
була смертельно небезпечною: гітлерівці карали 
за неї нещадно.

   
Нацисти знищували не всіх кому-

ністів, а лише тих, які відмовлялися від 
співпраці… 

Формуючи адміністративний апарат, окупанти 
шукали для роботи в ньому грамотних спеціалістів. 
Радянська пропаганда тривалий час стверджувала, 
що нацисти знищували всіх комуністів. Насправді 
ж лише тих, що відмовлялися співпрацювати з 
ними. За неповними даними, на території УРСР 
гітлерівці вбили понад 46 500 комуністів, в тому 
числі партизанів і підпільників. А вижило більше. 
Окупанти вимагали від членів та кандидатів у чле-
ни ВКП (б) обов’язкової реєстрації в гестапо. Таку 
процедуру пройшли, за архівними даними, 21 872 

комуністи. Їх попередили: в разі проявів саботажу 
в місцевості, де живуть зареєстровані, вони будуть 
негайно страчені. Налякані такою перспективою, 
6756 комуністів рішуче відмовилися від своєї 
партійної приналежності. А ще 34 291 член партії 
знищив свій партійний квиток.

Серед заляканих німецькі спецслужби успішно 
вербували агентуру, яку засилали для виявлення 
підпільних організацій і партизанських загонів. 
Завдяки зрадникам-комуністам, було знищено 
майже всю підпільну мережу в Дніпропетровській 
області, а у Сталінській (нині Донецька) області 
служити окупантам подалися 377 членів ВКП (б). 
Нацисти використовували мерзенних зрадників 
для створення псевдопартизанських загонів і під-
пільних організацій, затягаючи туди чесних людей 
і знищуючи їх.

  
Майже 1, 2 млн. «расово неповноцін-

них» служили у збройних формуваннях 
ворога

На початку війни при відступі Червоної армії 
далеко не завжди вдавалося вивезти або знищити 
архіви радянських спецслужб. До рук гітлерівців 
потрапляли списки інформаторів НКВС та НКДБ. Їх 
викликали до гестапо чи СД і перевербовували, після 
чого «стукачі» постачали інформацію новим госпо-
дарям. Деякі з них установили зв’язки з радянським 
підпіллям, якому повідомляли про німецькі плани, тобто 
провадили подвійну гру. Після повернення радянської 
влади їх не притягали до відповідальності, а надавали 
можливість «стукати» чекістам і надалі. 

По-різному служили окупантам ті, кого назвали 
«колаборантами». Одні намагалися не завдавати осо-
бливої шкоди своїм співгромадянам, навіть допомагали 
їм. Інші ж задля особистого збагачення, бажання пом-
ститися або з садистських нахилів нелюдськи знуща-
лися з невинних. До створеної гітлерівцями допоміжної 
поліції в Україні записувалися десятки тисяч людей. 
До 2-3 тис. українців потрапили у допоміжну охорону 
концтаборів СС, зловісних «травників». Формували 
окупанти й фронтові частини під назвою «Українське 
Визвольне Військо», які брали участь у боях проти Чер-
воної армії чи в антипартизанських акціях. Зі зброєю в 
руках гітлерівцям служило близько 250 тис. українців. А 
етнічних росіян – до 600 тис. Загалом же громадян СРСР, 
емігрантів, а також прибалтів і мешканців Західної Укра-
їни та Білорусі у збройних формуваннях ворога служило 
до 1, 2 млн. оcіб. Цифра ця приблизна: фюрер заборо-
няв масово озброювати «расово неповноцінних», а 
його генерали, навпаки, намагалися залучити до участі 

в бойових діях якнайбільше радянських громадян, 
щоби зберегти життя німців. Тож у документах вони 
свідомо занижували кількість «східних добровольців», 
аби зайвий раз не дратувати Гітлера. Частина західних 
дослідників вважає, що в німецькій армії, поліції та 
військах СС служило близько 2 млн. громадян СРСР. 
Документально це число не підтверджене.

  
155 генералів-росіян і лише 10 гене-

ралів-українців служили гітлерівцям. З 
них радянських громадян було майже 50 

Точно відомо лише, що з генералів гітлерів-
цям служили 155 етнічних росіян (більшість з 
них – білоемігранти), 10 українців (з них п’ятеро 
– емігранти), а також представники інших народів 
СРСР. Не завжди їхню національність удається 
визначити, особливо для вихідців з етнозмішаних 
родин або «вихрестів». Разом це близько 200 ге-
нералів, з них радянських громадян – майже 50. 
Першочергово це вождь зрадників, радянський 
генерал-лейтенант, член ВКП(б) А.А. Власов, 
за прізвищем якого російських колаборантів 
назвали «власівцями». Його заступник – гене-
рал-лейтенант Г.М. Жиленков, колишній член 
Московського міськкому ВКП (б) і секретар 
Ростокінського райкому партії, який у РСЧА мав 
звання бригадного комісара. Начальником штабу 
власівської армії був колишній начальник штабу 
Північно-Західного фронту, безпартійний радян-
ський генерал-майор Ф.І. Трухін.

Окупанти формували військові з’єднання та 
частини на етнонаціональній основі, що підкреслю-
валося в їхніх назвах: Російська Визвольна Армія, 
Естонський легіон СС, штурмова бригада СС «Біло-
русь», Калмицький кавалерійський корпус тощо. 
Щоправда, бували винятки: Особливе з’єднання 
«Бергманн» з кавказців; Східно-тюркське з’єднання 
СС з мусульман; Добровольча дивізія СС «Галичина» 
з українців.

У німецьких військових частинах перші добро-
вольці з числа радянських громадян з’явилися на 
самому початку війни й отримали назву «гіві» – ско-
рочення від німецького «hilfswillige» (добровільні по-
мічники). Їх направляли до тилових служб: допома-
гати на кухні, розвантажувати вагони та автомашини, 
працювати їздовими чи шоферами. «Добровільні 
помічники» служили на посадах кравців, шевців, 
лимарів, ковалів, навіть зброярів. На передньому краї 
їм довіряли підносити боєприпаси чи розміновува-
ти підходи до бойових позицій і виконувати інші 
функції саперів. Згодом деяким дали зброю й вони 
брали участь у боях поруч з німецькими солдатами. 
За штатним розкладом німецької піхотної дивізії 
від 2 жовтня 1943 р., до 15 % її особового складу 
формувалося з «гіві». Від Норвегії до Тунісу у складі 
вермахту воювали вчорашні радянські громадяни. 
Що ж підштовхнуло колишніх червоноармійців до 
такої ганебної служби? Насамперед, нелюдські 
умови існування в німецьких таборах для військо-
вополонених. 

Люди від голоду втрачають здатність 
адекватно сприймати дійсність і задля їжі 
готові на такі дії, які за нормальних умов 
для них огидні

Психологи стверджують, що чимало людей 
від голоду втрачає здатність адекватно сприй-
мати дійсність і задля їжі готові на такі дії, які 
за нормальних умов спричиняють у них огиду. 
Частина полонених, погоджуючись служити во-
рогові, збиралася за першої можливості перейти 
на бік Червоної армії або партизанів. Але було 
й чимало таких, які надягали форму противни-
ка й брали зброю до рук з ідейних міркувань. 
Більшість із них складали ображені радянською 
владою – репресовані чи їхні близькі родичі або 
друзі, а також позбавлені власності чи життєвих 
перспектив через своє класове походження. Дех-
то так ненавидів сталінський режим, що бажав 
боротися з ним у лавах ворожої армії. Ці «ідейні 
борці» невдовзі зрозуміли фатальну хибність свого 
вибору, але шляху назад уже не було. Залишалося 
або самогубство, або відчайдушна спроба опору 
гітлерівцям. Тут їхні інтереси збігалися з інтересами 
тих, хто погодився служити окупантам, аби перейти 

на бік Червоної армії чи партизанів.

Як Перша Російська національна бри-
гада СС стала Першою Антифашистською 
партизанською бригадою

Улітку 1943 р. окупанти сформували з вій-
ськовополонених і мобілізованого населення 1-у 
Російську національну бригаду СС під командуван-
ням колишнього радянського підполковника В.В. 
Гіль-Родіонова. Її кинули проти білоруських парти-
занів, але партизанське командування встановило 
контакти з російськими есесівцями і запропонувало 
їм перейти на свій бік. Гіль-Родіонов погодився. 
Знищивши німецьких офіцерів і свій ненадійний 
елемент, бригада повернула зброю проти окупан-
тів. Її перейменували на 1-у Антифашистську пар-
тизанську бригаду, а командиру присвоїли звання 
полковника і нагородили орденом Червоної Зірки. 
Невдовзі він загинув у бою, його долю розділила й 
більшість колишніх есесівців.

Тавро зрадника досі можуть носити 
загиблі радянські підпільники, які вда-
ваною співпрацею з ворогом маскували 
свою боротьбу

У німецькому полоні опинився й кореспондент 
військової газети Волховського фронту Муса Джа-
ліль, відомий татарський поет. Щоби вирватися з 
табору, він погодився на співпрацю з окупантами 
і став військовим пропагандистом. Але створив 
підпільну організацію і почав готувати повстання 
полонених. Заарештований гітлерівцями, у бер-
лінській тюрмі Моабіт писав антинацистські вірші. 
Після його страти «моабітські зошити» потрапили 
на Батьківщину і завдяки письменнику Костянтину 
Симонову були оприлюднені. А 1956 року Муса 
Джаліль посмертно став Героєм Радянського Со-
юзу, через рік – лауреатом Ленінської премії.

Отже, були зрадники, але були й герої. Кожний 
випадок вимагає детального розслідування всіх об-
ставин. Далеко не завжди співробітники НКВС або 
військової контррозвідки «СМЕРШ» мали час його 
проводити. Не виключено, що тавро зрадника досі 
носить дехто із загиблих радянських підпільників, 
які вдаваною співпрацею з ворогом маскували свою 
боротьбу з ним. 

Відомі й протилежні випадки. У березні 1943 
р. карателі з 118-го батальйону допоміжної по-
ліції знищили білоруське село Хатинь з усіма його 
мешканцями, причому живцем згоріло 75 дітей. 
Серед поліцаїв був колишній лейтенант РСЧА, 
уродженець Черкащини Григорій Васюра. Після 

війни видавав себе за учасника Руху Опору, став 
членом КПРС і потрапив на керівну посаду. Але його 
впізнали і 1986 року військовий трибунал у Мінську 
виніс карателю справедливий вирок. Подібних ви-
падків відомо багато.

Потрапляючи в нелюдські умови, далеко не всі 
змогли зберегти в собі людське начало. Дехто спо-
дівався, що «війна все спише». Дарма. Адже є ще 
суд історії. А головне – Суд Божий, на якому кожний 
відповість за себе.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

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

Залишитися людиною в нелюдських 
умовах під силу далеко не всім

або На службі у Гітлера

За «моабітські зошити» Муса 
Джаліль посмертно став 

лауреатом Ленінської премії 



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.15 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Самбо України.
УТ-1.
09.00,11.00,11.30,15.45,17.55,1
8.40 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Золотий гусак.
09.55 Крок до зiрок.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.05 Як це?
11.35 Маю честь запросити.
12.20 Шеф-кухар країни.
13.15 Караоке для дорослих.
14.05 Т/с «Агент особливого 
призначення».
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. «Металург» 
(Донецьк) - «Шахтар» (Донецьк).
16.45 В перервi - Погода.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.50 Бенефiс О. Воробей.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
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 Самбо України.
00.15 Це було недавно, це було 
давно... Г. Хазанову, до за-
питання.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Т/с «Домiвка», 20 с.
03.35 Д/ф «Жан Поль Готьє. 
Напередоднi».
04.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
04.50 Околиця.
05.20 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.05 Комедiя «Поцiлунок 
вiдьми».
07.50 М/ф.
08.10,05.15 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. Юлiя 
Висоцька».
11.25 «Чотири весiлля 2».
12.55 «Джентльменський набiр».

15.30 Комедiя «Мабуть, боги 
з`їхали з глузду 2».
17.30 Комедiя «Вибiр моєї 
матусi».
19.30,23.35 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос. Дiти».
22.25 «Свiтське життя».
00.20 Комедiя «Борат». (3).
02.00 Х/ф «Нокаут». (2).
03.25 Х/ф «Її звали Нiкiта». (2).

   IНТЕР
05.15 М/с «Маша i Ведмiдь».
05.30 Великий бокс. Володимир 
Кличко vs. Марiуш Вах.
09.20 «Школа доктора Комаров-
ського».
09.55 «Недiля з «Кварталом».
10.55 «Свати бiля плити».
11.20 Х/ф «Карнавальна нiч».
13.05 Х/ф «Не ходiть, дiвчата, 
замiж».
14.20 Т/с «Ключi вiд щастя».
18.05,20.55 Т/с «Одеса-мама».
20.00 «Подробицi тижня».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.10 Х/ф «Сльози сонця». (2).
02.15 Подробицi тижня.
03.00 Д/с «Жадiбнiсть I».

   ICTV
05.55,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.20,04.35 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.25 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.35 Спорт.
12.45 Наша Russia.
13.05 Х/ф «Зброя».
14.55 Х/ф «Тринадцятий район».
16.45 Х/ф «Тринадцятий район 
2: Ультиматум».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
20.55 Х/ф «Початок».
00.05 Х/ф «Острiв проклятих». 
(2).
02.35 Iнтерактив. Тижневик.
02.50 Х/ф «Конвоїри». (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «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
0,17.50,19.20,00.25,00.40,03.25,

06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15,20.50,02.20,03.30,0
6.20 «Тема тижня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд пре-
си».
04.30 «Хронiка тижня».
04.40 «Велика полiтика».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50, 
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40, 
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Діти Хуанг Ші» 
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня          

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Великий тато».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
13.00 Т/с «Злочин буде роз-
крито».
15.00, 21.10 Т/с «Iнтерни».

16.00, 20.00 Т/с «Собр».
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ведмежий кут».
04.15 Т/с «Дорожнiй патруль 11».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дива цивілі-
зації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Теле-
меридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії» 
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв» 
12.00, 23.00 Д \\фільм «Здоро-
вий спосіб життя»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.04, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30, 03.30 Д/фільм «Дорогами 
українців»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі» 
18.05 «Формула успіху» 
19.00 Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Фільм-концерт «Співає 
«Марічка» 
22.00 Д/фільм «Біографії»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»

   «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40, 
18.10, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд» 
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «Світ тварин» 
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 19.00, 
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.) 
09.00 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година 

від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 Х/ф «Три товстуни» (1) 
16.55 «Музична програма» (рум. 
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Сильва» (1) 

   ТЕТ
06.00 Їж та худни.
06.50 Т/с «Хто у домi господар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 М/ф «Мулан 2».
11.55 Х/ф «Доктор Дулiттл 5».
13.40,18.30 Альо, директор?!
14.45 Одна за всiх.
15.10 М/ф «Правдива iсторiя 
Червоної Шапки».
16.45 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
19.35 Вiталька.
21.25,00.40 Дайош молодьож!
22.15 Слава з i  Славєком 
Славiним.
22.50 Х/ф «Помста придуркiв».

   НТН
05.55 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.40 Х/ф «Контрудар».
08.15 Т/с «Лiто вовкiв».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Ростовськi фантомаси.
12.00,03.50 «Агенти впливу».
12.45 «Сирiя: вiйна та вiра».
13.50 «Матiнка Алiпiя».
14.45 Т/с «Пiд прикриттям».
19.00 Т/с «Каменська 6».
22.50 «Крутi 90-тi».
23.50 Х/ф «Весiлля». (2).
02.00 Х/ф «Лiквiдатор». (2).
03.25 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
04.50 М/ф: «Дюймовочка», «За-
чарований хлопчик».
06.05 Х/ф «Одиночне плаван-
ня».
07.35 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
07.45 «Їмо вдома».
09.05 «Караоке на Майданi».
10.05 «МастерШеф 2».
14.00 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «П`ять рокiв i один 
день».
23.50 Х/ф «Дружина за контр-
актом».
01.45 Х/ф «Коханий раджа».
03.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Останнiй акорд».
06.40 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Будинки мажорiв.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда: 
Дивовижнi легенди».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.15 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Т/с «Щасливi разом».
15.50 М/ф «Гуфi».
17.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. За-
темнення».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.25 Прокинутися знаменитим.
23.25 Х/ф «Список клiєнтiв». (2).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25,02.55 Зона ночi.
02.30 Леопольд, або Втеча вiд 
волi.
03.00 Богдан Хмельницький.
04.00,04.30 Зона ночi. Культура.
04.05 Сумний П`єро.

   К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Альфа i Омега: Зу-
бата братва».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Перший лицар при 
дворi короля Артура».
12.25 Х/ф «Мiй пес Скiп».
14.20,03.20 Х/ф «Повернення 
високого блондина».
16.05 Т/с «Завжди говори за-
вжди».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2 
категорiя).
00.10 Х/ф «Острiв надiї».
04.35 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
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.
11.30,22.45 Погода.
11.35 Зелений коридор.
11.50 Т/с «Агент особливого при-
значення».
17.25 Золотий гусак.
17.50 Свiт атома.
18.15 Бенефiс Ю. Гальцева та О. 
Воробей.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Українська пiсня.
21.50 Зiрки гумору. К. Новикова, 
Є. Петросян, О. Воробей.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.30 Погода.
23.35 Ера здоров`я.
23.55 Особливий погляд.
00.15 Свiтовий рекорд української 
пiснi.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Свiт атома.
01.55 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.55 ТелеАкадемiя.
04.20 Д/ф «Наука i вино».
05.15 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».

   «1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
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 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.50 Комедiя «Iсторiя iграшок 3».
14.50 Комедiя «Чаклунка».
17.00 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,05.20 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00 Х/ф «Нокаут». (2).
23.50 Х/ф «Її звали Нiкiта». (2).

01.55 Х/ф «Три днi на втечу». (2).
03.55 Бойовик «Сьогоднi ти по-
мреш». (2).

   IНТЕР
04.50 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.15 «Велика полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
12.05 «Велика Рiзниця».
14.05 Т/с «Дружина Сталiна».
17.55 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Червоне або чорне».
22.10 Великий бокс. Володимир 
Кличко vs. Марiуш Вах.
02.00 Х/ф «Вогняна стiна». (2).
03.40 «Подробицi» - «Час».
04.05 Д/ф «Мiф про Распутiне, 
або Суто англiйське вбивство».

   ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.35,05.05 Свiтанок.
06.25 Iнший футбол.
06.55 Козирне життя.
07.35 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Екстрений виклик.
12.25 Нетаємнi файли.
13.40 Спорт.
13.45 Дивитися всiм!
15.55 Х/ф «Зброя».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Тринадцятий район».
20.45 Х/ф «Тринадцятий район 2: 
Ультиматум».
22.50 Наша Russia.
23.10 Х/ф «Роккi 2». (2).
01.45 Х/ф «Вiдплата». (2).
03.35 Х/ф «Самка». (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.40,09.35,15.15,19.25,01.55 
«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.
55,13.55,16.10,17.20,17.55,19.20,
23.40,00.25,00.55,02.35,03.35,04.
35,05.55,06.25 «Погода».

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,01.
00,02.00,04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,06.
20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз На-
талкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.45 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, 4.40 Х/Ф «Лише мрія» 
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Крута Джорджія» 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Додому на свята.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
12.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
14.00 Х/ф «Подзвони в мої дверi».
18.00, 19.20 Т/с «Красуня».
19.00,03.30 Подiї.
Т/с «Красуня».
22.30 Т/с «Я - охоронець. Помил-
ка в програмi».

02.00 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
03.50 Х/ф «Стюарт Лiттл 2».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 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 Д/фільм «Наш світ»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії» 
16.05 Д/фільм «Авіа»
17.00 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Д/фільм «Біографії»
23.20 Д/фільм «Дорогами Укра-
їни» 
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, 09.00,11.55, 15.20 «Ма-
лятко»
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 «Світ тварин» 
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон» 
17.00 «Подружки» 
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Гувернантка» (1) 

   ТЕТ
06.00 Їж та худни.
06.50,11.40 Т/с «Хто у домi гос-
подар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 Єралаш.
11.05 Приколи на перервi.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50 Х/ф «Вгадай хто».
16.55 М/ф «Правдива iсторiя 
Червоної Шапки».
18.20 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
20.05 Вiталька.
21.15 Дайош молодьож!
22.40 Слава з i  Славєком 
Славiним.
23.00 Х/ф «Лепрекон 3: Пригоди 
у Лас-Вегасi». (2).
00.50 Comedy Woman.
01.40 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.50 Т/с «Прямуючи на пiвдень».
09.45 «Залiзний Оскар».
10.30 «Крутi 90-тi».
11.30 «Речовий доказ». Капкан 
для «шакалiв».
12.00,23.15 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Вибух на свiтанку».
15.00 Т/с «УГРО 4».
19.00 Т/с «Пiд прикриттям».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.20 Х/ф «2016: Кiнець ночi». (2).
02.10 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.25 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.30 Х/ф «Випадок у квадратi 
36-80».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «Зваженi i щасливi 2».
14.15 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.50 «Моя правда. «Зваженi i 
щасливi». Жiноче щастя».
23.55 «Х-фактор. Пiдсумки голо-
сування».
01.00 «Детектор брехнi 2».

01.55 Х/ф «Вокзал для двох».
04.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Останнiй акорд».
07.00 Iнтуїцiя.
08.05 Будинки мажорiв.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Раше.
12.00 Т/с «Кухня».
16.10 ШоумаSтгоуон.
19.00 М/ф «Гуфi».
20.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. За-
темнення».
23.00 Х/ф «Iствiкськi вiдьми». (2).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Х/ф «Знамення». (2).
03.30 Т/с «Одна нiч любовi».
04.20,04.50 Зона ночi.
04.25 Втрачений рай.
04.55 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.
05.00,05.15 Зона ночi. Культура.
05.05 Майстер музи.
05.10 Сонячна людина.

   К1.
06.30 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
08.30 М/ф «Казки Ганса Хрiстiана 
Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.25 М/ф «Альфа i Омега: Зуба-
та братва».
12.15 Х/ф «Перший лицар при 
дворi короля Артура».
14.05 «Подаруй собi життя».
14.50 Х/ф «М + Ж».
16.35 Т/с «Завжди говори за-
вжди».
18.15 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2 
категорiя).
00.10 Х/ф «Красунчик Алфi». (3 
категорiя).
02.05 Х/ф «Вiкi Крiстiна Барсело-
на». (2 категорiя).
03.35 «Нiчне життя».

Версіїсубота 10 листопада теле

8понеділокВерсіїнеділя 11 листопада теле
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Інсульт полюбляє погані звички

Чинники, які можуть спровокувати 
інсульт – підвищені артеріальний тиск і 
холестерин у крові, наявність миготливої 
аритмії. Щоби знизити ризик інсульту, ліка-
рі рекомендують відмовитися від куріння, 
зменшити вживання жирних продуктів, у 
достатній кількості їсти овочі та фрукти й 
займатися фізичними вправами.

Прояви інсульту:
• Несподіване оніміння ділянок шкіри, 

неможливість поворушити тією чи іншою 
частиною тіла, слабість м’язів обличчя, 
м’язів рук, ніг. Особливо характерна поява 
м’язової слабості тільки з одного боку тіла. 

• Раптові проблеми з ходінням або утри-
манням рівноваги. 

• Різкі порушення зорового сприйняття, 
наприклад, туман перед очима, неможли-
вість сфокусувати погляд. 

• Незрозуміла або нечітка мова: про-
блеми з підбором слів і формулюванням 
пропозицій, розумінням сенсу елементарних 

висловлювань і питань, почуття сплутаності 
й розгубленості. 

• Різкий і дуже сильний головний біль, 
який відрізняється від звичного.

Допоможіть хворому з інсультом 
1. Покладіть хворого набік паралізова-

ною частиною вгору. Коліно зігніть так, щоб 
він не перекотився на обличчя. 

2. Голову покладіть на руку, нахиліть 
її вперед для забезпечення виходу рідини 
з рота. Якщо необхідно – видаліть слину 
чи блювотні маси з рота постраждалого 
пальцем. 

Усі симптоми розвиваються дуже 
швидко, тому не можна зволіка-
ти – негайно викликайте швидку 

допомогу! Навіть якщо той чи 
інший симптом виник нена-

довго і незабаром цілком зник, 
обов’язково зверніться до лікаря. 

1
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      Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арешто-
ваного нерухомого майна предмету іпотеки : ЛОТ № 1 – одноповерховий саманний житловий будинок з 
належними до нього господарськими будівлями та спорудами, що є власністю Брижак О.В. (вул. Кобилян-
ської, 36/7, м. Сокиряни, Чернівецької обл., код 1937305248). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво 
про право на спадщину серії ВЕМ №270183 від 20.02.2007р. Місцезнаходження майна: вул. Перемоги, 
19, с. Романківці, Сокирянського р-ну, Чернівецької обл. Одноповерховий саманний житловий будинок 
літ.А площею – 60,90кв.м, 1938 року забудови, саманна літня кухня літ.Б площею – 24,9кв.м, саманний 
сарай літ.В площею – 44кв.м, кам’яний сарай літ.Г площею – 8,8кв.м, кам’яний сарай літД площею за-
будови – 30,8кв.м, погріб Пг площею – 8кв.м, криниця №1, дощата огорожа №2-3, дощата вбиральня 
літ.Е. Технічний стан житлового будинку характеризується як незадовільний. Фундаменти – деревяні 
стоянці, стіни перегородки – деревяний каркас, перекриття – деревяні балки, дах двосхилий, покрівля 
– черепиця, прорізи деревяні, інженерне забезпечення – електропостачання, пічне опалення. Будинок 
літ.А складається з: коридор – 5,30кв.м, 1-а кімната – 25,20кв.м, кладова – 6,10кв.м, кухня – 10,0кв.м, 
2-а кімната – 10,3кв.м, сени – 4,0кв.м. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –47555,00 грн. (без 
ПДВ) (договір № 2612131 від 26.09.12)Гарантійний внесок – 2377,75 грн без ПДВ Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. 
Головна, 143По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний вне-
сок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок 
для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 
21 листопада 2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Романківці, Сокирянського р-ну, Чернівецької обл., в 
приміщені сільської радиОстаточний термін подачі заяв 21 листопада 2012 р. об 14:00 год. Остаточна 
оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоко-
лу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ 
в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського районного 
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до 
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим 
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі 
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арешто-
ваного нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 140,00 
м.кв. з господарськими та побутовими будівлями і спорудами, які розташовані на земельній ділянці, що 
є власністю Савки Марії Миколаївни (вул. Леніна, 173, с. Маршинці, Новоселицький р-н, Чернівецької 
обл., код 2464619369). Місцезнаходження майна: вул. Леніна, 173, с. Маршинці, Новоселицький 
р-н, Чернівецької обл. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності посвічене ви-
конкомом Маршинецької сільської ради 19 грудня 1990 року на підставі рішення № 149 від 13.09.1989 
року, дублікат якого виданий 01 листопада 2006 року на підставі рішення Маршинецького виконкому 
№ 60/1 від 11.10.2006 року. Житловий будинок літ.А, літня кухня літ.Б, літня кухня літ.В, гараж літ.Г, 
сарай літ.Д, вбиральня літ.Е, огорожа №6-8, колодязь №2. Будинок літ. А. складається з: коридор – 
7,50кв.м, 1-а кімната – 16,60кв.м, 2-а кімната – 17,50кв.м, ванна – 9,80кв.м, кухня – 13,00кв.м, коридор 
– 6,10кв.м, 3-я кімната – 10,00кв.м, 4-а кімната – 13,70кв.м, житлова кімната – 25,80кв.м, житлова 
кімната – 11,40кв.м, терасса – 8,20кв.м, балкон – 2,40кв.м. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) 
ціна – 237664,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612147 від 24.10.12)Гарантійний внесок – 11883,20 грн 
без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Буковина», 
м. Чернівці, вул. Головна, 59.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством 
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель

Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

 Торги призначені на 22 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адресою: с. Маршинці, Новоселицький 
р-н, Чернівецької обл.., в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 22 листопада 2012 
р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 
37311002002813 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: ВДВС 
Новоселицького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцез-
находженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти 
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за 
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Щоби мозок працював – тренуйте його!

1. Нове оточення. Сходіть 
туди, де ви ще ніколи не були. Це 
може бути новий великий парк або 
ювелірний магазин у сусідньому 
районі.

2. Нові запахи. Придбайте 
флакончики з ефірними оліями. 

Щоранку, як тільки прокинулися, 
вдихайте новий запах – це дозво-
лить «розбудити» мозок.

3. Закриті очі. Увечері не вми-
кайте світло – ходіть по кімнатах 
по пам’яті. Ця вправа підвищить 
увагу і концентрацію. Можна також 

приймати душ із закритими очима. 
Коли ви нічого не бачите, різко 
активізуються інші органи чуття.

4. Зміна робочої руки. Чисть-
те зуби не робочою рукою, а менш 
активною: якщо ви правша, чисть-
те зуби лівою рукою, якщо лівша 
– правою.

5. Новий гардероб. Носіть 
різні речі. Вчені довели, що залеж-
но від одягу, в людини змінюють-
ся не тільки відчуття, але і спосіб 
мислення.

6. Шрифт Брайля (система 
читання й письма для сліпих) і 
мова жестів. Освоїти шрифт 
Брайля та мову жестів важко, але 
здатність читати й розмовляти 
пальцями надзвичайно розвине 
ваші відчуття.

7. Нова дорога. Ходіть різ-
ними, незнайомими дорогами. 
Навіть якщо новий шлях буде до-
вшим – нічого страшного.

8. Упевненість у собі. Навіть 
якщо вам пропонують роботу, на 
якій ви не дуже розумієтеся, по-
годжуйтеся. Мозок швидко акти-
візується, коли ви не зовсім точно 
знаєте, що робити.

9. Нестандартні відповіді. 
Відповідайте на стандартні за-

питання нестандартно. Навіть на 
запитання «Як справи?» можна 
відповісти десятками різних фраз 
– відмовтеся від стереотипів.

10. Монети. Навчіться роз-
різняти монети різного достоїн-
ства тільки пальцями.

11. Нові журнали. Виби-
райте ті журнали і газети, на які 
ви зазвичай не звертаєте уваги.

12. Телевізор без звуку. 
Вимкніть звук телевізора і, дивля-
чись на зображення, намагайтеся 
відтворити діалог чи монолог.

13. Різноманітний відпо-
чинок. Якщо вихідні ви зазвичай 
проводите в місті, то наступного 
разу вирушайте на природу.

14. Новий темп. Цю вправу 
можна виконувати у вихідний 
день. Якщо ви зазвичай робите 
все повільно, спробуйте при-
скорити темп удвічі. Якщо ж ви і 
хвилини не можете всидіти на місці, 
змусьте себе робити все неспішно. 
Це вимагає великої концентрації.

15. Жарти. Вигадувати нові 
жарти та анекдоти – дуже цікаво 
й корисно для мозку. Це не тільки 
стимулює розумову активність, 
але й розвиває здатність мислити 
креативно.

Мозок, як і решта органів, потребує контролю 
та зміцнення. Нижче наведені вправи, за допомоги 
яких можна стимулювати мозок для кращої його 
роботи.

Більше 120 тис. нових випадків інсульту реєструється щороку 
в Україні. Кожні 12 хвилин від цього захворювання в нашій країні 
помирає одна людина. Лише один з п’яти, що перенесли інсульт, 
повертаються до нормального життя, а кожен другий стає 
інвалідом. При цьому кожен третій з них – людина працездатного 
віку. Україна ж є лідером у світі за смертністю від інсультів.

Всесвітній День боротьби з інсультом

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить при-
людні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – до-
моволодіння (одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А), за-
гальною площею 50,50м2, та являє собою двокімнатний кам’яний окремо 
розташований житловий будинок, одноповерховий окремо розташований 
житловий будинок з підвалом та мансардою (літ. В) загальною площею 
349,40м2 та сарай (літ. Б) площею забудови 22,72м2) знаходиться в м. 
Сокиряни, пров. Головачука (пров.Банний), буд.6. Сокирянського району 
Чернівецької області, та є власністю Боднар Зінаїди Павлівни (м. Сокиряни, 
вул. Ватутіна,21). Одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А) 
– загальна площа - 50,50м2, житлова – 22,30м2 та складається з: (підвал 
– 14,30м2, кухня – 5,40м2, 1-а житлова кімната – 11,90м2, 2-га житлова 
кімната – 10,40м2, коридор – 8,50м2) висота поверху – 2,45м.. Житловий 
одноповерховий будинок з підвалом та мансардою (літ.В) загальна площа 
– 349,40м2, житлова площа – 200м2 та складається з: підвал – 128,20м2( 
приміщення №1 – 3,40м2, приміщення №2 – 40,9м2, комора №1 – 3,40м2, 
комора №2 – 2,90м2, комора №3 – 3,70м2, комора №4 – 4,20м2), І-поверх 
(коридор – 4,70м2, 1-а кімната – 100,5м2, вбиральня – 1,6м2, вбиральня 
– 4,70м2, комора – 3,00м2, 2-га кімната – 8,70м2, 3-тя кімната – 8,5м2, 
4-а кімната – 84,50м2, кухня – 10,80м2)., висота підвалу – 3,0м, висота 
І-го поверху – 2,80м. Сарай (літ.Б) площа забудови – 22,72м2, висота 
приміщень – 1,65м. Фундаменти – бутобетонні, камінь-ракушняк, стіни 
і перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’янні балки, за-
повнення глиновалькове, з/б плити, покрівля – азбестоцементні листи, 
підлоги дерев’яні, керамічна плитка, цементні, двері – дерев’яні, вікна 
– дерев’яні, оздоблення – побілка водяними сумішами, пофарбування 
олійними фарбами, штукатурка, оббивка вагонкою Інженерне устатку-
вання – електропостачання, газифікація, водопостачання, інд.опалення. 
Технічний стан домоволодіння характеризується як добрий. Земельна 
ділянка загальною площею 0,06га, на якій знаходиться домоволодіння 
належить боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва 
про право власності САВ №048851 від 06.04.2007р. та державного акту на 
право власності на земельну ділянку серії ЯБ №639372 від 23.01.2006р.. 
Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –429701,25 грн. (без ПДВ) 
(договір № 2612118 від 29.08.12)Гарантійний внесок – 64025,48 грн без 
ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед: ВАТ «Державний Ощадний Банк України» в особі Сокирянського 
відділення №6801 (м. Сокиряни, вул. Горького, буд 5) По лоту обмеження 
на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок 
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиб-
банк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: 
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 
Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

 Торги призначені на 19 листопада 2012 р. об 11:00 год. за адресою: 
м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Сокирянського 
РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 16 листопада 2012 р. об 11:00 год. 
Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи бан-
ківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних 
торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ 
в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС 
Сокирянського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном 
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора 
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 
33 39  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися 
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У 
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОН-
КУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

2-х державних виконавців Шевченківського 
відділу державної виконавчої служби Черні-
вецького міського управління юстиції.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу 
та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними 
характеристиками посад, основні кваліфікаційні ви-
моги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу 
роботи, знання державної мови та ПК.

начальника відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно реєстраційної 
служби Новоселицького районного управління 
юстиції Чернівецької області.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу 
та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними 
характеристиками посад, основні кваліфікаційні ви-
моги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань «Право-
знавство». Стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або 
стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах не менше 3 років, знання державної мови.

провідного спеціаліста відділу державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби Головного управління 
юстиції у Чернівецькій області.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу 
та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними 
характеристиками посад, основні кваліфікаційні ви-
моги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань «Право-
знавство». Стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді спеціаліста І або ІІ категорій не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 2 років, знання державної мови.

Особи, які відповідають основним кваліфікацій-
ним вимогам і бажають брати участь у конкурсі, по-
дають до конкурсної комісії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається 
про ознайомлення заявника із встановленими законо-
давством обмеженнями щодо прийняття на державну 
службу та проходження державної служби;

 заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з від-
повідними додатками; 

 2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення квалі-

фікації, присвоєння вченого звання, присудження 
наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік 
за формою передбаченою Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії корупції»;

копія документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбов-

ців або військовозобов'язаних);
довідку про допуск до державної таємниці (у разі 

його наявності).
Термін прийняття документів протягом 30 кален-

дарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. М. 

Грушевського, 1 тел. 55-09-61.
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ОВЕН

Ваш емоційний спад характеризуватиметься не 
стільки негативним станом вашої душі, скільки неба-
жанням з кимсь спілкуватися. Це час занурення у свій 
внутрішній світ, емоційна передишка, яка дозволить 
вам рухатися далі. Зовні ви будете незворушними, але 
всередині вас усе кипітиме. 

ЛЕВ

Головне питання наступного тижня – ваш матеріальний 
добробут і події, пов’язані з нерухомістю та роботою. Від 
самого початку тижня вас приваблять перспективи грошової 
вигоди, усі ваші дії будуть спрямовані тільки на це. Такий стан 
справ небезпечний тим, що може звести нанівець особисті 
стосунки.

СТРІЛЕЦЬ

Перед вами стане непростий вибір, від якого може 
залежати те, як будуть розвиватися події наступних днів. 
На вас чекає колективний захід, зустріч з друзями або 
вечірка. Це не тільки дозволить вам підняти самооцінку 
але й знайти людину, яка може стати вашою долею.

ТЕЛЕЦЬ

Почуватиметеся на коні, хоча такий стан може бути 
вами і не заслужений. Дозвольте своїм мізкам відпочити, 
головне – не зробити дурниць. Ваш романтичний настрій 
дозволить завести нові романтичні знайомства. Але не 
розраховуйте на якісь тривалі й серйозні стосунки.

ДІВА

Перед вами відкриються нові горизонти, форми 
діяльності та співпраці, які дозволять виправити своє 
становище. Вам слід лише зібратися й почати рух в об-
раному напрямку. Наприкінці тижня будете схильні до 
негативного емоційного настрою, що загрожує залишити 
ситуацію невирішеною.

КОЗЕРІГ

Зіткнетеся з різними перешкодами. Причиною цього 
може стати ваша легковажна поведінка. Можете собі 
дозволити побайдикувати, але доведеться потрудитися 
згодом. Легко подолаєте несприятливі події останніх 
днів. Емоції та почуття краще тримати під контролем.

БЛИЗНЮКИ

Будете вельми ініціативні на початку тижня, хоча й 
покладатиметеся на інших людей. Вам варто бути уваж-
ним до оточення. Великий обсяг робіт, який візьмете на 
себе, може підірвати ваше здоров’я. Через переванта-
ження і втому може розвинутися депресія. 

ТЕРЕЗИ

Сприятливий час для особистих справ, для нала-
годження стосунків у сім’ї, а найголовніше – для нових 
романтичних знайомств, які згодом можуть обернутися 
для вас шлюбом. Тиждень несе не тільки сприятливі емо-
ції, але й стабільність у всіх справах, успіх і впевненість у 
власних силах. 

ВОДОЛІЙ

Суєта, безліч дрібних справ, неможливість організу-
вати свою роботу й діяльність інших людей – усе це буде 
заважати. Перед вами відкриються перспективи непогано-
го заробітку, але постійні втручання інших людей можуть 
перешкодити вам досягти цієї мети. Від того, наскільки 
рішуче ви діятимете, залежить ваш успіх.

РАК

Дотримуйтеся поміркованості у справах. Ризику-
єте переоцінити свої можливості і втратити контроль 
над власними бажаннями і думками. Будь-який вихід 
за межі реальних можливостей і потреб може оберну-
тися для вас несприятливою ситуацією і призвести до 
поганих наслідків. 

СКОРПІОН

На ваше життя суттєво впливатимуть жінки. Цей 
вплив буде сприятливим, але іноді вони будуть суворі до 
вас. Проявляйте терпіння, сприймайте досвід інших лю-
дей, дотримуйтеся вказівок. Це дозволить вам вирішити 
багато проблем, привести до ладу свої думки. 

РИБИ

Проблеми, що виникнуть, не варті ні вашого часу, ні сил, 
але  оскільки вони наваляться раптово, то можуть мати серйоз-
ний вплив, та й розбиратися з ними буде втомливо. Наприкінці 
тижня постануть юридичні питання. Щоби здолати всі негараз-
ди, варто діяти холоднокровно й обмірковано.

Гороскоп на тиждень
Версії
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У «Жіночій сторінці», яку ми сьо-
годні презентуємо, обов’язково має 
бути настроєва жіноча колонка. У ній 
ітиметься про все, що заманеться: про 
кохання й образи, моду й кулінарію, ді-
тей і виховання, проблеми спілкування 
та сімейні секрети… Це можуть бути 
окремі історії чи просто роздуми, на-
віяні сутінками. Одне слово, все, що 
цікавить нас, жінок. 

Він обізвав мене «ду-
репою». Образив мене по-
серед площі, несподівано й 
несправедливо виливши на 
мене відро помиїв. За що? 
Його брутальні слова, на-
писані чорним по білому, як 
чорна стріла в моїй душі. Він 
ще посміхається мені смай-
ликом. Я ж хочу дати йому 

ляпаса, реально помститися віртуальному ніку. Мій 
екран світиться енергією гніву, вже не пальці, а серце 
стукає по клавішах. 

Стоп! Треба заспокоїтися, вирівняти подих, пере-
ключитися, відійти від комп’ютера. Навіщо мені вірту-
альний Кіт, коли вдома є реальний, пухнастий, завжди 
готовий залізти мені на коліна й ласкаво потертися. 
Спокійно, думай про хороше! Візьми себе в руки – а 
краще в ноги – та надай їм наказ тікати подалі від цього 
інтернетного спілкування. Скільки часу витрачено 
в суперечках про добро й зло без реального вчинку!

Віртуальний та реальний світ. Сьогодні обидва 
складають наше життя, невід’ємні, як свідомість і 
підсвідомість. Яким з них володіємо? В обох ми на-
роджуємося, навчаємося перших кроків, знаходимо 
друзів, помиляємося, дорослішаємо у бажаннях, 
шукаємо задоволення, потрапляємо в залежність, 
помираємо, натискаючи кнопку «вихід».

Коли людина каже: «Я залежу від реального 
світу», ви розумієте, що вона залежна від обставин 
життя. Коли ж говорить: «Я віртуально залежна», 
ви усвідомлюєте, що її залежність ґрунтується на 
задоволенні. Їх виділили чотири: гра, спілкування, 
інформація, секс. Комусь удається контролювати 
обидва світи, не потрапляючи в залежність, а хтось 
провалюється у світ віртуалу, як у воронку, що, ніби у 
казковому сні Аліси, пропускає тебе до Країни Чудес. 
Натиснув кнопку «вхід» – і полетів у чорну діру без-
мірного простору. Ні, віртуальний світ – це не чорна 
діра, це бермудський квадрат задоволення. І я не 
помічаю, як стаю духом комп’ютерної гри, де немає 
нічого реально твердого, відчутного – все умовне. У 
великій гамі реальних почуттів я обмежена «входом» 
і «виходом». Та буду чесною: щедро віддаючи душу 
віртуалу, я одержала багато гарних друзів, навіть 
коханих, і ворогів. Та доки я у бермудському квадраті 
віртуальних слів, світ реалу живе без мене. 

В ньому немає подій, мною створених, немає 
картин, написаних мною, немає слів, що звучать моїм 
голосом. Немає результату спілкування з життям у Со-
нячній системі. Я навіть усвідомлюю, що віртуальний 
світ байдужий до мене, просто мені подобається в 
оточенні його духів жити ілюзією власної необхідності. 
Це не самотність у мережі – це задоволення в мережі, 
коли павутиння сплетене так вишукано, що ти не від-
чуваєш, як повільно заплутує тебе віртуальна пастка. 

Наразі я натиснула кнопку «вихід», сіла писати 
ці рядки, доводячи собі, що я не дурепа, що мені 
вистачить мужності не сперечатися з кривдником, 
розгорнутися та піти в реал. 

Там мені посміхаються насправді, а не фор-
мальним смайликом. Там мене реально візьмуть 
за руку, подарують теплі обійми, поглянуть в очі й 
зрозуміють. Лише в реальному житті можна збуду-
вати дім, народити сина, посадити дерево. Віртуалу 
залишимо проекти, фантазії, ілюзії та мрії, нехай він 
рахує рейтинги успіхів і поразок. Сьогодні й зараз 
треба реально творити своє життя, тому що можна 
не встигнути: будь-якого моменту там нагорі можуть 
натиснути кнопку «вихід».

Анна СКОРКО, художниця, Чернівці-Прага

Кохання – творчість, доступна 
кожному…

Науковці розробили формулу ідеального 
сімейного щастя. Для ідеального шлюбу дружина 
повинна бути молодшою на п’ять років і … 
розумнішою за чоловіка.

Це засвідчують результати до-
слідження групи вчених із універ-
ситету міста Бат (Велика Британія), 
оприлюднені в журналі «European 
Journal of Operational Research». 
Аналіз взаємин 1,5 тисячі пар, які 
перебувають у шлюбі чи доволі 
близьких стосунках, показав, що 
тривале подружнє життя забез-
печене тим родинам, де чоловік 
старший за кохану. Коли ж дружи-
на старша за чоловіка на три роки й 
більше, то їхні шанси на розлучен-
ня втричі вищі, ніж у ровесників. 
Та найбільшу ймовірність прожити 
тривале щасливе життя разом ма-
ють пари, в яких дружина значно 
розумніша за чоловіка.

Редакція поцікавилася тим, що 
з цього приводу думають буковин-
ські науковці?

– Ви знаєте, я, на жаль, не на-
лежу до тих психологів, які вірять 
в існування формули ідеального 
шлюбу, – каже Альона ГОЛОВІНА, 
практикуючий психолог. – Бо все 
це настільки індивідуальне, що 
дуже важко звести до спільного 
знаменника, а тим паче – звести до 
формули. Та коли між чоловіком і 
дружиною є різниця у п’ять років, 
ми, психологи, вже називаємо це 
материнським чи батьківсько-ди-
тячим ставленням одне до одно-
го. Щодо розуму й освіти, то тут 
важко судити. Я вважаю, що не 
обов’язково бути дружині вельми 
освіченою, адже в жінках зазвичай 
переважає чутливість, ніжність, 
одне слово, такі риси, які не по-
требують енциклопедичних знань. 
Розумній жінці, зазвичай, доволі 
важко знайти такого ж розумного 

чоловіка. 
– У чому ж секрет успішного 

шлюбу?
– Треба усвідомлювати, що 

постійно щасливою сім’я бути не 
може: в сімейному житті трапля-
ються періоди, коли почуття поси-
люються та міцнішають і навпаки, 
коли слабшають. Тобто сім’я – це 
живий організм, у якому протягом 
життя тривають зміни. І там, де 
партнери щирі, справжні, де вони 
не тільки помічають одне одно-
го, а й готові спілкуватися одне з 
одним, – все буде гаразд. Любов 
треба нести разом. Але повинна 
існувати готовність змінюватися та 
не розчинятися в партнері, бо тоді 
перестаємо бути йому цікавими. 

Найщасливішими є ті 
шлюби, де жінка та чоловік 
намагаються завжди бути 
цікавими одне одному.

Ігор БУРКУТ, історик, кандидат 
історичних наук, політолог, який 
прожив у шлюбі вже майже 40 
років, вважає, що для щасливого 
спільного життя найперше пови-
нна існувати взаємоповага: 

– Не можна вимагати, щоби 
люди у шлюбі були подібними, бо 
подібне, мовляв, відштовхується. 
Але й не скажеш, що протилежнос-
ті, які нібито притягуються, будуть 
щасливі. Тут немає універсальної 
формули – і бути її в принципі не 
може. За своє життя я бачив дуже 
багато шлюбів нещасливих, бага-
то шлюбів ніяких, що трималися 
тільки на спільному господарстві та 
спільних дітях. І бачив практично 

зовсім невеличку кількість щасли-
вих шлюбів. 

Усі щасливі сім’ї – дуже різні: 
вони можуть бути представника-
ми різних етнічних громад, різних 
культур, різних релігій. Та завжди 
подружжя в них поєднують взаєм-
на повага і взаємний інтерес одне 
до одного. 

Щастя – це відсутність 
нещастя

І ще одне: я не знаю жодного 
щасливого шлюбу, де і чоловік, 
і жінка, а то й обидва захоплю-
валися алкоголем чи ще чимсь 
подібним. Як правило, щасливий 
шлюб об’єднує духовних людей: 
це або глибоко віруючі люди, або 
висококультурні, або науковці чи 
прекрасні майстри своєї справи. Я 
зустрічав щасливого червоноде-
ревника, дружина якого – відома 
вишивальниця. Вони обидва від 
природи художньо обдаровані. І 

хоча особливо великої освіти не 
здобули, та все своє життя твори-
ли. А що таке кохання? Це – твор-
чість, доступна кожному. Але ба-
гато людей нехтує цим. Дуже часто 
люди піддаються першому почут-
тю, а це може бути звичайнісінька 
фізіологія: людина отримала за-
доволення і почуття відійшло. А от 
коли є щось спільне, яке об’єднує 
Його та Її, тоді й закладається під-
ґрунтя для щасливого шлюбу. 

Вчені можуть шукати секрети 
сімейного щастя, та й слава Богу, 
що цікавляться ними. Але наука 
істини тут ніколи не встановить. 
Істину тут може встановити тільки 
Бог. Це Він обирає нам партнерів. 
Тому головне – слухатися Творця, 
а не когось іншого – сусіда, друзів… 
Кожна людина врешті-решт по-
чинає відчувати: так, оце і є той чи 
та, з ким треба прожити все життя. 
Навчіться слухати… А далі – творіть 
своє щастя. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»         

Бермудський… 
квадрат 
задоволення
або Між двома світами 

Жінки товстішають 
від… холоду!

Звідки «беруться» забобони
1. Не можна нічого робити в 

п’ятницю, 13-го. Віра в жахливий 
день – п’ятницю 13-го ймовірно виникла 
з вільного трактування Старого завіту. 
Нібито саме цього дня Каїн убив свого 
брата Авеля. З часом ця легенда обросла 
величезною кількістю домислів, пере-
творивши цифру 13 на жахливий знак 
бід і нещасть.

2. Не можна передавати щось 
через поріг. Вся справа в тому, що в 
стародавні часи прах предків збері-
гався під порогом дому, і тривожити 
їх, передаючи що-небудь через поріг, 
вважалося вкрай небезпечним. Саме 
тому не рекомендують сидіти на порозі, 
який і досі вважається межею між двома 
світами – безпечним будинком і ворожим 
світом, або й ще страшніше – світом жи-
вих і світом мертвих.

3. Не можна повертатися з пів-
дороги. Це марновірство так само 
пов’язане з порогом і саме з його функ-
цією кордону між світами. Не досягнув-
ши мети, людина повертається додому 
ослабленою, і саме на порозі-кордоні її 
може чекати що завгодно – від ображе-
них зайвим турбуванням духів предків 
до сутностей, які мріють просочитися 
в наш світ.

4. Не можна дарувати годинник. 
Навіть зараз, у наш освічений час, такий 
подарунок, як годинник, вважається 
небажаним. Повір’я це прийшло до нас з 
Китаю, де вважається, що, отримавши в 
подарунок годинник, отримуєш запро-
шення на похорон.

5. Не можна святкувати сорока-

річчя. Імовірно, це пов’язане з тим, що 
за часів Київської Русі «перевіряли по-
мерлих» на нетлінність. І в XVII столітті 
вважали, що нетлінність мощів стано-
вила 40 днів.

6. Не можна відразу виходити з 
дому, а слід «присісти на доріжку». 
Ця прикмета заснована на прадавній вірі 
людей в добрих і злих духів, які керують 
світом. Вважалося, що домашні духи 
чіпляються до людини, заважаючи їй в 
дорозі і намагаються повернути назад, а 
значить, вдалою дорога не буде. Присів-
ши перед довгою дорогою, духів можна 
обдурити – вони подумають, що ніхто 
нікуди вже не їде, і втратять пильність.

7. Не можна їсти з ножа. Ніж вва-
жався не тільки знаряддям праці, а й 
знаряддям захисту – як від реальних не-
безпек, так і від усілякої нечисті. Такий 
важливий магічний предмет вимагав до 
себе особливого ставлення і використо-
вувався лише під час проведення осо-

бливих ритуалів. Їсти з нього означало 
гнівити духів, саме які й роблять людину 
злою та агресивною. До того ж, можна 
банально порізатися.

8. Не можна нічого підбирати на 
перехресті. Вважається, якщо «пере-
вести» хворобу чи нещастя на якусь річ 
і викинути її на перехрестя, її забере не-
чисть. Саме для того, щоби не прихопити 
собі чужі неприємності, не варто нічого 
підбирати на перехрестях, адже що до-
рожча річ, то серйозніша біда чи хвороба 
зведена на неї.

9. Після заходу сонця не можна 
виносити сміття. Вважається, якщо ви-
нести сміття після заходу сонця, про вас 
ходитимуть плітки, і це не дивно – з якої 
б радості виносити щось з дому під по-
кровом темряви? Адже сусіди пильнують 
і не забудуть обговорити це. Ще кажуть, 
що, виносячи сміття вночі, ви виносите 
з дому гроші, але логічному поясненню 
це не піддається. 

цікаво

6 звичок для гарної постави
За статистикою найчастіша проблема у 

школярів – неправильна постава. Існують 
деякі корисні звички, дотримуючись яких, 
ваша дитина уникне викривлення хребта. 
Викривлення відбувається, коли дитина 
годинами сидить за уроками та комп’ютером.

 1. Корисно розгойдуватися 
на стільці, виконуючи уроки. 
Коли дитина гойдається на за-
дніх опорах стільця, випрям-
ляється хребет. Адже, щоби 
утримати рівновагу, вона від-
тягує плечі назад, при цьому 
спина випрямляється. Енергія 
дитини не дозволяє їй сидіти 
рівно, як би не виховували її 
батьки. Тож нехай гойдається, 
головне, щоби не впала.

2. Корисно читати, лежачи 
на животі. У цьому положенні 

передається найменше на-
вантаження на хребет: голова 
і плечі підняті, а спина випрям-
лена. Щоби було зручніше, 
можна підкласти під груди по-
душку.

3. Усні уроки можна ви-
конувати, сидячи в кріслі-гой-
далці. При розгойдуванні м’язи 
працюють, спина перебуває 
у спокої, а також за рахунок 
розгойдування концентрується 
увага.

4. Нехай дитина не сидить 
за комп’ютером прямо, до-

звольте їй «розвалитися» в 
кріслі, так буде зручніше спині. 
Якщо немає потреби писати, 
вся увага зосереджена на мо-
ніторі.

5. При заучуванні віршів 
чи текстів на пам’ять побільше 
рухайтеся. Від статичних на-
вантажень діти втомлюються, 
особливо малюки. Природ-
на потреба змушує їх весь час 
перебувати в русі. При цьому 
краще засвоюється те, що за-
учується.

6. Звичайний жорсткий 
табурет буде набагато корис-
нішим для спини, ніж, скажімо, 
м’які крісла. Адже сидячи на 
жорсткому табуреті, швидше 
втомлюєшся, хочеться встати, 
розім’яти м’язи, цим-то й зніма-
ється навантаження з хребта. 

Дотримуючись цих по-
рад, ви убезпечите свою 

дитину від проблем із 
хребтом, що сприятиме 
гарному настрою і висо-
кій успішності в школі.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами 
загальною площею – 116,80кв.м. (житлова площа - 44,70кв.м)., що знаходиться за адресою: м. Сокиряни, вул. 
Зародової,9 та належить Карп Л.В.(60200, м. Сокиряни, вул. Зародової,9 ін.код відсутній). Одноповерховий 
чотирикімнатний житловий будинок (літ.А) загальною площею 116,80кв.м. (житлова площа – 44,70кв.м), госпо-
дарські будівлі та споруди-сарай (літ.Б) площею забудови 19,7кв.м., вбиральня (літ.В), колодязь №1 та огорожа 
(№2-3). Одноповерховий житловий будинок (Літ.А) складається з: (коридор – 5,3кв.м, 1-а кімната – 9,8кв.м, 
2-а кімната – 14,8кв.м, 3-а кімната – 9,7кв.м, 4-а кімната – 10,40кв.м, коридор – 6,0кв.м, кухня – 13,20кв.м., 
веранда – 14,8кв.м, коридор – 7,2кв.м, комора – 8,8кв.м, гараж – 15,9кв.м, коридор – 4,4кв.м, коридор – 2,3кв.м, 
ванна – 3,7кв.м.). Висота поверху – 2,70м. Фундаменти – бутобетонні, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, 
цегла, перекриття – монолітні, шлакобетон, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги – дерев’яні, ламінат, 
цементні, прорізи - двері – дерев’яні, вікна – металопластикові, дерев’яні. Оздоблювальні роботи – побілка 
водяними сумішами, пофарбування олійними фарбами, штукатурка, облаштування стін шпалерами, керамічною 
плиткою, підшивка стель вагонкою, в наявності є – електропостачання, газифікація, каналізація, водопровід, 
індивідуальне опалення. Сарай (літ.Б) – висота приміщень – 2,0м, площа забудови – 19,7кв.м, інженерне забез-
печення відсутні. Фундамент – камінь-ракушняк, стіни, перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’яні 
балки, покрівля – відсутня, двері - відсутні, підлога – відсутня, оздоблення – відсутнє, технічний стан – непри-
датний. Вбиральня (літ.В) – дерев’яна, на 1 очко. Двері – дерев’яні, дах односкатний з азбоцементних листів по 
дерев’яних рейках. Колодязь №1 – залізобетонні кільця, цебриння – бетонні. Огорожа (№2-3) – залізобетонні, 
ворота, хвіртка – металеві, ковані. Приміщення 1997 року забудови та розташоване на околиці населеного 
пункту. Технічний стан домоволодіння характеризується, як задовільний. Майно належить боржнику на підставі 
Договору купівлі-продажу житлового будинку серії ВЕТ №393687 від 08.08.2008р. Інші дані невідомі. Земельна 
ділянка на якій розміщено будинок не передавалась у приватну власність та в оренду.Стартова (початкова) 
ціна – 142458.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612025від 22.03.12)Гарантійний внесок – 7122.90 грн без ПДВ 

Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Буковинський Альянс», м. 
Чернівці, вул. Заньковецької,15По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний 
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, 
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Поси-
лання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 листопада 2012 р. об 
15:00 год. за адресою: м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Сокирянського РУЮ. Остаточний 
термін подачі заяв 19 листопада 2012 р. об 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється про-
тягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на 
депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, 
одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефона-
ми: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить при-
людні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету 
іпотеки) : ЛОТ № 1 - двохкімнатна квартира, заг. пл. 40,80 м.кв. у тому 
числі житлова – 25,90 м.кв., розташована в підвалі на першому по-
версі та мансарді, що є власністю Богдановського П.І. (м. Чернівці, вул. 
Тбіліська, 5, код 2867421550). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, 
вул. Ужгородська, буд. 6, кв. 7. Квартира складається з : 1-а кімната 
– 13,30кв.м, 2- кімната – 12,60кв.м, кухня – 4,50кв.м, ванна кімната – 
4,40кв.м, коридор – 4,50кв.м, комора – 1,50кв.м. Висота приміщень 
3,50м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекрить – дерево. В 
наявності – опалення – пічне, централізоване водопостачання та водо-
відведення, електоросвітлення. Майно належить боржнику на підставі 
наступних правовстановлюючих документів: Договір купівлі-продажу 
серії ВЕХ №988622 від 13.09.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (почат-
кова) ціна – 154242.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612098від 01.08.12)
Гарантійний внесок – 7712.10 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти 
і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Банк «Фінанси та 
кредит», м. Чернівці, вул. Головна, 84

По лотам обмеження на використання загальні визначені за-
конодавством правил землеволодіння та обмеження на використання 
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на по-
точний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, 
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, 
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в 
платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

 Торги призначені на 21 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адре-
сою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 
21 листопада 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний 
об’єкт лот № 1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня 
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депо-
зитний рахунок депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ 
в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: 
Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у 
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету 
іпотеки) : ЛОТ № 1 – будівля готельного комплексу «Едельвейс» з допоміжними спорудами та земельна ділянка за кадастровим номером 
7320582500:001:0092, що належить на праві власності Бойчуку Василю Васильовичу (Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Слобода-Банилів, 
код 2434103437). Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку ЯД №124999 від 10.07.2009 року, Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно від 05.06.2009р. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас, вул. Головна, 4А. Забудована 
земельна ділянка з цільовим призначенням для іншого призначення (для реконструкції будівлі адміністративного будинку, контори та вагової під 
готельний комплекс та станцію технічного обслуговування автомобілів). Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками, 
забезпечена мережами освітлення, газу, водопроводу та каналізації, розташована в серединній частині населеного пункту. Підїздна дорога з 
твердим покриттям. На земельній ділянці розміщені цегляна двоповерхова з мансардою будівля готельного комплексу літ.А площею 528,30кв.м, 
колодязь літ.К., вигрібні ями літ. В.я. Технічний стан споруд характеризується як добрий.Стартова (початкова) ціна – 1268769,20 грн. (без ПДВ) 
(договір № 2612126від 19.09.12)Гарантійний внесок – 63438,46 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул. Головна, 143По лоту обмеження на використання загальні для нежитлових будівель.

Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на 
номер договору є обов’язковим.

 Торги призначені на 20 листопада 2012 р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас, вул. Головна, 4А Оста-
точний термін подачі заяв 20 листопада 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону по лоту №5, на депозитний рахунок р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій 
області МФО 856135, ЄДРПОУ 028945548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій 
області. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – зе-
мельна ділянка площею 0,1661 га, кадастровий номер 7321085400:01:002:0099, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності Кожокарь Михайло Аркадійович (м. Чернівці, Соборна 
Площа, 6, СІЗО №33, код 2222722591). Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку ЯД №076419 від 07.06.2007 
року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече.Стартова (початкова) ціна – 13603,59 грн. (без ПДВ) (до-
говір № 2612149 від 24.10.12)Гарантійний внесок – 2026,93 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:КС „Буковинський Альянс”, м. Чернівці, вул. Заньковецької, 15По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством 
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

 Торги призначені на 22 листопада 2012 р. об 15:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, в приміщенні селищної 
ради.Остаточний термін подачі заяв 19 листопада 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лоту №1 здійснюється протягом 
семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК 
в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися 
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за теле-
фонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв 
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Європейські дієтологи дослідили, які жін-
ки більше страждають від зайвої ваги. Лікарі 
опитали жінок віком від 25 до 45 років, які наро-
джували, і виявили певну закономірність: мами, 
що працюють, взимку товстішають на кілька 
кілограмів. А жінки, які сидять вдома з дитиною, 
такої тенденції не мають. Найцікавіше те, що 
кілограми додаються у найактивніших мам, які 
ведуть здоровий спосіб життя.
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 ■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без  
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.

■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,  

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –  

Чернівецької філії Української ака-
демії цілительства: 

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

Будівельник, який збудував… щастя  
Досвідчений будівельник, зразковий сім’янин, 

патріот своєї держави – все це про Василя Мороза, 
генерального директора ТзОВ «Будівельна фірма 
«Чернівціжитлобуд». Його компанія добре відома 
чернівчанам, адже зводить чи не найкраще в краї 
житло: з поліпшеним плануванням, підземними 
автостоянками, дбайливо облаштованими дитячими 
майданчиками біля новобудов. Та найбільшим своїм 
досягненням у житті Василь Гаврилович вважає 
велику й дружну родину.

Він ніколи не скаржиться на пере-
шкоди, не опускає рук у скруті й не 
розраховує на когось – звик усього 
досягати самотужки. Закінчивши шко-
лу, пішов навчатися до будівельного 
технікуму в Чернівцях, згодом закінчив 
Чернівецький державний університет 
і Київський автодорожний інститут. 
Саме під його керівництвом на Буковині 
зводилися школи, будинки культури, 
фельдшерсько-акушерські пункти, 
прокладалися десятки кілометрів до-
ріг. Очолювана ним будівельна орга-
нізація «Промбуд-1» піднімала заводи 
«Вимірювач», «Гравітон», «Граніт», 
«Кварц», зводила пологовий будинок 
на Рівненській, міський молокозавод, 
злітно-посадкову смугу аеропорту...

 
«З 10 років я працював у 

радгоспі, бо коли був голод, 
іншого виходу не було. Був і 
біля молотарки, і їздовим, і біля 
трактора. Пам’ятаю, дуже чекав, 
коли зайде сонце, щоби вже 
можна було хоч трохи перепо-
чити…»

 «Будуємо для людей 
не житло, а домівки»

Шана до будівельної справи у Ва-
силя Мороза з’явилася не випадково: 
його батько, Гаврило Мороз, звів на 
рідній Кіцманщині не один десяток хат. 

Отож Василь Гаврилович, мабуть, і не 
міг стати ніким іншим, як будівельником. 

Свою мрію – мати власне будівельне 
підприємство – Василь Мороз втілив 
12 років тому: 2001 року на базі буді-
вельно-монтажного управління обл-

споживспілки спільно з синами створив 
«Чернівціжитлобуд». 

– Уже тоді я вирішив, що на фірмі 
працюватимуть найкращі фахівці, за-
лучатимуться передові технології, – зга-
дує Василь Гаврилович. – Ми провели 
технічне переоснащення, закупивши 
КамАЗи, ГАЗи, самоскиди, екскаватор, 
бульдозери, іншу необхідну будівельну 
техніку. 

Фірма одержала ліцензію на роз-
робку Чорнівського родовища пісків на 
Новоселиччині, придбала й відновила 
розукомплектовані цегельні заводи в 
селі Вікно на Заставнівщині й Стрілець-

кому Куті на Кіцманщині, завод буді-
вельних конструкцій у Чернівцях, де 
нині є бетонний, столярний, арматурний 
цехи, кузня, пилорама. Тож, виготов-
ляючи весь асортимент будівельних 
конструкцій для житлового й промисло-
вого будівництва, «Чернівціжитлобуду» 
вдається утримувати прийнятні ціни на 
квартири в своїх новобудовах. 

– Будуючи, ми не ставимо собі за 
мету підняти тільки стіни, – каже за-
служений будівельник України. – Ми 
беремося створити неповторну ауру, 
щоби, прийшовши на подвір’я ново-
будови, зайшовши до будинку, людина 
захотіла в ньому жити. Враховуємо не 
тільки те, щоби в будинку було тепло й 
затишно, беремо до уваги навіть ланд-
шафт навколо нього.

   
У кожній з квартир у зве-

дених «Чернівціжитлобудом» 
будинках установлене індиві-
дуальне опалення, стіни уте-

плені за новими технологіями 
пінопластом чи мі-
нераловатними 
плитами. Вікон-
ні блоки вста-
новлюють-

ся з подвійними камерами, що 
додатково зберігає тепло, а 
металеві вхідні двері не тільки 
захищають помешкання від зло-
діїв, а й мають протипожежну 
функцію.

Родина від батька 
до сина: будівельна 
династія Морозів

– Своїх дітей до будівництва я при-
вчав змалечку: беручи час від часу з 
собою на роботу, показував, як корис-
туватися інструментами, – говорить 
Василь Гаврилович. – І вони завжди 
радо чимчикували зі мною, зацікавлено 
спостерігали за робочим процесом. А 
коли прийшов час обирати фах, упев-
нено й безапеляційно заявили: будуть 
будівельниками. 

Обидва сини Василя Мороза – Ва-
силь і Володимир – як дві його праві 

руки: один – очолює виконробські 
служби на фірмі, інший – головний 
інженер заводу будівельних конструк-
цій. Дідусь, який так любить справу 
свого життя, не залишив байдужими 
до будівництва й онуків: старший онук 
навчається в Одеському інженерно-
будівельному інституті, онука – в Ки-
ївському національному університеті 
будівництва й архітектури. Під час літніх 
канікул вони працюють на будівельних 
об’єктах «Чернівціжитлобуду», вико-
нуючи аж ніяк не функції керівництва, 
а роботи від найдрібніших – щоби знати 
весь процес від його початку.

  
Іноді закрадається думка: 

може, вже час піти з будівництва 
й дати дорогу молодим? Та її од-
разу ж наздоганяє інша: а що я 
робитиму без улюбленої спра-
ви? Без будівництва я, мабуть, 
буду просто не я. 

Таємниця сімейного 
щастя – в дітях

Нещодавно подружжя Василя й Ра-
їси Морозів відзначили золоте весілля: 
півстоліття вони прожили разом душа до 
душі, серце до серця, без гучних сварок 
і прикрих непорозумінь. 

– Насамперед, ми завжди думали 
про наших дітей – їхнє виховання було 
для нас на першому місці, – каже Василь 
Гаврилович. – Бо найважливішим було, 
щоби вони виросли порядними людьми.

І тепер, коли вся родина – сини, 
онуки, правнуки – збирається разом, 
Василь Гаврилович і Раїса Корніївна 
знають точно, що прожили життя не-
дарма. Будівельник за покликанням і 
за фахом, Василь Гаврилович Мороз 
зумів цеглина за цеглиною майстерно 
скласти власне щастя – дружну та міцну 
сім’ю. Відтак, коли все добре вдома, 
переконаний він, цегла лягатиме рівно 
й на роботі.

Лідія КИРИЛЮК, 
Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Чотири покоління родини Морозів

На  будівництві


