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боротьба зі зловживаннями, творчі пориви й прориви, 
житейські клопоти й труднощі, секрети непростої праці, 
горе та радощі простих та надзвичайних буковинців

Робітники та професори, підприємці й політики, 
поети, лікарі, філософи та непрОсті сільські баб-
ки – щономера на шпальтах газети «Версії»! 

Передплата на «Версії» триває:
ціна на півріччя: 47.61 грн
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дуже хотілося б залишити запере-
чну частку НЕ. Та, на жаль, тоді це було 
б не зовсім правдою. Бо поки що нас 
використовують, не питаючи згоди. І за 
прикладом ходити далеко не треба. Так, наприкінці минулого тижня заяву 
на звільнення написав новопризначений начальник СБУ Кіцул. Чому? Бо 
Народна рада зібрала під зверненням  про його відставку підписи депу-
татів. Коли один із них – депутат Руслан Мельник відмовився це робити, 
заявивши, що не бажає бути іграшкою в чужих руках і хоче вивчити це 
питання, йому запропонували не мутити воду, а коли щось не влаштовує, 
вийти з ради. Руслан Мельник так і зробив. Хоча він належить саме до тих 
одиниць серед численної когорти депутатів, за якими не має ні криміналу, ні 
корупції. Та й на столичному Майдані був практично від початку і до кінця. 

Тож чи варто нам відкривати «ящик Пандори» у такий складний час, 
як нині? Тим паче, по Кіцулу є питання. Обізнані люди, які відстежують 
належність перших осіб області до тієї чи іншої партійної когорти (хочу 
нагадати, що у нас партії – це бізнес проекти), кажуть, що Кіцул – людина 
Оксани Продан, яка, нагадаю, розбиралася з безладами на Калинівському 
ринку в період правління Ринжука (себто Федорука). Тобто її інтереси теж 
на ринку, але в іншій площині. Натомість заступник Кіцула – людина нібито 
з команди Федорука. Якби вони одне одного контролювали, було б зовсім 
не зле для «калинівців», які, до слова, вже обурені призначеннями на Ка-
линівському ринку, стверджуючи, що повертаються «дерибанні» часи (див. 
відео з прес-конференції Правого сектору в Українському народному домі) .    

Ситуація з новопризначеним головою ОДА – виконавчої структури, 
яка нині паралізована, – теж якась дивна. Романів уже побував на зустрічі 
з депутатами. Його кандидатуру нібито підтримала й рада Майдану та 
Самооборона. І раптом – Правий сектор проти. Обираємо голову ОДА на 
Майдані. А, може, не той нині час для таких речей? Адже розпочалася війна!

Якщо казати відверто, то у нашої влади нині більше помилок, ніж 
здобутків. Наведу тільки два приклади. Приміром, навіщо підбурювати 
десятки-сотні пенсіонерів проти себе, перейменувавши вулицю обласного 
центру Червоноармійську? Хіба останки цих червоноармійців не лежать на 
кладовищах кожного міста і села. Та й чи не завдяки їм Північна Буковина 
перебуває зараз у складі України? А тепер і пам’ять про них хочуть стерти? 
А що скаже керівництво нинішнього 9 Травня? Крім того, у нас достатньо 
вулиць Садових, Квіткових чи тупиків комунізму, які безболісно можна 
перейменувати. Навіть Центральній площі можна було дати ім’я Героїв 
Небесної сотні.

І другий приклад. Відеокадри, м’яко кажучи, не вельми інтелігентного 
зняття виконувача  обов'язки генерального директора Національної теле-
компанії України (НТКУ) Олександра Пантелеймонова обійдуть чи вже обі-
йшли весь світ. І вони чи не найлегше переконають саме цей світ у тому, що 
до влади в Україні прийшли фашисти. Тому в мене складається враження, 
що все це відбувається на замовлення та за гроші ворогів України. Це ж 
просто подарунки для Путіна! Мене особисто найбільше обурювала брехня 
і підтасовка фактів у російських новинах. Час від часу переглядала їх, щоби 
знати, чим дихають тамтешні журналісти. А тепер російські телевізійні 
канали заблоковані. Це що – недовіра до власного народу? Чи відповідь на 
програну інформаційну війну? Я особисто вважаю такий хід помилковим. 
Але, припускаю, що я теж можу помилятися. Та знаю головне: завжди треба 
думати головою та аналізувати факти.      

     Людмила ЧЕРЕДАРИК

Землю для сімейного бізнесу 
екс-голові ОДА на Кіцманщині 
виділили незаконно

За даними прес-служби УМВС, міліція розслідує факт зловживання 
владою працівників Кіцманської РДА та керівників одного з буковинських 
підприємств, які незаконно виділили землю для бізнесу Михайла Папієва. 
За матеріалами управління державної служби по боротьбі з економічними 
злочинами УМВС, на виділеній із порушеннями Земельного кодексу та 
закону України «Про оренду землі» земельній ділянці в селі Драчинці 
побудований цех із забою невеликих тварин і птиці без відповідної зміни 
цільового призначення цієї земельної ділянки, а отже, і без сплати за втрати 
сільськогосподарського виробництва. Збитки держави склали понад 200 
тис. грн., вони на совісті екс-голови м. Папієва. 

Друге кримінальне провадження стосовно «індичої ферми» відкрите 
з приводу незаконного використання надр, – повідомив начальник об-
ласної міліції Валерій Зінченко. Вочевидь, йдеться про видобуток води 
без належних дозволів, бо жодних інших корисних копалин у Драцинцях 
поки що не знайдено. 

Вл. інф.

Чому Україна програла Росії 
інформаційну борню? 

У війнах новітнього типу боротьба починається і 
закінчується не на полях битв, а на медіамайданчиках, які 
формують свідомість мільйонів учасників баталій. Солдатами 
в ній є всі споживачі інформації, які далі коментують і 
поширюють факти через соціальні мережі. А генералами – 
блогери й журналісти, які задають рамки інтерпретацій.

Кримську інформаційну війну ми 
програли, зате переконалися, що 
модернізації потребують не тільки 
Збройні сили, але й мислення політич-
них еліт, більшість яких досі не усвідо-
мила свого місця на карті України. А з 
тим – і цілей та методів українського 
позиціонування.

Наголошуючи на необхідності сво-
єчасної фільтрації теле- та радіоефіру, 
обмеження ретрансляції російських 
телеканалів, ми забуваємо, що про-
грали не тільки ці високі матерії. Як 
би банально це не звучало, та Україна 
втратила свої шанси навіть у тих сфе-
рах, які могли б обійтися їй найдешев-
ше. Утримуючи кілька армій платних 
коментаторів для внутрішньополітич-
них розборок, СБУ в координації з олі-
гархами та медіакомпаніями в короткі 
терміни не здогадалася мобілізувати 
«ботів» для роботи на східноукраїн-
ських та російських новинарних сай-
тах, у блогах та соціальних мережах.

Ми бездарно здали «Twitter» 
(twitter.com), який за ключовими 
хештегами могли хоча би вивести з 
ладу, засмітивши канали поширен-
ня новин супротивника. Не здобули 
переваги в «LiveJournal» (livejournal.
com), «проморгали» цілі сегменти 
«ВКонтакте» (vk.com) і «Facebook» 
(facebook.com). Не були ініційовані 
масові кампанії вірусної реклами в 
«YouTube» (youtube.com). Українські 
спецслужби й політичні еліти навіть не 
створили координаційних центрів для 

інформаційної протидії і формування 
коректних меседжів для російських і 
проросійських Інтернет-користувачів. 
Не кажучи вже про такий грубий ін-
струмент, як DDoS-атаки на супротивні 
мережеві ЗМІ.

Протягом перших тижнів окупації 
Криму з багатьох сторін лунали слушні 
поради швидкого подолання інфор-
маційного вакууму, як-то створення 
цілодобового англо- та російськомов-
ного центру для подачі даних напряму 
флагманам світової медіа-сфери. На-
томість, все це потужно діє з російсько-
го боку. Не навчившись оперативно 
спростовувати чужі відомості, ми так і 
не усвідомили необхідності поширювати 
власні – зрештою, творити асиметричні 
посили для цільових аудиторій в Укра-
їні, на Заході і в глибокому російському 
тилу, а також працювати з правильним 
медіа-словником («російська армія» 
замість «самооборони», «окупанти» 
замість «зелених чоловічків» та ін.). 
До слова, російські англомовні новинні 
сайти по відвідуваності поступаються 
тільки BBC і SkyNews.

Ми, нарешті, із запізненням, усві-
домили межі залежності і вразливості 
УАнету від російських сервісів: тепер 
уже навіть «чайникам» стало зрозу-
міло, що в Україні відсутня національ-
на блогосфера (аналог російського 
«LiveJournal»), бо не тільки молодь, 
а й громадяни середього віку існують 
у російських соціальних мережах 
(«ВКонтакте» та «Одноклассники» 

(odnoklassniki.ru)), значна частина 
користувачів досі працює в  росій-
ській електронній пошті («Rambler» 
(rambler.ru), «Яндекс» (yandex.ua), 
Mail.ru), довіряючи їй, серед іншого, 
всі свої реєстраційні дані. 

Україна значною мірою залежить 
від російських комунікаційних систем 
– від МТС (mts.com.ua) до «WebMoney» 
(webmoney.ua).

Утім, вихід завжди є – це розробка 
власних аналогів або форсована реін-
теграція у глобальні сервіси (навіть у 
примусовому порядку). Але найваж-
ливіше завдання найближчого часу 
– робота на інформаційний експорт, 
серед іншого – на тимчасово втрачені 
медіа-території.

Найперше, Україна потребує свого 
цілодобового англо- і російськомовно-
го супутникового та Інтернет-каналу, 
який представлятиме український по-
гляд на світ та внутрішню обстановку. 
Враховуючи вартість, такий проект, 
за аналогом «Russia Today» (rt.com), 
Україна могла б реалізувати разом із 
Польщею для лобіювання спільних 
медіа-інтересів на европейському та 
евразійському просторі.

По-друге, Україні необхідні якіс-
ні та цікаві англо- і російськомовні 
Інтернет-ЗМІ – в т.ч. на внутрішньоро-
сійському ринку. Загалом їх може бути 
два або три – і цього достатньо за умов 
фінансування і роботи на рівні «Lenta» 
(lenta.ru).

І, по-третє, ніхто не скасував по-
треби збору та аналізу великих масивів 
інформації для публічної та непублічної 
роботи. Українська «Стрічка» (strichka.
com) повинна зайняти нішу тематичного 
пошуку й моніторингу як внутрішніх, так 
і цільових інформаційних систем дійсно-
го і ймовірного супротивника. 

Святослав ВИШИНСЬКИЙ, медіа-
експерт, блогер VKursi.com

ХХІ СТОЛІТТЯ: ВІЙНИ НОВОГО ТИПУ

Війна розпочалася: 
кров пролилася
Снайпер-загарбник влучив 
прапорщику, який стояв на 
спостережній вежі, в серце. 
Українським військовим 
дозволили використовувати 
зброю
«Згідно із рішенням виконувача 

обов’язки Верховного Головноко-
мандувача ЗС України (Олександра 
Турчинова) та виконувача обов’язки 
Міністра оборони України (Ігоря Те-
нюха), на підставі наказу начальника 
Генерального штабу– Головнокоман-
дувача ЗС України (Михайла Куцина), 
військовим частинам ЗС України, 
дислокованим  АР Крим, дозволено 
застосування зброї», - повідомляє 
прес-служба Міноборони України.

Таке рішення було прийняте для 
захисту військовослужбовців у зв’язку 
із загибеллю прапорщика ЗС України 
С.В. Какуріна під час штурму 13-го 
фотограмметричного центру Голов-
ного управління оперативного за-
безпечення Збройних Сил України у 
Сімферополі.

Військового, який перебував на 
спостережній вежі автопарку частини, 
було вбито прямим влученням у серце. 
Крім того, було поранено в шию та 

руку капітана В.А. Федуна. Ще один 
український військовослужбовець 
отримав важкі травми ніг і голови «від 
ударів кийками, арматурою та іншими 
предметами».

«Нападники були одягнені у вій-
ськову форму військовослужбовців 
Збройних Сил Російської Федерації 
без знаків розрізнення та озброєні 
автоматичною зброєю і снайпер-
ською гвинтівкою», - йдеться в по-
відомленні.

Ми – НЕ 
іграшки в 
чужих руках?



кримінал
У залізничній лікарні посадові особи за 3 

роки привласнили понад 300 тис. грн. Як по-
відомляють у прес-службі прокуратури Чернівецької 
області, посадові особи Вузлової клінічної лікарні ст. 
Чернівці Львівської залізниці у відомостях на випла-
ту авансу та зарплати, яка подавалася в дирекцію 
банку, за період 2011-2013 рр. та січня-лютого 
2014-го року умисно завищували загальну суму 
виплат. Таким чином, незаконно привласнено понад 
300 тис. грн. Наразі триває досудове розслідування.

Міліціонери затримали телефонного жар-
тівника, який «замінував» гіпермаркет 

«Метро». Ним виявився 44-річний чернівчанин. Як 
з’ясувалося, він «по п’янці» уклав парі з товаришем, 
що зателефонує до правоохоронців і повідомить про 
бомбу. За цим фактом відкрито кримінальне прова-
дження. Виграш за парі може бути до 6 років за гра-
тами. Дивна річ, інколи за вбивство сидять менше... 
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У чернівецькі дороги влада має намір 
вкласти менше грошей, ніж торік

На дороги у Чернівцях цього року 
виділили більше 57 мільйонів гривень, 
повідомив начальник управління 
комунального господарства Микола 
Гушул.

З них понад 4 млн. грн піде на пога-
шення кредиторської заборгованості, а 
решта – на виконання робіт. За словами 
чиновника, минулого року на ремонт 
чернівецьких доріг було виділено 
більше грошей, ніж цьогоріч – 64,5 
мільйона гривень. Але профінансували 
роботи лише на 60% — 35,5 млн грн. 

Найближчим часом планують за-
пустити асфальтний завод і дорожню 
машину «Олекса», яка виконує ямко-
вий ремонт. Насамперед дороблять 
вулиці, початі минулого року: Боярка, 
Ентузіастів, Воробкевича, Мукачівську, 
Буковинську.

Щоправда, нині на підприємстві 
МіськШЕП, яке облуговує дороги міс-
та,  критична сиутація. Як повідомив 
секретар міськради Ярослав Кушнірик, 
дороги в Чернівцях не ремонтувати-
муть, бо немає грошей. Заробітну плату 

працівникам МіськШЕП заборгували 
вже за три місяці, і обігових коштів на 
погашення цієї заборгованості немає. 
Заборгованість по зарплатах сягнула 
1 млн. 300 тис. гривень, за газ підпри-
ємство заборгувало більше півмільйона 
гривень, є й інші борги. Невідомо та-
кож, чи вдасться запустити асфальтний 
завод, тому ремонту доріг чернівчанам 
доведеться чекати ще довго. А от нова 
вакансія директора МіськШЕПу, воче-
видь, з’явиться скоро.

Вл.інф.

В українських та російських 
церквах «плачуть» ікони

У десятках монастирів України та Російської федерації 
стали плакати ікони. Такі випадки вже зафіксували у Сумах, 
Рівному, Одесі, Новокузнецьку і Ростові-на-Дону.

Ікону, яка плаче, вважають страшним знаком: вона за-
кликає всіх жителів до миру та покаяння. Востаннє подібні 
речі в Росії та Україні відбувалися перед Жовтневою револю-
цією та розпадом СРСР. Такий випадок оцінюється як Боже 
застереження.

США вводить санкції проти 7 
російських чиновників

У зв’язку з проведенням референдуму у Криму президент США 
Барак Обама прийняв рішення ввести санкції проти політиків Росії та 
України. Санкції прийняті стосовно помічника президента Росії Вла-
дислава Суркова, радника президента Володимира Путіна – Сергія 
Глазьєва, члена Ради федерації Федеральних зборів Андрія Кліншаса, 
голови Федеральних зборів Валентини Матвієнко, заступника прем’єра 
Дмитра Рогозіна, самопроголошеного прем’єра Криму Сергія Аксьоно-
ва та самопроголошеного спікера Криму Володимира Константинова. 
Санкції зачіпають також екс-президента Віктора Януковича та лідера 
«Українського вибору», кума президента Росії Володимира Путіна – 
Віктора Медведчука.

Згідно з санкціями, будь-яке майно цих осіб у США заблоковане, 
їхні активи заарештовані. Планується також блокування власності 
підприємств і осіб, які займаються в Росії озброєнням та військовим 
обладнанням. Прізвища осіб має визначити міністр фінансів США. Крім 
того, переліченим особам заборонений в'їзд в США.

У п’ятницю Україна та ЄС 
підпишуть політичну 
частину асоціації

Рада ЄС озвучила дату підписання політичної частини Угоди про 
асоціацію між Україною та Євросоюзом – 21 березня. Рада вітає пропо-
зиції Єврокомісії про тимчасове скасування мит на товари українського 
експорту до країн ЄС і сподівається на якнайшвидше його запрова-
дження. Євросоюз підтвердив також готовність виділити серйозну 
макроекономічну допомогу Україні та закликав український уряд до 
проведення реформ.

Кримчани можуть 
звернутися по 
допомогу до 
Пенсійного фонду

Громадяни, які приїхали з АР Крим і Се-
вастополя, для отримання пенсій, допомог, 
компенсацій тощо можуть звернутися до най-
ближчого органу соціального захисту населен-
ня або управління Пенсійного фонду України в 
зручний для них час, –повідомляє прес-служба 
ГУ ПФУ в Чернівецькій області. 

При собі мати (за наявності) паспорт, 
посвідчення отримувача пенсії, допомоги, 
пільговика та довідку про присвоєння іденти-
фікаційного коду. 

Можна також отримати інформацію з пи-
тань розселення, медичного обслуговування, 
організації навчання та виховання дітей у до-
шкільних та шкільних навчальних закладах, а 
також працевлаштування – або безпосередньо 
в управлінні Пенсійного фонду, або звернув-
шись на «гарячу лінію» 0 800 507 309

Вл. інф.

– Кожен 4-й із 113-ти відібраних 
торік для лабораторного аналі-
зу зразків товару – а це були 
продукти харчування, 
взуття, меблі, засоби по-
бутової хімії тощо – не 
відповідав нормам за-
кону, – повідомив Пе-
тро ПРОДАН, начальник 
Чернівецької інспекції з пи-
тань захисту прав споживачів 
у Чернівецькій області під 
час прес-конференції, 
що відбулася з нагоди 
Всесвітнього дня захисту 
прав споживачів, який відзначали 
15 березня. 

Та й за даними Харківського інституту соціальних досліджень, кожний 3-й грома-
дянин України стикається з порушеннями його прав як споживача. Чому так склалося? 
Про це читайте в наступному, 13-му, числі «Версій». 

Споживач завжди має рацію. 
Та прогалини в українському  
законодавстві спростовують цю 
аксіому...

анонс

Держвиконавець 
торгував в «Екваторі» 
зброєю

У Чернівцях на території ТРЦ «Екватор» працівник 
Державної виконавчої служби продав нарізну зброю 
калібру 7,62 та обріз мисливської рушниці, – повідомив 
начальник УМВС у Чернівецькій області Валерій Зінченко. 
В операції УБОЗу із затримання торговця зброєю був за-
діяний спецпідрозділ «Сокіл». Очільник міліції повідомив 
також, що затриманий займався продажем зброї не впер-
ше. Організатор бізнесу разом зі спільниками виготовляли 
вогнепальну зброю з макетів і травматичної зброї.

Вл. інф.

У Чернівцях затримали 
міліціонерів-наркодилерів

Як повідомляють у прес-службі УМВС у Чернівецькій 
області, під час чергової реалізації наркотиків на гарячому 
затримали групу осіб, серед них – співробітника лінійного 
відділу міліції на станції міста Чернівців і співробітника 
відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС 
України в Івано-Франківській області. 

Наразі триває досудове розслідування та вирішується 
питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Вл. інф.
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Що завалялося в  
буковинському «гаманці» 

ЯКЩО ДЕРЖАВА НЕ ГОДУЄ 
СВОЇХ ПІДПРИЄМЦІВ, ВОНА 
ГОДУЄ ЧУЖИХ

Одна з найважливіших статей ви-
датків, на яку варто звернути увагу 
першочергово, – підтримка малого та 
середнього підприємництва. Важлива 
вона тим, що підприємці і є головними 
«наповнювачами» бюджету. Тобто, 
стимулюючи бізнес, держава стиму-
лює цим надходження до бюджету у 
вигляді податків. Проте на 2013 рік 
обласним бюджетом на фінансування 
Програми розвитку малого і серед-
нього підприємництва було виділено 
лише 200 тис. грн. А профінансовано 
й того менше – 152,7 тис. грн. Іншими 
словами, програма виконана тільки на 
76%. Для області така сума – це вза-
галі «дрібниці». Та навіть ці «копійки» 
не були використані в повному обсязі. 
Тож і не дивно, що в нашій області, 
та й загалом в Україні, поширена, 
так звана, «хвора» форма бізне-
су – «купи-продай», коли під-
приємці скуповують товари за 
кордоном за дешевшими цінами 
і продають їх у нас утридорога. 
Так набагато простіше. Пере-
фразовуючи один відомий 
вислів, якщо держава не годує 
своїх підприємців, вона годує 
чужих.

НЕЗАХИЩЕНИМ 
ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 
ВЛАДА ТЕЖ НЕДОДАЄ

А тепер поглянемо, як влада 
піклується про соціально незахи-
щені верстви населення. Примі-
ром, на будинки-інтернати для 
малолітніх інвалідів обласна 
рада затвердила 3 385,9 
тис. грн. і понад 66 тис. 
грн. недодала. На при-
тулки для неповнолітніх 
затверджено 1 472,7 тис. 
грн., а виконано 1 383,3 тис. грн. На 
будинки-інтернати для літніх людей та 
інвалідів системи соціального захисту 
затверджено 30 млн. 513,9 тис.  грн. і 
майже мільйон недодано. На заходи з 
оздоровлення дітей з затверджених 4 
млн. 025 тис. грн. реально дано 3 млн. 
648,9 тис. грн. 

У пересічної людини одразу може 
виникнути запитання:  чому затвер-
джені суми не виконуються в повному 
обсязі? Невже за рік знизилася кількість 
інвалідів, дітей-сиріт, літніх людей? Чи 
їм настільки добре живеться, що вони 
відмовляються від допомоги? А дітям, 
схоже, набридло їздити до оздоровчих 
таборів? Хоча, якщо звернути увагу на 
стан наших таборів та санаторіїв, можна 
легко дійти такого висновку.

Аналогічну ситуацію спостерігаємо 
і з фінансуванням Програми запобіган-
ня дитячій бездоглядності, яка вико-
нана лишень на 87%, та регіональної 
програми розвитку фізичної культури 

і спорту, що також профінансована на 
кілька сотень тисяч менше від запла-
нованого. Тоді як спорт – це здоров’я: 
вкладаючи більше грошей у здоров’я, 
ми менше витрачаємо на ліки. Тут уже 
вкотре можна говорити, приміром, про 
відсутність плавального басейну в 
області, який і досі залишається «обі-
цянкою-цяцянкою».

І ЗНОВУ АВТОПРОБІГОМ ПО 
БЕЗДОРІЖЖЮ

На Програму розбудови дорожньої 
мережі області 

управління капітального будівництва 
облдержадміністрації профінансувало 
35 млн. 731,4 тис.грн. із затверджених 
обласним бюджетом 59 306,2 тис. грн. 
Тобто виконання – лише на 60%. Вод-
ночас управління звітує, що переважна 
більшість населених пунктів області 
має регулярне автобусне сполучення 
в межах районів та області. Але «пере-
важна більшість» ще не означає всі. 
Це можуть підтвердити, приміром, 
мешканці села Червона Діброва Гли-
боцького району, про яких наша газета 
писала неодноразово. Перевізники від-
мовляються туди їздити через погану 
дорогу, натомість маршрут докумен-
тально затверджений.

ВСЕ РЕШТА – ЗА 
ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ  

Не виконана і Програма забез-
печення молоді житлом на 2012-2013 
роки. Профінансовано лише 147,1 тис.
грн. із затверджених 233,7 тис.грн. То 

й не дивно, чому молодь мусить «товк-
тися» по квартирах, навіть і не споді-
ваючись колись купити власне житло, 
яке їм явно не по кишені.

А як розвивається культура об-
ласті?  Із затверджених 507,8 тис. грн. 
профінансовано 445,2 тис.грн, тобто 
88%. Звісно, тут важливий не тільки 
відсоток фінансування, а й заходи, на 
які спрямовуються кошти. Культура по-
винна розвиватися всебічно. Приміром, 
в області фактично не розвивається 
фестивальний рух. Створити власний 
рок-фест – справа витратна, бо спо-
чатку не приносить жодного прибутку. 
Не кажу вже про оплату музикантам, 
оренду апаратури тощо. Не планує дер-
жава найближчим часом підтримувати 
й культурні ініціативи молоді, натомість 
спрямовуючи кошти на фінансування 
заходів з пафосного покладання вінків 
до пам’ятників. 

ВИТРАТИ – НАШІ, ДОХОДИ 
– ВАШІ 

Окрім витрат, варто звернути увагу 
і на дохідну частину бюджету. Ось ці-
кава цифра: на минулий рік обласною 
радою затверджено надходження 
податку з доходів фізичних осіб у сумі 
171 млн. 653,4 тис. грн., а надійшло – 
162 млн. 118,8 тис. грн. 

Податок з доходів є найбільшим 
джерелом доходів до всіх місцевих 
бюджетів, у тому числі й обласного. 
У чому ж причина зменшення надхо-
джень? Річ у тім, що великі за обсягом 
роботи, приміром, дорожні, викону-
вали фірми з інших областей. Відпо-
відно, оплата праці здійснювалася з 
коштів бюджету Чернівецької області, 
а податок сплачувався до бюджетів 
інших областей. Тому у нас і спо-
стерігається невиконання плану 
по надходженню податку з доходів 
фізичних осіб. І це при тому, що 
торік мінімальна заробітна плата 
зросла.  

ПРАЦЮЄМО НА 
«ТРІЙКУ» – ЗВІТУЄМО НА 
«П’ЯТІРКУ» 

Загалом заходи місцевих про-
грам профінансовані на 68%. 
Якщо проводити аналогію з оцін-
кою роботи учня вчителем, то 
це – «трійка». Тобто робота є, але 
вона неефективна. Чиновники ж 
звітують, що насправді проблеми 

з недофінансуванням не існує, усі 
програми профінансовані на 100%. 

– Усі відсотки, відображені у звіті, 
свідчать про касове виконання про-
грами, тобто реально використані 
кошти, – коментує заступник дирек-
тора Департаменту фінансів ОДА 
Юрій ЧОБАН. – Як відомо, торік була 
складна ситуація з проплатою коштів 
через органи Держказначейства, тому 
кошти, які виділялися з обласного бю-
джету, не були проведені і повернулися 
назад. А отже, по окремих програмах 
існує нижчий відсоток. Усі програми 
фінансуються з обласного бюджету 
на підставі заявки головного розпо-
рядника коштів. Заявка означає, що 
існує фінансове зобов’язання. Воно 
реєструється, коли виникає борг. І я 
можу сказати, що на підставі заявки го-
ловного розпорядника всі передбачені 
заходи були профінансовані повною мі-
рою. На початок року заборгованості по 
зарплаті і соціальних виплатах немає.

Погодьтеся, важко розібратися з 
цією риторикою. Навіть мені, автору 
цих рядків, який має вищу економічну 
освіту.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Прозорість у 
діяльності влади – те, 
чого в нас іще не було   

І це не тільки головна вимога Майдану, 
але й основна умова нашого нормального 
життя. «Бо тільки зробивши процес контролю 
за бюджетними коштами  прозорим, а їхнє 
використання – більш ефективним та в інтересах 
територіальної громади, зможемо поставити 
крапку на корупції», – каже Михайло ПАВЛЮК, 
один із ініціаторів безпрецедентного рішення 
обласної ради щодо відкриття інформації 
головними розпорядниками коштів. 

Що ж за рішення прийняли наші депутати? І чому воно досі не 
доведене до відома буковинців? Ймовірно, невигідне чиновникам 
із високих кабінетів? А, може, просто період такий – безвладний. 
Йдеться же про те, що віднині всі ми, мешканці краю – відвідувачі 
лікарень і поліклінік, соціальних і комунальних установ, тобто шкіл, 
вузів, дитячих садків, бібліотек тощо – маємо право володіти інфор-
мацією про кошти, заплановані обласним бюджетом, які виділяються 
на першочергові потреби кожної із цих підвідомчих установ.

– Переконаний, у кінці року, ми, депутати обласної ради, спільно 
з громадою Буковини та відповідними установами проаналізуємо 
виконання бюджету та за необхідності розглянемо причини недо-
фінансування конкретної галузі та підвідомчої установи зокрема, 
– наголошує М. Павлюк. – Пропоную також подібну практику контр-
олю за відповідними місцевими бюджетами запровадити в районах 
Чернівецької області, м. Чернівці та Новодністровську.

Погодьтеся, коли нові умови життєдіяльності суспільства у своїх 
рішеннях «протягують»  депутати, у громади з’являються надія та 
оптимізм. Рішення ж це було прийняте 6 лютого на 22-й позачерговій 
сесії Чернівецької обласної ради VI скликання  під час ухваленння 
обласного бюджету на 2014 рік.

– Приймали ми це рішення не одноосібно, а тільки після кон-
сультацій з громадськими організаціями, провідними економістами 
та науковцями ЧНУ у суворій відповідності до Бюджетного кодексу 
України, – наголошує депутат Павлюк. – Основна мета такого рішення 
– зробити процес контролю за бюджетними коштами прозорішим, а 
їхнє використання більш ефективним та в інтересах територіальної 
громади. 

Оскільки після прийняття рішення пройшло вже більше місяця, 
Павлюк вирішив на сайті облради нагадати керівникам підприємств 
органів виконавчої влади, комунальних підприємств та організацій, 
незалежно від форм власності, про обов’язок дотримуватися рішень 
представницького органу влади. Крім того, пункт 35 даного рішення 
Чернівецької обласної ради зобов’язує  головних розпорядників ко-
штів – департаменти й управління Чернівецької обласної державної 
адміністрації – оприлюднити через засоби масової інформації та без-
посередньо у приміщеннях підвідомчих установ загальний кошторис 
щодо видатків на поточний рік для даної галузі в цілому та підвідомчої 
установи зокрема.  

Витяг з рішення  №4-22/14 ХХІІ сесії VI 
скликання «Про обласний бюджет на 
2014 рік»   

34. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу 
України, здійснити опублікування цього рішення у міс-
цевих засобах масової інформації (виділено редакцією).

35. Зобов’язати головних розпорядників коштів 
– департаменти та управління Чернівецької обласної 
державної адміністрації – оприлюднити через засоби 
масової інформації та безпосередньо у приміщеннях 
підвідомчих установ загальний кошторис щодо видат-
ків на поточний рік для даної галузі в цілому та підвідо-
мчої установи зокрема (виділено редакцією).

36. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на заступника голови – директора департаменту фінансів 
облдержадміністрації Крищенка К.Є. та постійну комісію 
Чернівецької обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Кожна людина знає про вміст власного гаманця: які гроші 
там є та на що вони витрачаються. Але чомусь більшість 
не замислюється про те, куди спрямовуються кошти з 
державного, обласного чи міського бюджету. Адже це той же 
«гаманець», тільки належить він громаді. І, відповідно, кожен 
громадянин має знати про те, куди ж «зникають» гроші з 
нашого спільного «гаманця». Тож звернімося до питання, що 
обговорювалося на депутатській комісії з питань будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, житлово-комунального 
господарства та надзвичайних ситуацій обласної ради, – 
виконання обласного бюджету.



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.15,07.10,08.10 Спорт.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25 На слуху.
06.45,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.05 Пiдсумки тижня.
10.35,15.30,19.10 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Погода.
12.30 Д/ф «Восковi крила Iкара».
12.55 «Надвечiр`я».
13.55 Право на захист.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Д/ф «Свята Софiя. У фокусi 
драми та воскресiння».
02.10 Д/ф «Пол Смiт, дизайнер i 
джентельмен».
03.05 Т/с «Днi лева», 5 с.
04.45 Пiдсумки дня.
05.15 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер-Live. Буднi.

   «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 
«ТСН».
08.05 «Економiчна правда».
09.10 Мелодрама «Знайти 
чоловiка у великому мiстi».
13.15,00.40 Мелодрама «Три 
напiвграцiї».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».
20.30,21.25 Т/с «Там, де ти».
22.20,03.35 «Грошi».
23.50,04.25 Т/с «Касл 2». (2).
05.10 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.30 «Подробицi тижня».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,14.00,16.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.20, 12.25 Т/с «Я не зможу тебе 
забути».
13.45,14.20 «Судовi справи».
15.00,16.50 «Чекай на мене».
18.05,02.35 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.25 Т/с «Ванга».
23.50 Т/с «Життя i пригоди Мишка 
Япончика». (2).
03.20 М/ф.

   ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Свiтанок.
06.15,19.45 Надзвичайнi новини.
07.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05,13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
14.40, 16.15 Т/с «Консерви».
16.55 Х/ф «Суддя Дредд».
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Дiстало!
21.20,02.15 Свобода слова.
00.50 Т/с «Кiстки».
01.35 Т/с «У чорному списку».

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.30,00.30,01
.30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00.
15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.55,11.35 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 По-
года в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на ку-
рортах.
08.15,08.35,19.45,22.40,23.25,23.
35,03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.

10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05.
35 Час. Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий 
час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Пригоди мушкетерiв».
09.00 Д/ф «Велика подорож».
10.00 Д/ф «Великi битви».
10.45 Д/ф «Великi катастрофи».
11.30 Д/ф «Олександр II та 
Юрьєвська».
12.20 Д/ф «НЛО. Операцiя при-
ховування».
13.20 Д/ф «Пiрамiди».
14.20 Д/ф «Невiльники Всесвiту».
15.20 Д/ф «Легенди радянського 
розшуку».
16.10 Д/ф «Операцiя «Загадка».
17.50 Д/ф «Технодром».
18.30 «Новини 2+2».
19.00 Т/с «Пильна робота».
21.00 «ДжеДАI».
21.20 Х/ф «Швидкiсть». (2).
23.35 Х/ф «Викрадений». (2).
01.25 Х/ф «Розвiдка 2023». (3).
03.05 Х/ф «Ярослав Мудрий».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Ментовськi вiйни 7».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.10 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с «Пiдстава».
13.10 Т/с «Подружжя».
14.10,15.20,17.10 Т/с «Слiд».
18.00 Т/с «Сашка».
19.45 «Говорить Україна».
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4».
22.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(2).
01.45 Х/ф «Чорний лiс». (2).
03.55 Х/ф «Синя борода».
05.25 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.25 «Доброго ранку Буковино!»  
11.20 «Зелений БУМ» 
11.50, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
12.00 Д/ф «Екотуризм» 
12.30 Д/ф «Неповторна природа» 
14.00 «Невигадані історії» 
14.30 Концертна програма 
15.30, 02.40, 03.40, 04.40 «Теле-
меридіани» 
15.45 «Зав’язь» 
16.17 «Світ книги» 
16.30 «Міні-мікс»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм» 
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов) 
19.30 «Ключ до самопізнання» 
20.00 «Акценти»  
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Розкішні маєтки» 
22.25 «Час країни»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Вечірня студія» (рум. мов) 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце наполягає»
01.10 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу» 
02.10 «Повір у себе»  
04.10 «Телелітопис краю» 
05.30 «Удосвіта»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:30, 15:05, 21:05 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:45, 14:55, 19:35, 01:20 
«Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:25, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Як я заробив свої міль-
йони»
10:00, 19:45, 00:40 Програма при-
вітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінемато-
графу»
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Музична програма» рум.
мов.
17:00 «Парад планет»
17:10 «Хенд мейд»
18:00 «Як судилися колись в 
Україні»  
18:30 «Невідома Україна»

19:00 21:30 00:00 «Чернівецький 
репортер»
22:00 Х/ф «Екс коханець»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с «Русалонька».
09.15 М/ф «Сердитi пташки».
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.15 Т/с «Чемпiонки».
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с «Кухня».
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.15 Т/с  «Повернути на 
дослiдування».
08.25 «Правда життя. Професiя 
лижний iнструктор».
09.00 «Агенти впливу».
09.45 Т/с «Таємницi слiдства».
11.30 Т/с «УГРО 5».
15.15 Т/с «Червонi гори».
19.00,21.40,02.20,05.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Зниклi безвiсти».
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2).
00.00 Т/с «Декстер 5». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.50 «Таємницi кримiнального 
свiту».
03.20 Х/ф «I прийшов павук». (2).

   СТБ
05.35 «Чужi помилки. Хрещений 
батько».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.10,18.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.10 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
1 0 . 5 5  Х / ф  « П о д о р о ж  у 
закоханiсть».

12.55,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.50 «Битва екстрасенсiв 13».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Т/с «Самара 2».
22.30 «Детектор брехнi 5».
23.45 «Один за всiх».
00.55 Х/ф «Вiддам дружину в 
хорошi руки».
02.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Україна чудес.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.45 Т/с «Щасливi разом».
15.05 Х/ф «Янголи Чарлi 2».
18.00,00.15 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.50 Пристрастi за Ревiзором.
00.20 Х/ф «Секс у великому 
мiстi». (2).
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55,03.50 Зона ночi.
03.00 Де ти, Україна?
03.55 Вище неба.
04.20 Сон Алiни Костомарової.
04.45,05.20 Зона ночi. Культура.
04.50 Життя в обiймах кольорiв.
05.05 Жарптиця.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/с «Маша i Ведмiдь».
09.25 Х/ф «Пригоди молодого 
Шерлока Холмса».
11.20 Х/ф «Малюк».
13.10 «КВК-2013».
15.20 «Вечiрнiй квартал».
17.00 М/ф «Мадагаскар».
18.20 «Звана вечеря».
19.20 «Орел i решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Х/ф «Вечеря з придур-
ками».
00.00 Х/ф «Король вечiрок». (2).
01.35 Х/ф «Острiв скарбiв 3: Таєм-
ниця на островi скарбiв».
02.50 «Нiчне життя».

понеділок24 березня понеділоктеле

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Персональна виставка вишивки за мотивами поезій Т. Г. Шев-
ченка (автор – Покиданець М. Г. – лауреат премії ім. Гараса, за-
служений майстер народної творчості України).
«Наш Шевченко» (твори з фондів ЧХМ, колекцій І. Снігура, В. Гамаля, І.Балана).      
«Ювіляри 2014 року» (твори буковинських художників зі збірки ЧХМ).
«Музейна Шевченкіана» (листівки, марки, книги з фондів ЧХМ).  
В Чернівецькому художньому музеї проводиться відбір робіт до вистав-
ки «Вишиваний дивотвір, 2014р.» – по вівторках 25.02, 04.03, 11.03, 
18.03, 25.03.2014р. з 12 до 15 год. (рукодільна мережа «Санта»).

ОРГАННИЙ ЗАЛ

22 березня, 18.30: Концерт органної музики.
29 березня, 18.30: Концерт вокальної та органної музики.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

23 березня, 12.00: «Аладдін».

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

22 березня, 18.30: «Ілюзії вальсу».
23 березня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Як козам роги виправляють, або 
Приборкання норовливої».
27 березня, 17.30: «Кохання у стилі бароко». 

ПАБ «PUBLIK»

20 березня: «DeJaVu», м. Чернівці.
21 березня: «Оратанія», м. Львів.
22 березня: «Океан Ельзи» cover party від гурту «Life Park».
23 березня: «Beer-Gun», м. Чернівці.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Жага швидкості»: 15.40, 22.00; «Ріо 2»: 11.40, 13.40, 18.00, 20.00; «Люблю 
назавжди»: 10.00.

КІНОТЕАТР  ЧЕРНІВЦІ

Великий зал: «300 спартанців: Відродження імперії»: 10.10, 17.40, 21.20; 
«Ріо-2»: 12.00, 14.00, 15.50, 19.30. 
Малий зал: «Далласький клуб покупців»: 16.50, 20.50; «Зальотчики»: 19.00; 
«Вітер дужчає»: 12.30, 14.40. 
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ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

21 березня, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру Чернівець-
кої обласної філармонії.

ГАЛЕРЕЯ «SweetАрт»

Виставка двох молодих чернівецьких художниць – Ксенії Прокопець (фото) 
та Мар’яни Романюк (живопис) під назвою «І мертвим, і живим, і ненародже-
ним…». Виставка триватиме до 27 березня.



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Свiтло.
10.00 Включення з Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
10.20,15.30,19.10 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.25,13.05 Погода.
12.30 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
13.20 «Надвечiр`я».
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014 
Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Околиця.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Книга.ua.
02.10 Д/ф «Справжня Жанна, 
фальшива Жанна».
03.05 Х/ф «Красунчик Антонiо».
04.50 Пiдсумки дня.
05.20 Дiловий свiт. Агросектор.
05.25 Шустер-Live. Буднi.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.35 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с 
«Там, де ти».
11.10,12.05,00.40,01.25 Т/с 
«Склiфосовський».
13.00,03.00 «Не бреши менi 4».
14.00,02.15 Т/с «Справа лiкарiв».
14.50,03.50 «Красуня за 12 
годин 2».
15.45 «Свати 4».
16.45 «ТСН. Особливе».

17.10 Т/с «Асi».
22.20 «Чотири весiлля 3».
23.50,04.35 Т/с «Касл 2». (2).
05.25 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20,20.30,04.30 Т/с «Ванга».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Чаклунське кохання».
11.15,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.25,14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
16.50 Т/с «Жiночий лiкар».
18.05,02.35 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Життя i пригоди Миш-
ка Япончика». (2).
03.20 М/ф.

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Факти.
05.55 Свiтанок.
07.00,16.55 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
14.40,16.15,20.30 Т/с «Братани 
3».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с «Лiсник».
00.00 Х/ф «Вiд заходу до 
свiтанку 2. Кривавi грошi Теха-
су». (2).
01.25 Т/с «Кiстки».
02.10 Т/с «У чорному списку».
03.35 Т/с «Американський тат-
ко».
03.55 Провокатор.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00
.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00

,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,15.35,16.35,18
.35,19.45,22.40,23.25,23.35,03.1
5,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,23
.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Афганський злам».
12.30 Д/ф «Смерть Землi».
13.30 Д/ф «Фантастична зброя».
14.30 Д/ф «Воїни свiту».
15.10 Д/ф «Великi битви».
15.50 Д/ф «Великi катастрофи».
19.00 «ДжеДАI».
19.50 1/4 Кубка України. Металiст 
- Динамо. Пряма трансляцiя.
22.00,01.30 Х/ф «Сховище». (2).
23.50 Х/ф «Тасманськi дияво-
ли». (3).
02.55 Х/ф «Чорна Рада».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00, 23.30 Т/с «Глухар».
12.00,19.45 «Говорить Україна».
13.00 Т/с «Подружжя».
18.00 Т/с «Сашка».
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4».
22.00 Подiї дня.
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго» 
(2).
03.45 Т/с «30 потрясiнь».
04.45 Таємницi зiрок.
05.30 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50  М/фільм
08.00, 15.30, 02.40, 04.40 «Теле-
меридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.25 «Пам’ять» 
10.55 «Закон і честь» 
11.10 «Невигадані історії» 
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
12.00 Д/ф «Екотуризм» 
12.30 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
14.00 «Телелітопис краю» 
14.30 Концертна програма 
16.17 «Це моя Буковина» 
16.30 «Ключ до самопізнання»  
16.56 «Країна талантів» 
17.22 «Телемандри» 
17.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
18.00, 23.00 «Студія А-3»
19.30 «Невигадані історії» 
20.00 «Зелений БУМ»  
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Розкішні маєтки» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» 
01.10 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
02.10 «Економічний інтерес»  
02.23 «Профстайл» 
03.40 «Урок…для батьків»  
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.00 Д/фільм  «Стародавні 
культури» 
05.30 «Фабрика ідей» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00, 18:30 «Невідома 
Україна»
09:30 «Як судилися колись в 

Україні»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»
17:05 «Реальний відпочинок» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Як судилися колись в 
Україні»  
22:00 Х/ф «Грейсі»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с «Русалонька».
09.15 М/ф «Сердитi пташки».
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.15 Т/с «Чемпiонки».
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с «Кухня».
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсан-
ти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.20 Т/с «Доктор Тирса».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Резервiсти».
10.00 «До суду».
11.00,03.25 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Зниклi безвiсти».
14.15,17.00 Т/с «Фаворський».
16.45,19.00,21.40,02.25,03.50 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
22.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2).
00.00 Т/с «Декстер 5». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.55 «Таємницi кримiнального 
свiту».

04.20 «Випадковий свiдок».

   СТБ
04.45 «Чужi помилки. Нiж у 
спину».
05.30 «3iркове життя.  Не 
вiдступати i не здаватися».
06.15,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.40 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
11.20,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.10,00.20 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Т/с «Самара 2».
22.30 «Хата на тата».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Україна чудес.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.45 Т/с «Щасливi разом».
15.05 Х/ф «Татовi знову 17».
18.00,01.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Секс у великому 
мiстi 2». (2).
01.05 Х/ф «Рейчел виходить 
замiж».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.35 Зона ночi.
02.50 Перетворення.
03.10 Портрет, написаний гли-
биною.
03.40 Пiд знаком бiди.
04.20 Сонячна людина.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Обожнювана.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
09.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,21.00 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.10 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Книга.ua.
10.05,15.30,19.10 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.20 Свiтло.
13.40 Д/ф «Сiль iнкiв».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Д/ф «На порозi iсторiї. М. 
Грушевський».
02.20 Д/ф «Назарiй Яремчук. 
Афганська iсторiя».
03.00 Т/с «Днi лева».
04.45 Пiдсумки дня.
05.15 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер-Live. Буднi.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.40 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с 
«Там, де ти».
11.10,12.05,00.50,01.35 Т/с 
«Склiфосовський».
13.00 «Не бреши менi 4».
14 .00 ,02 .25  Т /с  «Справа 
лiкарiв».
14.50,03.10 «Красуня за 12 
годин 2».
15.45 «Свати 4».
16.45,04.40 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».
22.20 «Мiняю жiнку 8».
00.00,03.55 Т/с «Касл 2». (2).

05.05 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20,20.30,04.30 Т/с «Ванга».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Чаклунське кохання».
11.15,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.25,14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
16.50 Т/с «Жiночий лiкар».
18.05,02.30 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Життя i пригоди Миш-
ка Япончика». (2).
03.15 М/ф.

   ICTV
05.00 Факти.
05.55 Свiтанок.
06.55,16.55 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
14.45, 16.15 Т/с «Консерви».
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Лiсник».
00.00 Х/ф «Вiд заходу до 
свiтанку». (2).
01.45 Х/ф «Суддя Дредд 3D». 
(2).
03.10 Т/с «У чорному списку».
03.55 Т/с «Американський тат-
ко».
04.15 Стоп-10.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,18.55,22.30,23.
30,00.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15,00
.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,13.10,18.35,19
.45,22.10,22.45,23.25,23.35,03.1

5,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,23
.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15
,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «Третiй тайм».
08.00,09.30 Т/с «Нове життя 
сищика Гурова. Продовження».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
16.30 Т/с «Солдати 15».
19.00 Т/с «Пильна робота».
21.00 «ДжеДАI».
21.20,01.00 Х/ф «Вiдплата». (2).
23.10 Х/ф «Мегазмiя». (3).
02.25 Х/ф «Ярослав Мудрий».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00 Х/ф «Мережива».
12.10,19.45 «Говорить Україна».
13.00 Т/с «Подружжя».
18.00 Т/с «Сашка».
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4».
22.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Глухар».
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго» 
(2).
03.45 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(2).
05.25 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровен-
не» 
06.30, 08.30, 09.30, 13.20, 01.40, 

03.10 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \\фільм 
08.00 «Телемеридіани» 
09.00 Д/фільм «Смаки культур» 
10.25 «Одвічні цінності» (рум. 
мов) 
10.52, 16.17 «Новини» (рум. мов) 
11.05 «На музичній хвилі» 
11.34 «Буковинчики-веселин-
чики» 
12.00 Д/ф «Екотуризм»
12.30 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
14.00 «Зав’язь» 
14.30 Концертна програма  
15.30 «Урок… для батьків» 
16.30 «Ключ до самопізнання» 
17.00 «Буковинчики-веселин-
чики» 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
17.45 «Закон і честь» 
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Подіум її життя» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Розкішні маєтки» 
22.25 «Час країни» 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає»
01.10 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»  
03.40, 04.40 «Телемеридіани»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім»
05.00 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Удосвіта» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:10 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00, 18:30 «Невідома 
Україна»
09:30 «Як судилися колись в 
Україні»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»

13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»
17:05 «Реальний відпочинок» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Як судилися колись в 
Україні»  
22:00 Х/ф «Повернення в Брай-
дсхед»  (2)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с «Русалонька».
09.15 М/ф «Сердитi пташки».
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.15 Т/с «Чемпiонки».
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повер-
нення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с «Кухня».
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.10 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсан-
ти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
05.30 Т/с «Доктор Тирса».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Резервiсти».
10.00 «До суду».
11.00,03.45 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
11.55 Т/с «Детективи».
1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0  Т / с  « З н и к л i 
безвiсти».
14.15,17.00 Т/с «Фаворський».
16.45,19.00,21.40,02.20,04.35 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Грабуй награбова-
не». (2).
00.00 Т/с «Декстер 5». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.50 «Таємницi кримiнального 
свiту».
03.20 «Легенди бандитського 
Києва».
05.05 «Випадковий свiдок».

   СТБ
05.20 «Чужi помилки. Родове 
прокляття».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.50,18.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.15 Х/ф «Любов на два по-
люси».
11.05,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
11.55,00.20 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Т/с «Самара 2».
22.30 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
03.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Україна чудес.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.45 Т/с «Татусевi дочки».
15.10 Х/ф «Точка переходу».
18.00,00.55 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Секс у великому 
мiстi». (2).
01.00 Х/ф «Секс у великому 
мiстi 2». (2).
03.15 Зона ночi.
03.20 Народження українського 
кiно.
04.20,05.05 Зона ночi. Культура.
04.25 Княгиня Ольга.
0 4 . 3 5  Та є м н и ц я  л ю б о в i . 
Александрiя.
04.50 Нiмфея кандiда.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
09.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
10.00 Х/ф «Малюк».
11.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,21.00 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.10 «Нiчне життя».
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Понад 5 років чернівецька вчителька Ніна 
Григорівна Пілат в одній упряжці з Шевченків-
ською районною в місті та Чернівецькою місь-
кою радою судиться з нотаріусом п. Мойсеєнко, 
яку, на нещастя, має за сусідку. П’ять років п. 
Мойсеєнко, яка придбала житло поруч і запро-
вадила там нотаріальну контору, намагається 
довести, що сусіди мають щезнути з околиць її 
нотаріального офісу тільки тому, що вони не 
входять до її планів. І п’ять років цим безпід-
ставним забаганкам потакають місцеві суди. 
Всупереч рішенням двох вищих судів – Верхо-
вного та Вищого арбітражного – місцевий Шев-
ченківський районний суд виносить рішення 
на користь нотаріуса, адвокатом якої виступає 
невістка судді суду Апеляційного. 

Чи не занадто тісні родинні сплетіння між 
судами різних інстанцій та іншими законодавчо 
уповноваженими особами в маленькому місті? 
Чи не є вони прямою ознакою того, що фахівці 
звуть корупцією? І чи не є це підставою для 
люстрації, якої вимагає народ, але про яку 
немає закону?

Поблизу кінотеатру ім. Миколайчука у дво-
рі помешкання по вул. Головній, 144 уже понад 
5 років тому якісь люди придбали сарай – як 
житловий будинок. Адреса помешкання значи-
лася по вул. Брянській, вхід до нього пролягав 
саме з двору. Згодом нові господарі почали роз-
будовуватися: самовільно, без проектів та по-
годжень відповідних органів. Більше того – на 
чужих землях: приватизованій ділянці сусідів 
і землях міської ради. Природно, що сусідам це 
не сподобалося, вони звернулися до Шевчен-
ківської райради і відповідний департамент 
вживав заходів та наклав штрафи. 2008 року 
Шевченківська райрада винесла постанову 
про знесення самовільної добудови, 2010-го 
це підтвердив своєю ухвалою Шевченківський 
районний суд. 

Натомість Апеляційний суд у Чернівецькій 
області згодом відмовляє у позові в частині 

знесення самовільної забудови. Прикметно, що 
адвокатом нотаріуса-відповідачки є невістка 
заступника голови чернівецького апеляцій-
ного суду. 

І тоді вже, за логікою «кращий захист – це 
напад», судитися починає сама пані нотаріус. 
Вона вимагає знесення однієї з будівель по-
мешкання сусідів, яке було зведене за кілька-
десят років до появи тут скандальної сусідки. 
Для цього оскаржує в суді законність їхніх до-
кументів на житло та землю: погодження різно-
манітних структур – архітектури, пожежників, 
санепідемстанції, висновки різних експертиз 
тощо. Шевченківський районний суд визнає 
законність усіх документів. І разом з тим по-
становляє: одну з будівель вчительки знести. 
За здоровим глуздом, це означає те саме, що 
визнати, що за документами людина жива, і 
водночас постановити її знищити. 

2010-го Чернівецький апеляційний суд 
підтвердив рішення районного – і будівлю зне-
сли. Нотаріус йде далі і судиться, без відома су-
сідів, аби оплату знесення і вивіз будівельного 
сміття поклали саме на них. Суд підтримує її ви-
могу, і про це сусідка дізнається лише тоді, коли 
бухгалтерія починає відраховувати стягнення з 
зарплати (загальна сума становить 7 тис. грн.). 

Але й це ще не межа апетитів пані нотарі-
уски. Від 2008 року вона почала судитися ще й 
за скасування наявного в сусідів державного 
акту на землю. Тут виявилося дещо складніше. 
Відтак законність отриманого сусідами акту на 
землю була підтверджена Шевченківським ра-
йонним, Чернівецьким апеляційним і нарешті 
Верховним судом України.  

Остаточна, здавалось би, відповідь, не 
стала остаточною для пані нотаріуски. Вона по-
дає позов до чернівецького адміністративного 
суду. Відповідачі у справі – Чернівецька міська 
рада і сусіди нотаріуса. Суд (суддя Ватаманюк) 
виносить рішення визнати акт недійсним. 
Апеляційний суд у Вінниці  скасовує рішення 

Адміністративного суду в особі 
судді Ватаманюка. Згодом Вищий Адміністра-
тивний суд України (суддя Леонтович – суддя 
вищого класу) також визнає, що цей держав-
ний акт дійсний. 

І, попри ухвали двох вищих судів України, 
пані нотаріус знову позивається! І не дарма! 
Шевченківський районний суд скасовує дер-
жавний акт на землю. 

Які мотиви були в судді? Можливо, він, як 
подейкують, збирався перейти на нове місце 
роботи – а саме, до Апеляційного суду? І хотів 
догодити одному з майбутніх керівників, до-
зволивши виграти адвокату – родичці цього 
керівника?  А чи з невідомих мотивів ішов на-
зустріч нотаріусу, яка, коли б не відкрила собі 
шлях до розширення за рахунок чужої землі, не 
забезпечила б дотримання вимог до утримання 
нотаріальної контори? Мабуть, ці вимоги таки 
грають серйозну роль у справі, якщо після при-
йому в тодішнього голови ОДА Папієва, замість 
відповіді по суті проблеми, вчительці Ніні Пілат 
прийшла відповідь про те, що розташована по-
руч з її житлом нотаріальна контора відповідає 
всім нормам: у неї, мовляв, є сейф, грати на 
вікнах, дотримується протипожежна безпека. 
Вочевидь, у Папієва вважали, що сусіди нота-
ріуса мали б бути щасливі від того, що робоче 
місце нотаріуса, який намагається позбавити 
їх права на житло, сертифіковане. 

І з радістю забути про безліч клієнтів но-
таріуса під власними вікнами, про конфлікти 
з власниками нотаріальної контори, образи, 
побиття вікон і самих сусідів, погрози та інші 
зафіксовані міліцейськими протоколами дії. 

Спроба Ніни Пілат потрапити на прийом до 
Голови Апеляційного суду, де зараз укотре пе-
ребуває справа «нотаріуска проти вчительки», 
з Н-ного разу увінчалася успіхом. Суддя, ви-
слухавши її, був емоційним, дивувався з самої 
лише можливості скасування районним судом 
постанов двох вищих судів держави. За кілька 
днів, глибше вникнувши в суть справи, він 
спромігся пообіцяти лише одне: що адвокатом 
нотаріуса у цій справі вже не буде невістка за-
ступника голови Апеляційного суду. Офіційно. 

Ось така неймовірна історія про те, що 
Верховний суд і Вищий Адміністративний суд 
України в цій країні ще не остаточні суди (і над 
ними – ні, не Божий, як міг подумати читач, 
а лише суд Шевченківський районний в м. 
Чернівцях).

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Коли  пара сотень активістів чернівецького 
Майдану цими днями навідалася до Апеляційного 

суду з вимогою люстрації, з боку суддівських «барикад» пролунало 
несміливе «А судді вам чим завинили?». І подумалося – а й справді, 
чим? Відповідь надійшла негайно. До редакції звернулася проста 
чернівецька вчителька зі своєю історією.

 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 226,10 кв.м., земельна ділянка за кадастровим 
№ 7323010100:01:011:0126 площею 0,1000 га. для індивідуального житлового будівництва. Місцезнаходження майна: вул. Садова, 12, м. 
Новоселиця, Чернівецька область. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.03.2007 року ви-
дане на підставі Рішення виконавчого комітету Новоселицької міської  ради від 14.031990 року; Державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ЯД № 095013 від 24.04.2007 року, виданого на підставі Рішення І сесії V скликання. Житловий будинок складається з двох поверхів. 
На першому поверсі знаходиться коридор (33,40 кв.м.), кухня (17,30 кв.м.), ванна кімната (6,70 кв.м.), санвузол (1,10 кв.м.), вітальня (27,30 
кв.м.), гараж (31,60 кв.м.). На другому поверсі три житлові кімнати (25,30 кв.м., 18,20 кв.м., 15,10 кв.м.) та санвузол (3,1 кв.м.). Підвал – 
27,60 кв.м.Загальна площа будинку – 226,1 кв.м. Ззовні будинок сірого кольору, покритий штукатуркою, двері та вікна в будинку – дерев’яні. 
Технічний стан – добрий. В будинку частково відсутні підлоги, оздоблення, внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої. Земельна 
ділянка за кадастровим № 7323010100:01:011:0126 площею 0,1000 га. для індивідуального житлового будівництва. Дана ділянка являється 
рівнинною, забезпечена мережами електропостачання, води та каналізації. Навколишнє оточення – житлова забудова. Інших даних немає.

Стартова (початкова) ціна – 251858.40 грн. (без ПДВ) (договір № 2614075 від 07.02.14р.) Гарантійний внесок – 12592.92 грн. без ПДВ. Га-
рантійний 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 09 квітня 2014 р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Косіора, 2, у приміщенні 
ВДВС Новоселицького РУЮ.  Остаточний термін подачі заяв 09 квітня 2014 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту №1  
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № 
р/р 37311002002813в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686, одержувач: ВДВС Новоселицького РУЮ. 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 (предмету 
іпотеки): 

 ЛОТ № 1 - житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 188,70 кв.м., земельна ділянка за кадастровим 
№ 7320510100:01:001:0090 площею 0,0830 га для ведення особистого селянського господарства. Місцезнаходження майна: вул. Симоненка, 
8А, м. Вижниця,  Чернівецька область. Правовстановлюючі документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 769074 
від 06.07.2006р., виданого на підставі договору купівлі-продажу серії ВСХ №721454 від 05.07.2006 зареєстрованого за № 4476; договору 
купівлі- продажу серії ВСХ № 721454 від 30.06.2006р. посвідченого приватним нотаріусом Вижницького РНО Штефюк Н.В. і зареєстрованого за 
№ 4342. Цегляний двоповерховий з підвалом житловий будинок (літ. А) загальною площею 188,70кв.м., у тому числі житловою площею – 38,10 
кв.м. з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами – цегляна літня кухня, гараж цегляний (літ. Б), цегляний 
сарай (літ. В), цегляний сарай (літ. Г), криниця бетонна (літ. К), огорожа металева №1. Технічний стан характеризується як задовільний. 
Будинок знаходиться в периферійній частині населеного пункту. Земельна ділянка за кадастровим № 7320510100:01:001:0090 площею 
0,0830 га цільове призначення, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Земельна ділянка 
рівнинна, забезпечена мережами електропостачання, газопостачання, води та каналізації. Навколишня забудова – житлова забудова, вільні 
земельні ділянки. Під’їзна дорога з твердим покриттям. Інших даних немає. Стартова (початкова) ціна – 504380.00 грн. (без ПДВ) (договір № 
2614080 від 07.02.14р.) Гарантійний внесок – 25219.00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний 
внесок для філії 26  Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 квітня 2014 р. о 15:00 год. 
за адресою: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Січових Стрільців, 2, у приміщенні ВДВС Вижницького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 09 
квітня 2014 р. до 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту №1  здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37310001002796 ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 
ЄДРПОУ 34831565, одержувач: ВДВС Вижницького РУЮ. 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

«ЗА МОЄ ЖИТО МЕНЕ Й БИТО»
АБО ПРАВОСУДДЯ 
ПО-ЧЕРНІВЕЦЬКИ

P.S. Якщо пані Мойсеєнко захоче ви-
словити свою позицію у цьому конфлікті, 
«Версії» нададуть їй слово.

А поки що коментар юриста міської ради:

Сергій ШКВАРЧУК, 
головний спеціаліст 
юридичного управлін-
ня Чернівецької місь-
кої ради:

Описана ситуація насправді існує і є 
доволі дивною. Нотаріус, яка придбала 
приміщення за вказаною адресою, здій-
снила самовільну забудову. Більше того, ця 
забудова поширилася на чужу ділянку. Але 
домогтися знесення цієї забудови, попри 
позитивні судові рішення, досі не вдало-
ся. Тим часом пані нотаріус шукає різних 
приводів позиватися до своїх сусідів щодо 
скасування їхнього акту на землю. Незро-
зумілими є мотиви нотаріуса – адже, навіть 
за умови визнання держакту недійсним, 
земельна ділянка, яка в ньому фігурує, не 
буде передана нотаріусу, оскільки це зем-
ля, прилегла до будинковолодіння і вона 
не може бути вилученою для інших потреб 
і на користь власників інших будинковоло-
дінь. Разом з тим, нотаріусу пропонувалися 
інші можливості розширення її земельної 
ділянки, але вона не зверталася до депар-
таменту міськради з наміром урегулювати 
ці питання в запропонований спосіб. 

На судові засідання щодо земельних 
питань по вул. Головній, 144 та Брянській, 
1А викликаються і представники міської 
ради. Ми доводимо до відома суду нашу 
позицію щодо надання громадянам Пілат 
державного акту на землю у цілковитій 
відповідності до вимог законодавства. На-
разі очікуємо рішення Апеляційного суду – і 
після ухвали це рішення одразу вступить в 
силу. Якщо сторони будуть з ним незгідні 
– є можливість подавати на касацію. Але 
процес касації тривалий, а рішення Апеля-
ційного суду вступить в дію одразу. 
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Посівний календар  
за фазами Місяця  
на 2014 рік

Перебування Місяця в різних знаках і їхній 
вплив на висадку:

Козеріг, Риби, Рак, Скорпіон, Телець – найкращі 
дні для посадок і пересаджування.

Діва – найкращий період для отримання на-
сіння.

Лев, Овен – безплідні знаки.
Терези – найкращий період для посіву духмя-

них рослин.
Близнюки – гарний час для в’юнких дикорослих 

культур.
Сузір’я діляться по стихіях: Вогонь, Земля, 

Повітря, Вода. 
Планети і сузір’я мають певні якості, за яки -

ми їх ділять на чотири групи. Саме на ці групи 
орієнтуються при складанні місячного посівного і 
посадочного календаря. 

Земля – Рінгаль, Сонце, Земля (планета), 
Козеріг, Діва, Телець.

Повітря – Уран, Венера, Юпітер , Терези, 
Близнюки, Водолій.

Вода – Нептун,  Місяць, Марс, Рак, Риби, 
Скорпіон.

 Вогонь – Сатурн, Меркурій, Плутон, Стрілець, 
Лев, Овен.

ДНІ СПАДНОГО АБО РЕГРЕСНОГО 
МІСЯЦЯ

За місячним календарем посівів здійснюється 
й догляд за рослинами. Але дотримуйтеся в усьому 
міри. Якщо треба поливати нині, не варто чекати 
якихось певних днів. Бо в засуху й загинути все 
може. Найкраще земля приймає все, що ми в неї 
вносимо, при спадному Місяці. Це буде й найкрао-
щим часом для підгодівлі добривами. 

Для коренеплодів вибираємо знаки Діви, 
Тільця, Козерога. І зрозуміло чому: це сузір›я 
стихії Землі. Дні сузір›їв повітря сприятливі для 

підгодівлі квітів. Плоди (фруктові дерева і овочі 
з наземними плодами) чутливі до підживлення 
на спадному Місяці у знаках Вогню – Стрільця та   
Овна. А от знак Лева, з цієї ж групи, не підходить, 
бо цієї пори занадто великий вплив Сонця.  
Полив віднесіть до пори водяних знаків, а прои-
сапування  – на регресний Місяць у Козерозі.  
Сік при такому впливі рухається по рослині 
вниз, інтенсивно росте корінь. Тому цієї пори 
вкорінюємо саджанці, збираємо коренепло-
ди. Місяць у Козерозі підходить і для посадки 
коренеплодів. 

ЗРОСТАЮЧИЙ МІСЯЦЬ 
Цієї пори земля все виштовхує з себе, 

тому підгодівля рослин не матиме належної 
ефективності. Натомість у цей період варто садити 
все, що дає наземні плоди, тобто росте вгору. 

ПОВНИЙ МІСЯЦЬ, ПОВНЯ
Цієї пори не збирайте плоди на зберігання, 

бо рослини найбільш наповнені соком. Не робіть 
щепи та інші операції, що травмують рослини. 
Якщо ви цієї пори щось посадите, то коріння роз -
виватиметься набагато гірше за бадилля.

НОВИЙ МІСЯЦЬ, МОЛОДИК
Цей час підійде для боротьби зі шкідниками. 

Місяць народжується, тільки з›являючись на небі, 
бо все спить. Тож нічого не садіть і не пересаджуйте.  
У момент перебування Місяця в найвіддаленішій 
від Землі точці – в апогеї – вплив його ослаблел-
ний. Утім, якщо є гостра необхідність, то можна 
посіяти навіть у безплідних знаках. А от у перигеї 
– найближчій  до Землі точці, рослини витягуються 
вгору, бо дуже сильний вплив Місяця. Тому коренем-
плоди не будуть зав›язуватися, а підуть у бадилля. 
Живці та саджанці будуть погано приживатися. 
А ось посіяна зелень ростиме добре й швидко.  
Та навіть якщо посіяти в найкращі за сприянням Міп-
сяця дні, це не означатиме, що все ростиме саме по 
собі. Орієнтуйтеся першочергово на місцеві умови, 
на те, що потрібне рослині. За умови, якщо ви лю,-
бити ту роботу, яку виконуєте, а не садите рослини 
без душі, тому що так потрібно, у вас все ростиме, 
цвістиме й даватиме плоди. 

ФАЗИ МІСЯЦЯ У ЗНАКАХ ЗОДІАКУ
Водолій – сухий, безплідний. У цій фазі можна 

збирати плоди для зберігання. Копати, полоти й 
боротися зі шкідниками.

Риби – вологий, родючий. Варто взятися за 
полив та підживлення. Рослини, що потребують 

розвитку коренів, садимо і сіємо в цей період.
Овен – не обрізати дерева. Зате зібрані цієї 

пори плоди будуть добре зберігатися. Добре роси-
тиме зелень. Відтак цієї пори сіють те, що відразу 
йде на споживання.

Телець – вологий, родючий. Цієї пори збио-
райте насіння. Добре приживаються пересаджені 
дерева і чагарники. Сіють овочі з тривалим періодом 
росту.

Близнюки – сухий, безплідний. У цьому 
знаку добре збирати овочі і фрукти для тривалого 
зберігання, заготовляти лікарські рослини. Сприята-
лива пора для обрізання дерев і чагарників. Сіяти і 
пересаджувати  – тільки виткі рослини.

Рак – вологий, родючий. Не варто садити те, 
що росте догори, підживлювати, поливати. Дуже 
добре приживатимуться пересаджені рослини. 
Можна саджати дерева та виноград.

Лев – сухий і безплідний. Не проводити 
операції, пов›язані з обрізанням, не збирати плоди 
для зберігання. Не саджати декоративні чагарникі 
й дерева. Вчасно взятися за прополювання. Можна 
викопувати коренеплоди.

Діва – нейтральний, малородючий. У цей час 
не займатеся пересадкою і посадкою фруктових 
дерев. Добре сіяти неароматні квіти, неплодові 
чагарники й дерева.

Терези – вологий, родючий. Добре сіяти росо-
лини, з яких збиратимете насіння. Доречним буде 
й заготовлення насіння. Все можна садити і пере -
саджувати, особливо кореневі культури.

Скорпіон – вологий, родючий. Не обрізати, 
не прищипувати, не пасинкувати. Можна по-
ливати, але не підживлювати. Все можна садити 
і пересаджувати. Овочі, посіяні цієї пори, добре 
зберігатимуться.

Стрілець – сухий, малородючий. Не поливайте 
й не беріться за обрізання. Це час прополювання 
та боротьби з бур›янами. Збирайте насіння плодів 
та овочів. Добре сіяти рослини, що ростуть вгору – 
зелень, трави.

Козеріг – нейтральний, родючий. Кімнатні росн-
лини не пересаджують. Гарний час для підзимових 
посівів, збирання врожаю на зберігання. Час переж-
саджувати садові рослини, сіяти овочеві культури.

ФАЗИ МІСЯЦЯ В 2014 РОЦІ
За Молодика не варто займатися посадкою та 

щепленням рослин. Те ж саме не рекомендується 
робити в період повного місяця. Під час «зроста-
ючого Місяця» бажано прищеплювати та саджати 
рослини. Це можна робити і в період «спадного Міся-
ця», а також бажано проводити в ці дні живцювання 
і внесення добрив.

для садівників, городників, квітникарів 

Дата                                   Час                  фази   Місяця                                      Місяць у знаку зодіаку

 БЕРЕЗЕНЬ

●11 березня 22:50 Новий Місяць Місяць у Рибах в 22 градусі

●19 березня 20:28 Перша чверть Зростаючий місяць у Раку

●27 березня 12:27 Повний Місяць Місяць у 7 градусі Терезів

●05 березня 00:54 Остання чверть Нисхідний місяць у Стрільці

КВІТЕНЬ

●10 квітня 12:35 Новий Місяць  Місяць в Овен 21 градус
●18 квітня 16:32 Перша чверть Зростаючий місяць в Леві

●25 квітня 22:56 Повний Місяць Місяць у Скорпіоні 6 градус

●03 квітня 08:38 Остання чверть Нисхідний місяць у Козерозі

ТРАВЕНЬ  

●10 травня 03:28 Новий Місяць Місяць у Тельці 20 градус Повне Сонячне 
затемнення

●18 травня 08:36 Перша чверть Зростаючий місяць в Діві

●25 травня 07:24 Повний Місяць Місяць у Стрільці 10 градус

●02 травня 15:15 Остання чверть Нис
хідний місяць у Водолії

●31 травня 22:59 Остання чверть Нисхідний місяць в Рибах

ЧЕРВЕНЬ

●08 червня 18:56 Новий Місяць Місяць у Близнюках 19 градус

●16 червня 21:25 Перша чверть Зростаючий місяць в Діві

●23 червня 14:32 Повний Місяць Місяць у Козерозі 3 градус

●30 червня 08:55 Остання чверть Нисхідний місяць в Овен
 

 Фази Місяця в 2014 році

За допомоги цього календаря 
ви зможете визначитися з 
термінами посіву й висадки 
овочевих культур на своїй ділянці. 
Так само слід звернути увагу 
на те, що реальним терміном 
посіву вважається момент, коли 
ви починаєте роботу з насінням. 
Тобто знезараження та інша 
передпосівна обробка насіння – це 
вже і є термін посіву, хоча ви ще й 
нічого не сієте.



Місяць обертається навколо Землі й за 27 днів проходить 12 
знаків Зодіаку. Сили кожного сузір’я впливають і на рослини. У 
цьому календарі враховані впливи як Місяця, так і всіх планет 
Сонячної системи у зодіакальному колі. 

Коли Місяць стає вищий від весняного Сонця, він висхідний 
або весняний. Пробуджує насіння, дружні сходи, активізує рух 
соків. У цей час добре сіяти, обрізати кущі та дерева, щоби мали 
міцні пагони, щепити дерева та кущі, косити трави на корм.         

Коли ж Місяць спускається до горизонту, як сонце восени 
– він низхідний або осінній. Активність рослини переходить у 
корінь. Тоді садять розсаду та цибулини, закладають компост, 
обробляють землю, заготовляють дрова.

Сіють рослини чітко у посівний період. Зійдуть швидше, 
матимуть більше сили. Висаджувати саджанці краще на низхід-
ному місяці. 

Рослини, посіяні у 
сприятливий період, 
матимуть більше силДата                                   Час                  фази   Місяця                                      Місяць у знаку зодіаку

 БЕРЕЗЕНЬ

●11 березня 22:50 Новий Місяць Місяць у Рибах в 22 градусі

●19 березня 20:28 Перша чверть Зростаючий місяць у Раку

●27 березня 12:27 Повний Місяць Місяць у 7 градусі Терезів

●05 березня 00:54 Остання чверть Нисхідний місяць у Стрільці

КВІТЕНЬ

●10 квітня 12:35 Новий Місяць  Місяць в Овен 21 градус
●18 квітня 16:32 Перша чверть Зростаючий місяць в Леві

●25 квітня 22:56 Повний Місяць Місяць у Скорпіоні 6 градус

●03 квітня 08:38 Остання чверть Нисхідний місяць у Козерозі

ТРАВЕНЬ  

●10 травня 03:28 Новий Місяць Місяць у Тельці 20 градус Повне Сонячне 
затемнення

●18 травня 08:36 Перша чверть Зростаючий місяць в Діві

●25 травня 07:24 Повний Місяць Місяць у Стрільці 10 градус

●02 травня 15:15 Остання чверть Нис
хідний місяць у Водолії

●31 травня 22:59 Остання чверть Нисхідний місяць в Рибах

ЧЕРВЕНЬ

●08 червня 18:56 Новий Місяць Місяць у Близнюках 19 градус

●16 червня 21:25 Перша чверть Зростаючий місяць в Діві

●23 червня 14:32 Повний Місяць Місяць у Козерозі 3 градус

●30 червня 08:55 Остання чверть Нисхідний місяць в Овен
 

ЛИПЕНЬ

●08 липня 10:15 Новий Місяць Місяць у Раку 17 градус

●16 липня 07:19 Перша чверть Зростаючий місяць в Скорпіоні

●22 липня 21:16 Повний Місяць Місяць у Водолії 1 градус

●29 липня 21:45 Остання чверть Нисхідний місяць в Тельці

СЕРПЕНЬ

●14 серпня 14:57 Перша чверть Зростаючий місяць під Скорпіоні

●28 серпня 12:36 Остання чверть Місяць у Тельці

●21 серпня 04:45 Повний Місяць Нисхідний місяць у Водолії 29 градус

●07 серпня 01:51 Новий Місяць Місяць у Леві

ВЕРЕСЕНЬ  

●05 вересня 14:36 Новий Місяць Зростаючий місяць в Діві 14 градус

●19 вересня 14:13 Повний Місяць Місяць у Рибах 27 градус

●27 вересня 07:57 Остання чверть Нисхідний місяць у Раку

●12 вересня 21:09 Перша чверть Місяць у Стрільці

ЖОВТЕНЬ

●05 жовтня 03:35 Новий Місяць Зростаючий місяць в Терезах 12 градус

●19 жовтня 02:38 Повний Місяць Місяць у Овні 26 градус

●27 жовтня 02:42 Остання чверть Нисхідний місяць у Раку
●12 жовтня 02:03 Перша чверть Місяць у Козерозі

ЛИСТОПАД

●03 листопада 15:50 Новий Місяць Місяць у Скорпіоні 12 градус

●17 листопада 18:16 Повний Місяць Місяць у Тельці 26 градус
●25 листопада 22:29 Остання чверть Нисхідний місяць в Леві

●10 листопада 08:58 Перша чверть Місяць у Водолії

ГРУДЕНЬ

●03 грудня 03:23 Новий Місяць Зростаючий місяць в Стрільці 11 градус
●17 грудня 12:28 Повний Місяць Місяць у Близнюках 26 градус
●15 грудня 16:48 Остання чверть Нисхідний місяць у Діві

●09 грудня 18:13 Перша чверть Місяць у Рибах

 Фази Місяця в 2014 році

Біодинаміка – це наука, та що вивчає 
вплив Космосу на природу. Якщо 
плануватимете сезонні роботи на полі, в 
саду за місячним календарем, отримаєте 
добрий якісний урожай. Продукти будуть 
смачнішими та добре зберігатимуться. 
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Євген ЖИТАРЮК: «Збережемо 
здобуту на Майдані пасіонарність – 
вибудуємо могутню державу»

ДОВІДКА: 

Біографія – це не дати, а внутрішні змі-
ни і пошуки сенсу життя
Юрист за освітою, Євген за свої 35 років 
кардинально міняв фахові уподобання, 
спробувавши до 20 різних професій: від 
міліцейської служби до журналіста, від 
викладача до таксиста. Зупинився ж на 
інвестиційному консультуванні. Вже 
півтора роки вибудовує в Києві консал-
тингову практику, допомагаючи малому і 
середньому бізнесу. Багатьом налагоджу-
вав справу з нуля. І завжди вдало.

Кор.: – Вашого однофамільця худож-
ника Анатолія Житарюка щодня бачили на 
місцевому Євромайдані. Мабуть, прізвище  
революційне? 

– Справа не у прізвищі, просто я – Ана-
толійович. Художник Житарюк – мій тато. 
Зателефонував йому з Майдану і сказав, що 
вік – не причина відлежуватися вдома на ди-
вані, споглядаючи дійсність через тєлік, коли 
хочемо серйозних змін. Батько мене зрозумів 
і підтримав.   

А загалом це психологічна інерційність не 
дозволяє людям, і в першу чергу підприємцям, 
повірити в те, що вони можуть швидко зробити 
добру справу. (Саме так Євген трактує завдан-
ня бізнесу – авт.). І питання зовсім не у грошах і 
стартовому капіталі. Просто люди були позбав-
лені того, чого ми вже достатньо отримали після 
Майдану. Маю на увазі стале коло однодумців. 
Майдан цю тенденцію підштовхнув. Бо, якщо 
люди творчих, публічних професій – журналіс-
ти, художники тощо мають таке соціально-про-
фесійне коло спілкування, (зауважу, це не сім’я 
і не сусіди), то інші професії – значно меншою 
мірою. Людина, як правило, залишається сама. 
Інтернет-інструменти поки що не всі освоїли. 
Відтак Майдан став у цьому сенсі дуже сильним 
каталізатором. Пригадайте, якою була стан-
дартна подорож людини до Києва? Ж/д вокзал, 
Макдональдс, Хрещатик – і додому. Нині все 
було по-іншому, тож люди відчували певний 
культурний шок. Вивантажуються, скажімо, 50 
осіб з автобуса. Понад третину з них у столиці 
вперше. Очі круглі: масштаби ж інші. А тут ще й 
завдання одразу дивні отримують: взяти 2 ма-
траци у Полтави, за ковдрою до рівнян збігати, 
вони обіцяли, вода – біля Харкова, там котел. 
Одне слово, у тих, хто був на Майдані, не вини-
кало дурнуватих питань про бандерівців. Вони 
бачили, що ми такі ж, як і всі інші. І всі ми разом 
за одне: за зміни у нашому житті. 

Події на Євромайдані я поділив би на 3 
етапи. 1 грудня люди зібралися на мітинг. Після 
його закінчення ми – я та мій новий товариш, 
депутат Чернівецької облради Руслан Мельник 
– залишилися на Майдані. Все відбувалося сти-
хійно, організацією тоді ще ніхто не переймався. 
Щоправда, почали з’являтися бутафорні бари-
кади з ялинок,  4-5 наметів нардепів, де вони 
облаштували свої приймальні. Щоби люди, які 
залишилися, не позамерзали, Руслан всю ніч 
займався їхнім обігрівом. Водив з одного кафе до 
іншого, поїв гарячим чаєм. Удень знову почали 
підходити люди. З’явилися партійні агітаційні 
напівнамети. 

У грудні ми з Русланом тиждень прожи-
ли під відкритим небом, ночуючи на піддо-
нах. Вкривалися двома ковдрами і п’ятьма шуба-

ми. Потім уже з дому привезли теплий одяг. Зате 
в лютому, вже навчені тривалим перебуванням 
на Майдані, облаштували теплі місця. Хлопці, що 
приїхали, зробили прибудови до намету, поста-
вили комини і буржуйки. Майстрові толкові хлоп-
ці! Тоді вже обігрівали 15-20 чоловік за ніч. Якось 
заглянув до намету молодий чоловік. Назвався 
Олегом з Чернівців, сказав, що підприємець, при-
їхав комерційним  автобусом. Залишився. А оце 
зараз зустрів його біля військкомату. 

У кінці грудня вже були намети, але ще без 
електрики. Профспілка (будинок профслілок – 
авт.) була партійною, ударівською і там ще не 
годували.

Моє перебування на Майдані двічі пере-
ривала хвороба. Приїжджав додому і відлежу-
вався. По суті, всі свята пішли на відновлення.

Після новорічних свят розпочався ІІ етап 
історії Майдану. Там уже ночувало від 2-х 
до 5-ти тисяч людей. У Профспілці допомогу 
організували Кубів і його помічники. Машина 
ця запускалася стихійно. Організовувалися 
самотужки. Палац Жовтневий  перетворився на 
господарський центр. КНДА теж була окремим 
господарством. Але слідкувати за усім у такому 
хаотичному мурашниковому русі просто не-
можливо. Коли отримали інформацію про те, 
що у КНДА крадуть, Штаб Майдану відрядив нас 
із Русланом відстежити цю ситуацію. Під виглядом 
охоронців ми попрацювали там добу і дещо таки 
помітили. Звичайно, були такі, що крали їжу та 
копирсалися в одязі, вибираючи собі по кілька пар 
і забуваючи про тих, хто потрапив під брандспойти 
з водою... 

Зате кияни – фантастичні люди. Постійно 
хтось щось приносив і привозив: щодня по  200-300 
банкок меду, центнери буряків, моркви, картоплі, 
десятки і сотні кілограмів м’яса.   

Мене, було,  вразила старша жіночка-киянка. 
Було видно, що їй важко далася дорога. І що вона 
з останніх пенсійних копійок накупила харчів і 
принесла їх на Майдан. 

Кияни ходили між наметами і роздавали май-
данівцям їжу та теплий одяг.

Посада моя – координатор. Це не сотник, не 
бойова одиниця. Просто є палатка, а в ній – меш-
канці та координатор, який дбає та відповідає за 
все. У  кожному зі 120 майданівських наметів був 
свій координатор. Своєрідне самоврядування. А 
намет ми отримали через вашу журналістку Галю 
Єреміцу. Це, до слова, був останній, так би мови-

ти, неполітичний намет від громади. Її придбали 
київські друзі молодого екс-мера Новодністров-
ська Руслана  (Панчишина – авт.). Потім вже були 
намети і від «Батьківщини», і від «Удару». 

Приїжджали люди по-різному, та частіше за 
свої кошти. Скажімо, з 5-ти приїздів я лише двічі 
скористався партійним автобусом.  

«Женя, дали команду взяти зброю і по-
вністю зачистити Майдан… Тікай звідти!». 

Такі дзвінки та есемески почав отримувати 
десь о пів на четврту 18 лютого 

від друзів з кола міліціоне-
рів. Отож одразу розпо-

чав підготовку своїх 
12-ти людей, які 

у мене залиша-
лися, «до при-

йому» непро-

ханих гостей. Ми були в 30 метрах від лінії вогню.  
Знаючи міліцейські реалії, о 6-ій ранку змусив усіх 
спалити все, крім того, що було на нас одягнуто. 
Біля намету протягом ночі оранізували фабрику з 
виготовлення «коктейлів Молотова». Стихійно. 
Приходили кияни й приносили все, що для цього 
потрібно. Боротьба йшла вже біля стели. Я спитав, 
хто вміє це робити? Підійшов молодий киянин, теж 
з «горючкою», і сказав, що займається вогяними 
шоу, тож у принципі знає, як це робиться. І ми по-
чали методом тика виготовляти «коктейлі».  

На Грушевського захищалися три дні – 
18, 19 і 20 лютого. Захист був жахливим, не 
пропорційним за озброєнням та силовими момен-
тами. Фактично, це був напад, наступальна опе-
рація. Зброї у нас практично не було. З нардепів 
вночі лише Ляшко прийшов. На лінії вогню був 
дуже великий хаос. По суті, актор Євген Ніщук, 
який зараз є міністром культури, керував нашим 
захистом…

Майдан дав сотні надзвичайних уроків, 
а головний – там відбулася зміна парадигми 
та уяви про світ. Зрозуміло, в тих, хто готовий 
був до цього. Люди переконалися, що можуть 
самоорганізовуватися і що вони не гвинтики, 
їхнє майбутнє залежить саме від них. Згадайте, 
до Нового року в усіх – від держслужбовців до 
підприємців – була апатія й безнадія. Невіра в 
те, що можна щось змінити. Нині ж пасіонарність 
нації дає нам надію на майбутнє. Хоча зі зневірою 
ще прийдеться зіткнутися. Головне – її побороти. 
Ми ж помітили, що старі обличчя знову тут як тут. 
Тому треба кожному дати оцінку: де ти був і чим 
займався.  Урок 2004 року затягнувся. Люстрацію 
тоді не зробили – і все втратили. Тож ця робота у 
нас ще попереду. 

Майданівська самоврядість дала по-
штовх до виникнення величнезної кількості 
громадських організацій, але не таких  як 800 
буковинських «трупів», що сидять на грантах. А 
справжніх і дієвих, як, скажімо, «Подаруй дитині 
життя», що допомагає рятувати діток, хворих на 
рак та лейкемію. Тільки за дієвості громадян-
ського суспільства, активності громадян можемо 
контролювати владу. А це головна умова!  Ми 
вийшли на Майдані, бо нас не влаштовувало, 
як з нами поводилися протягом останніх 4-х 
років. Обман і корупція, а тут щей побиття дітей 
і жінок... 

Внутрішня інерція нас тоді не зупини-

ла. Тож зараз ми зобов’язані змінити систему  
контролю. Рада Майдану, Віча повинні пере-
конати й змусити представницькі, самоврядні 
та виконавчі органи влади звітували перед на-
родом за кожний свій крок. І таке ріішення має 
бути закріплене законодавчо. Звіти мають бути 
на сайтаїх і в ЗМІ. Бо за кожну копійку, витрачену 
з бюджету,чиновники мусять відзвітувати. Про-
вели тендер – повідомили. Сьогодні, мовляв, ша-
новно громадо, ми витратили кошти на те і те. Ось 
тут буде лежати 20 метрів асфальту. А до нового 
бюджетного року маємо у своєму розпорядженні, 
приміром, 5 гектарів землі. Про все нам повині 
повідомляти. Прозорість і публічність – основи 
такого контролю. Якщо хтось так працювати не 
захоче, наше завдання – змусити. Тиск має бути 
не на людей, а на чиновників. Хочете працювати 
– працюйте, але в рамках прозорості. 

Сподіваюсь, що активно діятимуть громад-
ські оргаізації, що виникли на Майдані.  Вірю, що 
в таких політиків, як Яценюк, навіть за великої 
кількості питань до нього, розум візьме гору. Ка-
жуть, що Яценюк, мовляв, страшенно полюбляє 
гроші? Але я теж їх дуже люблю, бо це ресурс, 
який дозволяє зробити багато добрих справ. 
А будучи залежним від побуту, вільного часу 
на добрі справи просто не матимеш. Приміром, 
насправді я хочу бути не бізнесменом. Моя мрія 
– відкрити  школу майбутнього. Вона на часі. Бо 
сучасне суспільство вимагає не громадян-вико-
навців, а громадян-творців. Постіндустріальна 
держава потребує спеціалістів, які вміють самі 
продукувати рішення, а не користуватися гото-
вими. До речі, сьогоднішня корупційна система 
створена для тупих людей. Для тих, хто не звик 
думати й аналізувати. Ми всі можемо і повині за-
робляти, але не обманом, а через цінності. Щоби 
добре жити, треба творити добро для себе, своїх 
дітей, країни, усього світу... Бо людина не пови-
нна просто топтати земну кульку ніжками, вона 
мусить стати Землі у пригоді.  

Не варто сумніватися в тому, що люди 
навчаться контролювати владу. Нині для 
цього є всі можливості. Бо, переглянувши ін-
фографіку, на якій зображений перехід того чи 
іншого політика з партії до партії, будь-яка не 
вельми грамотна бабуся зробить з цього пра-
вильні висновки. 

На жаль, знову чимало людей опускають 
руки: мовляв, колишній керівник митниці очолює 
в області Антикорупційний комітет, Автомайдан 
перебуває під орудою одного з найбільших 
місцевих власників. До важелів міського управ-
ління рветься вчорашня команда.Чи варто за 
цих умов сподіватися на справедливість? Варто, 
якщо люструвати всіх – і тих, хто записався у 
революціонери, теж. Цими днями, до слова, мені 
телефонував колишній працівник митниці із про-
позицією показати документи щодо корупційної 
діяльності нинішніх борців з корупцією. Думаю, 
якщо ми не проведемо люстрації, матимемо тре-
тій Майдан. Можливо, це наша карма? Втім, без 
боротьби нічого не дається...  

... Чому з дубинками і масками Правий 
сектор прибув до Черніців? Відповіді немає, бо 
буковинці до цього приводу не давали. 

Я відстояв на барикадах. Бачив: від Правого 
сектору було десь 5%. Це було як бренд – як і 
загони самооборони. Бо нецікаво ж казати – це 
люди з Хмельницька, а це з Буковини. Їх не було 
багато. Правий сектор став важелем немирного 
протистояння й однією з 30 сотень, що були 
на барикадах. Але інше питання – діяльність 
Правого сектору нині в області. Сумно від того, 
як вони публічно розмовляють і яку уяву мають 
про структуру владних органів. Ніхто не повинен 
перебирати на себе повноваження органів, які 
непогано діють в області. Головне, щоби всі пра-
цювали і діяли в законодавчому руслі та з корис-
тю для громади. А для цього має бути прозорість 
і ще раз прозорість. Люди повинні контролювати 
грошові потоки в державі, щоби знати, на які по-
треби спрямовуються їхні податки.  

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Як відроджувалася в нас пасіонарність, себто 
здатність людини до активних енергійних дій, та 
як зберегти її, щоби знову не впасти в апатію та 
відчай? Про це розмова з чернівчанином Євгеном  
ЖИТАРЮКОМ, який практично всі 93 дні перебував 
на Майдані. 

Пасіонарність (від лат. пристрасть) – здатність людини до 
активних, енергійних дій.



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Контрольна робота.
10.05,15.30,19.10 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,20.50 Дiловий свiт.
12.25,13.35 Погода.
12.30 Кордон держави.
12.45 Як Ваше здоров`я?
13.45 «Надвечiр`я».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну Укра-
їни.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Д/ф «Шахтарський гер-
цог».
02.15 Д/ф «Кейп-Код: пора 
журавлини».
0 3 . 1 0  Х / ф  « К р а с у н ч и к 
Антонiо».
04.50 Пiдсумки дня.
05.20 Дiловий свiт. Агросектор.
05.25 Шустер-Live. Буднi.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку 
Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,
00.10 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок 
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,10.10,20.30,21.25,22.20,
23.15 Т/с «Там, де ти».
11.10,12.05,00.25,01.15 Т/с 
«Склiфосовський».
13.00,02.45 «Не бреши менi 
4».
14.00,02.00 Т/с «Справа 
лiкарiв».
14.50,03.35 «Красуня за 12 
годин 2».
15.45 «Свати 4».
16.45,04.20 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».
05.00 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20,20.30,04.30 Т/с «Ванга».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.
00,12.00,14.00,16.30,17.45 
Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ра-
нок з Iнтером».
09.20 Т/с «Чаклунське ко-
хання».
11.15,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.25,14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
16.50 Т/с «Жiночий лiкар».
18.05,02.30 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця 
спить».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика». (2).
03.15 М/ф.

   ICTV
05.00 Факти.
05.55 Свiтанок.
06.55,16.55 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 5».
14.40,16.15,20.30 Т/с «Бра-
тани 3».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Т/с «Лiсник».
00.00 Х/ф «Вiд заходу до 
свiтанку 3. Дочка ката». (2).
01.25 Т/с «Кiстки».
02.10 Т/с «У чорному списку».
02.55 Т/с «Американський 
татко».
03.55 Нетаємнi файли.

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30
,11.30,12.30,13.30,14.30,15.3
0,16.30,17.30,18.30,18.55,22.
30,23.30,00.30,01.30,02.30,03
.30,04.30,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,22.00,23.00,01.
00 Час новин.
07.15,08.15,18.35,19.45,22.10
,22.45,23.25,23.35,03.15,06.1
5 Тема/Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,

23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00
,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя 
цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
04.15 Гра долi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Без права на про-
вал».
11.10 Х/ф «Караван смертi».
12.30 Д/ф «Запасна iсторiя».
13.30 Д/ф «Королi-чарiвники».
14.30 Д/ф «Воїни свiту».
15.10 Д/ф «Великi битви».
15.50 Д/ф «Великi катастро-
фи».
19.00 Т/с «Пильна робота».
21.00 «ДжеДАI».
21 .20 ,00 .55  Х /ф «Один 
пострiл, одне життя». (2).
23.10 Х/ф «Глибиннi чудовись-
ка». (2).
02.20 Х/ф «Чорна Рада».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.00,13.00 Т/с «Подружжя».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00, 23.30 Т/с «Глухар».
12.00,19.45 «Говорить Укра-
їна».
18.00 Т/с «Сашка».
21.00, 22.30 Т/с «Дикий 4».
22.00 Подiї дня.
01.30 Т/с «Пожежники Чика-
го» (2).
03.45 Т/с «30 потрясiнь».
04.45 Таємницi зiрок.
05.30 Срiбний апельсин.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне»  
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 

03.10 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Походження 
стилю» 
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
10.52, 16.17 «Новини» (рум. 
мов.) 
11.05 «Зелений БУМ» 
11.34 «Країна талантів» 
12.00 Д/ф «Екотуризм» 
12.30 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
14.00 «Зав’язь» 
14.30 Концертна програма 
15.30 «Телемеридіани» 
16.30 «Фейс-контроль» 
17.00 «Країна талантів» 
17.30 «Акценти» 
18.00, 23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Пам’ять»  
20.00 «Ключ до самопізнання» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Розкішні ман-
дрівки» 
21.30 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами» 
22.25 «Час країни»  
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» 
01.10 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
02.10 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами» 
02.40 «Діловий ритм» 
03.40 «Економічний інтерес»  
03.53 «Профстайл»  
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
04.40, 05.30 «Телемеридіани» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 
«Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 
19:25, 21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00, 18:30 «Невідома 
Україна»
09:30 «Як судилися колись в 
Україні»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кіне-

матографу»
15:15 «Кралечки»
17:05 «Реальний відпочинок» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Як судилися колись в 
Україні»  
22:00 Пряма відповідь

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с «Русалонька».
09.15 М/ф «Сердитi пташки».
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.15 Т/с «Чемпiонки».
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. По-
вернення.
16.50,21.00 Вiталька.
17.20,20.00 Т/с «Кухня».
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с «Свiтлофор». (2).
23 .45  Надто  грубо  для 
Ю-туб`а.
00.10 Мiж нами.
00.45 Т/с «Закрита школа». 
(2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi кур-
санти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
04.20 Т/с «Фаворський».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,04.15 «Випадковий 
свiдок».
10.00 «До суду».
11.00,03.20 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30,19.30 Т/с «Вулицi роз-
битих лiхтарiв 11».
14.20,17.00 Т/с «Лiгво змiя».
16.45,19.00,21.40,02.20,03.45 
«Свiдок».
22.00 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.00 Т/с «Декстер 5». (3).
01.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
01.40 Т/с «Мертва зона». (2).
02.50 «Таємницi кримiнального 
свiту».

   СТБ
05.10 «Чужi помилки. Остання 
вiдпустка «нiмця».

05.55,16.00 «Усе буде добре!»
07.45,18.30 «Неймовiрна 
правда про зiрок».
09.10 Х/ф «Знак долi».
11.10,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.05,00.20 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
21.05 Т/с «Самара 2».
22.30 «Я соромлюся свого 
тiла».
03.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Україна чудес.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.45 Т/с «Татусевi дочки».
15.00 Х/ф «Поцiлунок на уда-
чу».
18.00,23.50 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Кохання у велико-
му мiстi». (2).
23.55 Х/ф «Мiстер Нещасний 
Випадок».
01.20 Т/с «Пан Ам».
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05,03.00 Зона ночi.
02.10 Десята муза в Українi.
03.05 Скiфи (свiдоцтва i 
версiї).
03.20 Скiфи.
03.30 Асканiя-Нова. Про що 
курличуть журавлi...
04.05,05.00 Зона ночi. Куль-
тура.
04.10 Катерина Бiлокур. По-
слання.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрас-
на няня».
09.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
1 7 . 3 0 , 2 1 . 0 0  « Розс м i ш и 
комiка».
18.20 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.10 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
10.05,15.30 Громадське теле-
бачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.45 Моменти життя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
18.00 Погода.
18.05 Фiнансова перспектива.
19.00 Про головне.
19.30,21.30 Шустер-LIVE.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.25 Погода.
00.35 На слуху.
УТ-1.
01.15 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
01.20 Новини.
01.40 Д/ф «Вежа iз слонової 
кiстки».
02.10 Не вiр худому кухарю.
02.40 Д/ф «Вiвальдi: Феномен 
«Пiр року».
03.45 Українського роду.
04.05 Д/ф «Берлiн 1885, наступ 
на Африку».
05.30 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з 
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.10,10.10,11.10,12.05 Т/с 
«Там, де ти».
13.00,01.50 «Не бреши менi 4».
14.00 Т/с «Справа лiкарiв».
14.50,02.40 «Красуня за 12 
годин 2».
15.45 «Свати 4».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Асi».
20.30 «Сказочная Русь».
21.15 «Вечiрнiй Київ - 2013».
23.00,23.35 «Супергерої».

00.00,03.25 Драма «Побiчний 
ефект». (2).
05.05 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20 Т/с «Ванга».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Чаклунське кохання».
11.15,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.25,14.20 «Судовi справи».
15.30 «Сценарiї любовi».
16.50 Т/с «Жiночий лiкар».
18.05,02.30 «Стосується кож-
ного».
19.05 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Вiй».
23.10 Х/ф «Зворотний квиток».
01.05 Д/ф «Наталiя Селезньова. 
З широко розкритими очима».
02.00 «Подробицi» - «Час».
03.15 М/ф.

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Факти.
05.55 Свiтанок.
06.55 Т/с «Опери».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
10.55, 13.20, 16.15 Т/с «Топ-
туни».
12.45,15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с «Братани 3».
22.15 Т/с «Лiсник».
23.50 Х/ф «Iмла». (2).
01.50 Х/ф «Цiна успiху». (2).
03.20 Т/с «Кiстки».
04.00 Т/с «У чорному списку».

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,00.30,01.
30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,02
.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,22.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,18.35,

19.45,22.40,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,06.00 Час. 
Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,16.30 Т/с «Солдати 15».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Сашка».
11.20 Х/ф «Гаряча точка».
12.50 «Нове Шалене вiдео по-
українськи».
14.50 «Облом.UA. Новий сезон».
19.00 Т/с «Зворотний вiдлiк». (2).
23.00 Х/ф «Обитель диявола». 
(2).
01.00 Х/ф «Глибиннi чудовись-
ка». (2).
02.20 Х/ф «Легенда про княгиню 
Ольгу».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.00,13.00,05.30 Т/с «Подруж-
жя».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00, 22.30 Т/с «Глухар».
12.00 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Сашка».
19.45,03.45 Майдан. Точка 
вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
01.30 Т/с «Пожежники Чикаго» 
(2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.25 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 01.40, 03.10 

«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \\фільм
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності» 
09.00 Д/фільм «Походження 
стилю» 
10.52 «Лідери якості» 
11.05 «Буковинчики-веселин-
чики» 
11.34 «На музичній хвилі» 
12.00 Д/ф «Екотуризм» 
12.30 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
14.00 «Невигадані історії» 
14.30 Концертна програма 
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 03.40, 04.40 «Телемери-
діани» 
16.30 «Роздуми про сокровен-
не» 
17.00 «Буковинчики-веселин-
чики» 
17.30 «Палітра» 
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Акценти»  
20.00 «Невигадані історії» 
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Розкішні ман-
дрівки»  
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає»
01.10 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
02.10 «Фабрика ідей»  
02.40 «Енергоманія» 
04.10 «Одвічні цінності» 
05.30 «Розмова без нотацій» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00 Кінозал «Ма-
лятко»
07:10 «АВС-шка»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода 
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00, 18:30, 21:00 «Не-
відома Україна»
09:30 «Як судилися колись в 
Україні»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”

11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»
15:50, 19:30 «АВС-шка»
17:05 «Реальний відпочинок» 
17:20 «Розкішні особняки»
18:00 «Як судилися колись в 
Україні»  
22:00 Х/ф «Диско»  (1)

   ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,08.20 М/с «Черепашки 
мутанти нiндзя».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с «Русалонька».
09.15 М/ф «Сердитi пташки».
09.30 Єралаш.
09.50,17.45 Вiталька.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
14.15 Т/с «Чемпiонки».
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
16.50 Пiвцарства за кохання.
18.15 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф «Казино «Рояль». (2).
22.45 Х/ф «Не жартуйте з Зо-
ханом». (2).
00.45 Т/с «Закрита школа». (2).
01.30 Свiт навиворiт.
02.15 Т/с «Кремлiвськi курсан-
ти».
03.45 З ночi до ранку.

   НТН
04.20 Т/с «Фаворський».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв».
14.10,17.00 Т/с «Лiгво змiя».
16.45,19.00,02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Зимовий круїз».
21.30 Х/ф «Лара Крофт - роз-
крадачка гробниць».
23.25 Х/ф «Крiзь обрiй». (2).
01.05 Т/с «Слiдство веде Да 
Вiнчi».
03.10 «Випадковий свiдок».

   СТБ
05.10 «Чужi помилки. Любов 
кiлера».
06.00 Х/ф «Висота».
07.40,18.30 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09 .05  Х /ф «Ми одружи -
мося, у крайньому випадку, 

зiдзвонимося».
10.55 Х/ф «Катерина. Сiм`я».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Холостяк 4».
00.50 «Холостяк4. Як вийти 
замiж».
02.00 Х/ф «Знак долi».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Україна чудес.
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Губка Боб».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 4 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
08.55,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива».
15.15 Х/ф «Кохання у великому 
мiстi».
18.00,00.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.00 Х/ф «Кохання у великому 
мiстi 2». (2).
00.05 Х/ф «Хлопчики». (2).
01.55 Т/с «Пан Ам».
02.25,03.20,04.25 Зона ночi.
02.30 Семеренко.
03.25 Медицина Київської Русi.
03.40 Слово i зiлля.
03.55 Свiт Юрiя Дрогобича.
04.10 Унiверситети милосердя.
04.30 Хто лiкував рани козакам?
04.40 Рiднi стiни.
04.45 Вiн врятував нас вiд чуми.
04.50 Пам`ятай про життя.
04.55,05.15 Зона ночi. Культура.
05.00 Легендарне парi.
05.05 Птахи гнiзда Марiї.
05.10 Рай.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,16.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
09.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.30 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.20 «Орел i решка».
17.30,23.45 «Розсмiши комiка».
18.20 «Звана вечеря».
20.15 «КВК-2013».
22.30 «Прожекторперiсхiлтон».
00.40 «Велика рiзниця».
01.25 «Нiчне життя».
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 «Дружина».
УТ-1.
09.10 Д/ф «Справжня Жанна, 
фальшива Жанна».
10.05,14.05,19.10 Громадське 
телебачення.
13.05 Як Ваше здоров`я?
13.55,17.25 Погода.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Вечiрнiй iнформацiйний 
блок.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.40 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.45 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатюком.
02.35 Д/ф «Вiдкриття неба. 
Втраченi можливостi».
03.25 «Надвечiр`я».
04.15 Х/ф «Операцiя Пiлот».

   «1+1»
06.15,03.05 Х/ф «Пiсля дощику 
в четвер».
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с «Король-Лев. 
Тiмон i Пумба».
09.00 «Лото-Забава».
10.00,04.20 «Свiт навиворiт 5».
11.05 М/ф «Маша i ведмiдь».
11.10,21.00 «Голос країни 4. 
Перезавантаження».
13.45 «Зiркова хронiка».
14.50 Мелодрама «Каблучка з 
бiрюзою».
18.30 «Зiграй у ящик».
19.30 «ТСН-Тиждень».
23.20 «Свiтське життя».
00.20 «Що? Де? Коли?»
01.20 Драма «Любов зi слов-
ником». (2).
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
06.15 Х/ф «Вiчна казка».
07.50 «Вдалий проект».
08.50 «Школа доктора Комаров-
ського. Невiдкладна допомога».
09.30 «Недiльнi новини».

10.00 «Орел i решка. На краю 
свiту».
11.00 «Сусiд на обiд».
12.00 16.00 21.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом».
20.00,02.10 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Везуча».
00.55 Х/ф «Близький ворог». 
(2).
02.55 Д/ф «Фатальне кохання».
03.50 М/ф.

   ICTV
04.15 Факти.
04.45 Свiтанок.
05.05 Т/с «Американський тат-
ко».
05.25 Дача.
06.15 Х/ф «Осяяння».
07.50 Так$i.
08.15 Космонавти.
09.05 Зiрка YouTube.
10.15 Козирне життя.
10.45 Вам i не снилося!
11.20,13.15 Т/с «Лiсник».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Турист».
22.05 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
00.10 Х/ф «Похмурi тiнi». (2).
02.00 Х/ф «Дiвчина для про-
щання». (2).
03.40 Т/с «Кiстки».

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,1
6.30,17.30,18.40,19.30,20.30,2
2.30,23.30,00.30,01.35,02.35,0
3.30,04.35,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,
00.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнес-
час.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.55,10.50,11.15,11.50,13.50,1
4.50,18.10,19.20,20.20,20.35,0
1.40,03.15,04.15 Тема/Хронiка 
тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,23.00,02.0
0,04.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,0
6.20 Час спорту.
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55 
Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода 
на курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.

09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки 
тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2013-2014.
07.30 «Маски-шоу».
10.00 Х/ф «Сiм пригод Синд-
бада».
12.00 «Бушидо».
14.00 «Королi рингу». Всесвiтня 
серiя боксу (WSB). США 
(USA Knockouts) - Куба (Cuba 
Domadores).
16.50 ЧУ 23 Тур. Днiпро - Ди-
намо.
19.15 ЧУ 23 Тур. Металiст - 
Шахтар.
21.30 «Профутбол».
23.15 Х/ф «Вибух на свiтанку». 
(2).
01.15 Х/ф «Обитель диявола». 
(2).
02.45 Х/ф «Захар Беркут».

   ТРК»УКРАЇНА»
06.15 Подiї.
07.00 Ласкаво просимо. У гос-
тях Нюша.
08.00, 12.00 Т/с «Дикий 4».
16.00 Т/с «Слiд».
19.00,03.15 Подiї тижня.
20.50 Т/с «Iнтерни».
00.00 Comedy Womаn.
01.45,04.45 Т/с «Не йди».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 19.30 «Святині Буко-
вини» 
06.30, 15.30, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес»
07.00, 11.25, 14.00, 19.25 «По-

года» 
07.04 «Телемеридіани»
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.00 «Країна талантів»  
08.30 М/фільм 
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Резонанс»   
09.52 «Телемандри»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.30 «Фейс-контроль» 
12.00 М/фільм « Золушка» 
13.30 «Абетка здоров’я»
14.05, 05.00 Концертна про-
грама
16.00 «Міні - мікс»   
17.00 Д/фільм «Неповторна 
природа» 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
17.45, 04.00, 23.00 «Подіум 
її життя» 
18.40, 20.30 «Лідери якості»
20.00 «Зелений БУМ» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Розкішні ма-
єтки» 
21.55, 00.00 «Погода» 
22.00 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки»
23.52 «Телемандри» 
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.) 
01.10 «Розмова без нотацій» 
01.40 «Повір у себе»
02.10 Д/фільм «Розкішні ма-
єтки» 
03.30 «Діловий ритм»  

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:45, 11:40, 14:40, 
18:15, 20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:20, 15:10 Кінозал 
«Малятко»
08:05, 09:50, 11:45, 16:40, 
19:00, 01:20 «Парад планет»
08:20, 17:30 «Чернівецький 
репортер» Підсумковий випуск 
(рум. мов) 
09:05 «Чернівецький репор-
тер» Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
12:20 «АВС-шка»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Подружки»
16:50 Музична програма (рум. 
мов)
18:20 «Служба порятунку 101» 

21:00 «Як я заробив свої міль-
йони»
21:25 Х/ф «Теорія хаосу» (2)
23:00 Х/ф «Електра Люкс» (3)

   ТЕТ
06.00 М/ф «Щасливий ельф».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-
код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики».
11.05 М/ф «Барбi: Пригоди 
русалоньки 2».
12.25 Х/ф «Хлопцi будуть в 
захватi».
14.10 Х/ф «Як вiдбити на-
речену».
16.00 Мiй зможе.
17.20 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Х/ф «Джеррi Магуайєр». 
(2).
02.45 Т/с «Реальна кров». (3).
03.30 З ночi до ранку.

   НТН
03.30 Т/с «Лiгво змiя».
03.35 «Легенди бандитського 
Києва».
04.25 «Речовий доказ».
04.45 «Випадковий свiдок».
07.40 Т/с «Каменська».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Вiйна авторитетiв.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 «Таємницi кримiнального 
свiту».
13.30 Х/ф «Зимовий круїз».
15.15 Т/с «УГРО 5».
19.00 Т/с «Червонi гори».
23.00 «Переломнi 80-тi».
00.00 Х/ф «Крикуни». (2).
01.55 Х/ф «Крiзь обрiй». (2).

   СТБ
06.15 Х/ф «Вiрнi друзi».
08.00 «Їмо вдома».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.45 «Караоке на Майданi».
11.40 Х/ф «Сестричка».
13.20 Х/ф «Самара 2».
16.55 «Україна має талант! 6».
19.00 «Битва екстрасенсiв 
13».

21.05 «Один за всiх».
22.15 Х/ф «Мiльйонер».
00.30 Х/ф «В`язень замку Iф».
03.15 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.20 М/с «Маска».
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с «Том i Джерi-шоу».
10.05 Файна Юкрайна.
12.10 Х/ф «Моя мачуха - 
iнопланетянка».
14.20 Х/ф «Зачарована Елла».
16.15 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловей-Розбiйник».
18.00 Х/ф «Однокласники». 
(2).
20.00 Х/ф «Такi рiзнi близня-
та». (2).
2 2 . 0 0  Х / ф  « М i л ь й о н е р 
мимоволi». (2).
00.00 Педан-Притула шоу.
01.55 Х/ф «Бiльше грошей». 
(2).
03.20,04.20 Зона ночi.
03.25 Українцi Любов.
04.25 Моя адреса - Соловки. 
Тягар мовчання.
04.40 Останнiй лоцман.
04.50,05.15 Зона ночi. Куль-
тура.
04.55 Невгамовний Панте-
леймон.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30 М/с «Маша i Ведмiдь».
08 .30  М/ф «Пiнокк iо  та 
iмператор темряви».
10.00 «Їмо вдома».
11.30 «ВусоЛапоХвiст».
12.25 «Розсмiши комiка».
13.15 «Орел i решка. Шопiнг».
14.10 «Орел i решка. СРСР».
16.00 «КВК-2013».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 М/ф «Мадагаскар 2».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
23.00 Х/ф «Сiмейка Адамсiв». 
(2).
00.50 Х/ф «Цiнностi сiмейки 
Адамсiв». (2).
02.15 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.25 Погода.
06.30 Ну слуху.
УТ-1.
07.00 Шустер-LIVE.
11.20 Армiя.
11.30 Православний вiсник.
12.05,15.05,19.10,21.35 Гро-
мадське телебачення.
14.00 Театральнi сезони.
14.50,17.25 Погода.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Головний аргумент.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Погода.
23.35 Х/ф «Три тополi на 
Плющисi».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.40,05.40 Свiт навколо нас.
03.00 Д/ф «С. Данченко. I сто 
лицарiв довкола величезного 
столу».
04.00 Х/ф «Операцiя Пiлот».

   «1+1»
06.00,19.30 «ТСН».
07.00 «Хто там?»
07.55,08.20 М/с «Король-Лев. 
Тiмон i Пумба».
08.45 «Свiтське життя».
09.45 «Сказочная Русь».
10.00,11.05,12.05,13.10 «Сва-
ти 5».
14.10 «Вечiрнiй Київ - 2013».
15.50,21.15 «Вечiрнiй квар-
тал».
18.30 «Розсмiши комiка 5».
20 .15 ,05 .00  «Укра їнськ i 
сенсацiї».
23.20,03.05 Х/ф «Залюднений 
острiв». (2).
01.35 Драма «Тринадцять». 
(2).
05.50 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.40 Д/с «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
06.20 Х/ф «Зворотний квиток».
08.00 «Школа доктора Кома-
ровського».
08.30 «Сценарiї любовi».

09.30 Новини.
10.00 Д/ф «Уся правда про 
Вангу».
12.00 Т/с «Шлюб за заповiтом».
20.00 «Подробицi».
20.35 Х/ф «Не покидай мене, 
Любов».
22 .35  Концерт  «М узич -
на Премiя «ЮНА-2014». 
Церемонiя Нагородження».
00.30 Х/ф «Вiчна казка».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.50 Д/ф «Полювання на 
НЛО».
04.30 М/ф.

   ICTV
04.40 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.05 Х/ф «Гаррi i Хендер-
сони».
07.50 Зiрка YouTube.
08.55 Дача.
09.50,13.15 Т/с «Братани 3».
12.45 Факти. День.
13.45, 20.05 Т/с «Топтуни».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.45 Х/ф «Похмурi тiнi». (2).
23.45 Х/ф «Воїни свiтла». (2).
01.20 Х/ф «Армiя темряви». 
(2).
03.50 Т/с «Американський 
татко».

   5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.30,23.30,00.30,01.35
,02.30,03.30,04.30,05.35 Час. 
Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий 
час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45
,00.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20
,22.00,22.35,01.15,02.35,03.2
0,05.40 Тема/Хронiка тижня.
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,
06.00 Час новин.
07.15,12.10,14.10,17.10,19.25 
Погода в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,
03.35 Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55 
Погода на курортах.

08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика 
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
01.55,04.55,05.55 Погода у 
свiтi.
04.15 Тема/Хронiка дня.
06.15 Огляд преси.

   «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи».
08.00 «Облом.UA. Новий се-
зон».
09.00 Т/с «Нове життя сищика 
Гурова. Продовження».
16.50 ЧУ 23 Тур. Карпати - Се-
вастополь.
19.00 Х/ф «Вибух на свiтанку». 
(2).
21.00 Х/ф «Рембо 2». (2).
23.00 Х/ф «Вiддача». (2).
01.00 Х/ф «Поцiлунок смертi». 
(2).
02.35 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу».

   ТРК»УКРАЇНА»
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 08.30 Т/с «Iнтерни».
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с «Не йди».
15.00 Т/с «Пам`ять серця».
20.00 «Говорить Україна. 
Вiкенд».
22.00 Х/ф «Любов зi зброєю».
01.45 Х/ф «Четверта група». 
(2).
04.15 Х/ф «Дiм». (3).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-

венне» 
06.30, 15.30, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05 «Телемеридіани» 
08.00 «На музичній хвилі» 
08.30 М\\фільм  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя» 
09.52 «Телемандри» 
10.00, 20.20 «Палітра»  
10.30 «Країна талантів» 
11.00 «Міні - мікс»  
12.00 М/фільм « Золушка»
13.30 «Захисник Вітчизни-ря-
тувальник» 
14.05, 05.00 Концертна про-
грама 
16.00 «Фейс-контроль» 
16.30 «Порохом пропах» 
17.00, 19.30 «Роздуми про со-
кровенне» 
17.30 «Резонанс»  
18.25, 23.00 «Реалії» 
20.00 «Солдати Перемоги»  
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д/фільм «Розкішні ма-
єтки» 
22.00 Д/фільм «Розкішні ман-
дрівки» .
23.52 «Телемандри»
00.40 «Захисник Вітчизни-ря-
тувальник» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
02.10 Т Д/фільм «Розкішні 
маєтки»
03.30 «Енергоманія» 
04.00 «Формула успіху» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 
18:45, 20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 11:55 Кінозал 
«Малятко» 
07:40, 09:50, 11:45, 17:20, 
19:05, 01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репор-
тер» 
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:50, 20:10 «Музичний сер-
пантин»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 Х/ф «Диско»  (1)
16:40 «АВС-шка»
16:50 «Подружки» 
17:30 «Хенд Мейд»
18:00, 00:00 «Чернівецький ре-

портер». Підсумковий випуск
18:50 «Західний експрес»
21:00 «Феєрія мандрів»
21:20 Х/ф «Любов під час 
чуми»  (2)

   ТЕТ
06.00 Х/ф «Русалонька».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-
код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики».
11.00 Х/ф «Покемон 5: Герої».
12.10 М/ф «Лiло i Стiч 2: Вели-
ка проблема Стiча».
13.15 Обережно, дiти!
13.40 Панянка-селянка.
15.20 Х/ф «Хлопцi будуть в 
захватi».
17.05 Х/ф «Казино «Рояль».
19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Х/ф «Список клiєнтiв». 
(2).
02.00 Т/с «Реальна кров». (3).
03.30 З ночi до ранку.

   НТН
03.50 Т/с «Лiгво змiя».
07.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 12».
11.30 «Речовий доказ». У чу-
жому обличчi.
12.00 «Головний свiдок».
13.00,18.00 «Випадковий 
свiдок».
1 3 . 4 5  « П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя шукач скарбiв».
14.15 «Переломнi 80-тi».
15.10 «Що робити?»
16.05 Х/ф «Лара Крофт - роз-
крадачка гробниць».
19.00 Т/с «Каменська».
23.00 Т/с «Повернути на 
дослiдування».

   СТБ
05.35 Х/ф «Iлля Муромець».
07.05 «Караоке на Майданi».
07.55 «Їмо вдома».
09.00 «Усе буде смачно!»
09.50 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».
11.40 «Холостяк 4».
17.05 «Хата на тата».
19.00 «Україна має талант! 6».

21.00 «Детектор брехнi 5».
22.10 «Я соромлюся свого 
тiла».
00.00 Х/ф «В`язень замку Iф».
01.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.20 М/с «Маска».
08.10 М/с «Том i Джерi-шоу».
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.05 Т/с «Воронiни».
16.20 Х/ф «Кохання у велико-
му мiстi 2».
18.15 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловей-Розбiйник».
20.00 Х/ф «Однокласники».
22.00 Педан-Притула шоу.
00.00 Х/ф «Бiльше грошей». 
(2 категорiя).
01.50,03.10,04.10 Зона ночi.
01.55 Георгiй Нарбут. Живi 
картини.
02.15 Дiалоги: В. Сiльвестров.
03.15 Чорний колiр порятунку.
03.40 Свобода йде з боями.
03.55 Великий злам.
04.15 Моя адреса - Соловки. 
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.30 Любов всього життя.
04.50,05.15 Зона ночi. Куль-
тура.
04.55 Solo-Mea.

   К1
06.30 «Top Shop».
07.30,13.15 М/с «Маша i 
Ведмiдь».
10 .00  М/ф «Пiнокк iо  та 
iмператор темряви».
11.30 Х/ф «Король повiтря».
15.00 «Орел i решка. СРСР».
16.50 «Орел i решка. Шопiнг».
17.40 Х/ф «Уяви собi».
19.45 «Вечiрнiй квартал».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
23.00 Х/ф «Раптово вагiтна». 
(2).
00.45 Х/ф «Сiмейка Адамсiв». 
(2).
02.15 «Нiчне життя».

субота 29 березня теле

8понеділокнеділя 30 березня теле
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Міфи про сон

Міф 1. Варто лягати спати при першій можливості. На 
вихідних ми намагаємося спати якомога довше, сподіваючись 
відіспатися на тиждень уперед. Та правильніше встановити ре-
жим і дотримуватися його 7 днів на тиждень. Безумовно, існують 
моменти, коли нам доводиться нехтувати сном: термінова робота, 
маленькі діти, свята тощо. Та все ж варто лягати й вставати в один 
і той же час.

Міф 2. Тренуючись увечері, ви втомитеся і швидше 
заснете. А все навпаки: тренування збуджує організм. Лікарі 
радять закінчувати тренування за 3 години до сну. Ідеальний 
час для вечірніх фізичних вправ – 17-та година. Хоча це все 
суто індивідуальне і залежить від фізіологічних особливостей та 
інтенсивності тренування.

Міф 3. Чим старшими ми стаємо, тим менше нам потріб-
но сну. Це далеко не так. Потреба у сні залишається незмінною, а 
от те, що із віком засинати стає все важче – це правда.

Міф 4. Сон допомагає відпочити мозку. Відпочинок мозку 
приносить зміна активності, а не сон. А сон потрібен для віднов-
лення наших фізичних сил.

Міф 5. Якщо прокинулися вночі, слід лежати в ліжку, 
інакше ви зовсім відженете сон. Якщо ви прокинулися вночі, 
то лежати пластом – не найкраща ідея. Крім розбитого стану і болі 
в спині ви нічого не отримаєте. Краще встаньте, походіть хвилин 
20. Подивіться у вікно, помрійте – і сон сам до вас прийде.

Міф 6. Що більше часу ви проводите перед сном у 
спальні, то швидше заснете. Все з точністю до навпаки. Нама-
гайтеся, щоби спальня була для вас тільки кімнатою відпочинку, 
жодного телевізора, книг і комп’ютера.

Міф 7. Нічний секс тільки прожене сон. Навпаки гарний 
секс – заспокійливий та заколисуючий засіб. Він знімає стрес, 
збільшує вміст гормонів радості в організмі, розслабляє – і ви на-
багато швидше засинаєте й дуже добре висипаєтеся. 

Міф 8. Келих вина на ніч допоможе вам заспокоїтися й 
заснути. Алкоголь, безумовно, розслабляє і допомагає швидше 
заснути, але через нього ви можете прокидатися вночі, а це, зо-
всім не сприяє відпочинку. 

▶ Молоді батьки недосипають за перший рік життя малюка 
від 450 до 750 годин.

▶ Люди, які недосипають тривалий час, п’янішають швидше.

▶ Люди хропуть тільки під час повільної фази сну. 

▶ Близько 70% людей здається, що вони падають під час 
засинання, тож намагаються у сні за щось зачепитися. Річ 
у тім, що  під час сну наш мозок посилає сигнали м’язам про 
падіння, через що вони скорочуються і ми можемо рухати ру-
ками та ногами. Такі сигнали мозок посилає, бо ми змінюємо 
положення тіла з вертикального на горизонтальне.

▶ У стадії швидкого сну рух наших очей повторюють рухи 
нашого тіла.

▶ За час сну ми проходимо 5 стадій, які не повторюються.

▶ Деякі тварини перед сном навертають кола навколо місця, 
де вони збираються спати. Ця звичка успадкувана ними від 
своїх давніх предків, які приминали траву для того, щоби було 
зручніше спати.
▶ Під час глибокого сну серцевий ритм, тиск і дихання до-
сягають свого мінімального показника за день.
▶ Жінки й літні люди частіше страждають від безсоння.

▶  У жінок потреба у сні на 1 годину більша, ніж у чоловіків.

▶ Деякі люди можуть дрімати з відкритими очима і навіть не 
здогадуватися про це.

▶ Людина може провести без сну максимум 18 днів. При цьо-
му вона відчуває розлад пам’яті, в неї виникають галюцинації 
і розлади просторової орієнтації.

Цікаві факти про сон

● Лікує також захворювання суглобів, багато-
річно незагоювані трофічні виразки ніг, фурун-
кульоз та інші гнійні захворювання, врослий 
ніготь, геморой, грибкові ураження нігтів. 

● Знімає гострий біль при різних захворюван-
нях (рук, ніг, спини, попереку). 

● Застосовує озокерит 
під час лікування на 
прийомі та вдома. 

● Очищення печінки 
сучасними препаратами 
(після жовтухи, алкогольної 
інтоксикації, хіміотерапії, про-
меневої терапії та інших 
отруєнь).

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

Лікування судинних захворювань ніг 
сучасними методами для покращен-
ня кровообігу та запобігання ампу-

таціям (облітеруючий атеросклероз, 
облітеруючий ендартеріїт, діабетич-

на ангіопатія, хвороба Рейно).

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

   ЛОТ № 1 -   забудована земельна ділянка за кадастровим номером 7322088400:01:001:0003площею 
0,1362 га з функціональним використанням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд; житловий будинок з прибудовою, підвалом та мансардою (літ. АІ) загальною площею 167,3 
м. кв., гараж (літ. Б), сарай (літ. В), вбиральня (літ. Г), ворота (№ 1), огорожа (№ 2,3). Місцезнаходження 
майна: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Подвір’ївка, вул. Садова, 33. Правовстановлюючі документи: 
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №861492 від15.03.2006 року виданого на під-
ставі рішення виконавчого комітету Подвір’ївської сільської ради № 7 від 17.02.2006 року; Державний акт на 
земельну ділянку серії ЧВ № 861492 від 15.03.2006 року, виданого на підставі рішення виконавчого комітету 
15 сесії 21 скликання Подвір’ївської сільської ради від 30.03.1994 року. Житловий будинок (літ.А) – з цегли 
керамічної повнотілої, та складається з: коридор – 5,80 кв.м., коридор – 8,10 кв.м., кухня – 12,60 кв.м., ванна 
– 9,00 кв.м., 4 кімнати – 18,50 кв.м., 20,25 кв.м., 12,80 кв.м., 25,40 кв.м. Гараж (літ.Б) – цегла. Сарай (літ. В) 
– цегла.  Вбиральня (літ. Г) – цегла. Ворота (№ 1) – ворота з хвірткою дерев’яні.  Огорожа (№ 2) – штахетник 
в цегляних стовпах. Ворота (№3) – ворота без хвіртки металеві. Технічний стан житлового будинку характе-
ризується як добрий. Земельна ділянка рівнинна, з задовільними фізичними характеристиками, навколишнє 
оточення – житлова забудова, під’їзна дорога з твердим покриттям. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) 
ціна – 263275.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614120 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 13163.75 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантій-
ний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені 
на  08 квітня  2014 р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Подвір’ївка у примі-
щенні Подвір’ївської сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 08 квітня  2014 р  до 10:00 год. Остаточна 
оплата за придбаний об'єкт по лоту № 1  здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок 37316001002808 в 
ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 32889351, одержувач: ВДВС Кельменецького РУЮ. 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  будівлі гаражів (гараж літ. А площею 476,8 м.кв, гараж літ. – Б площею 290,5 м.кв) загальною 
площею 767,3 кв.м., забудована земельна ділянка за кадастровим номером 7321055100:01:006:0039 площею 
0,2678 га з функціональними використанням для обслуговування будівель і споруд (3.4 – іншого призначення) 
довжиною фронтальної лінії 25,99 м.п. Місцезнаходження майна:  вул. Першотравнева, 60Д, смт. Глибока, 
Чернівецька область. Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку серії ЯЕ № 332182 
від 16.08.2007 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу серії ВЕК № 670389 від 17.05.2007 року, 
посвідченого приватним нотаріусом Глибоцького РНО Кінащук Н.М. і зареєстрованого за № 2794 та договору 
купівлі-продажу серії ВКТ № 438993, посвідченого нотаріусом Глибоцького РНО Кінащук Н.М. від 09.10.2008 
року, зареєстрованим за №6276.  Земельна ділянка рівнинна, забезпечена мережами освітлення, водопроводу 
та каналізації, замощена, розташована в периферійній частині міста на території колишнього виробничого 
комплексу тракторної бригади. На земельній ділянці розміщені цегляна будівля гаража (літ.А) загальною 
площею 476,8 кв.м., будівля гаража (літ.Б) – 290,5 кв.м. Технічний стан будівель характеризується як задо-
вільний. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 418920.00  грн. (без ПДВ) (договір № 2614123 від 
12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 20946.00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок 
№ 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: 
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на 
номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 07 квітня  2014 р. о 12:00 год. за адресою: Чернівецька 
область, смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2А у приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі 
заяв 07 квітня  2014 р. до 11:00 год.  Остаточна оплата по лоту №1 за придбаний об'єкт здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний 
рахунок р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 3486166, одержувач: ВДВС 
Глибоцького РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до орга-
нізатора 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

Понад 130 років тому саме цього дня 
німецький учений Роберт Кох оголосив 
про відкриття збудника цієї хвороби, який 
пізніше отримав назву «паличка Коха» 
або «мікобактерія туберкульозу». 

Нині туберкульоз залишається зна-
чною проблемою багатьох країн, в тому 
числі і нашої. Щороку за медичною допо-
могою звертається близько 400 буковин-
ців із цією недугою. 

За 2013 рік захворюваність 
на активний туберкульоз органів 
дихання в порівнянні з 2012 роком 
знизилась на 7%. Що не скажеш 
про ріст смертності, оскільки торік  
від туберкульозу буковинців по-
мерло більше, ніж попереднього 
2012 року.

ВСЮДИСУЩА ПАЛИЧКА
Туберкульоз – одне з найдавніших ін-

фекційних захворювань, яке може вражати 
практично всі органи і системи організму. 
Але найчастіше зустрічається туберкульоз 
органів дихання. 

Існує дві форми туберкульозу: «від-
крита», вона ж заразна, і «закрита» – не-
заразна форма. Епідемічна небезпека 
туберкульозу зумовлена, в першу чергу, 
кількістю хворих на відкриту форму тубер-
кульозу. Вони несуть найбільшу загрозу 
для оточення. 

Джерелом зараження є хворі люди або 
домашні тварини. які виділяють туберку-
льозну паличку. Найчастіше туберкульоз 
поширюється повітряно-крапельним шля-
хом. При кашлі, чханні, розмові хворого на 
відкриту форму туберкульозу в повітря й 
на предмети побуту потрапляють дрібні 
крапельки мокротиння й слини. Мікроби 
після висихання мокротиння тривалий 
час залишаються життєздатними, над-
то в слабо освітлених місцях, навіть у 
сухому мокротинні і на різних предметах 
вони зберігають патогенні властивості до 

6-8- ми місяців. Це зумовлює можливість 
контактно-побутової передачі збудника. 
На поверхні ґрунту туберкульозна паличка 
залишається активною до 1 року. 

На Буковині найвищі показники 
захворюваності на туберкульоз 
2013 року зареєстровані у Ви-
жницькому, Глибоцькому, Соки-
рянському та Кіцманському райо-
нах, смертності – у Вижницькому, 
Путильському, Сторожинецькому 
районах.

НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ХВОРІЮТЬ 
ЯК БІДНІ, ТАК І БАГАТІ

На туберкульоз хворіють люди різного 
віку, незалежно від статі та статусу. 

Проникаючи та розповсюджуючись 
в організмі людини, мікобактерії тубер-
кульозу не обов'язково спричиняють 
захворювання. Під дією захисних сил 
організму багато з них гине, проте деякі 
можуть зберегти життєздатність і роками 
перебувати в організмі, до певного часу не 
завдаючи йому шкоди. 

Несприятливі чинники, такі як непо-
вноцінне харчування, погані житлові умо-
ви, постійні стреси, недосипання, зниження 
опірності організму внаслідок перенесених 
інших хвороб, низька санітарна культура 
населення, надмірне вживання алкоголю 
та куріння збільшують ризик зараження. 
Високий ризик захворіти мають діти, бо 
їхня імунна система ще не сформувалася. 

На Буковині торік на туберку-
льоз легень захворіло 10 дітей до 
17 років, 2012-го року – 15 дітей. 

Серед головних симптомів туберку-
льозу легенів – кашель, частіше сухий, що 
триває більше 2-3 тижнів, кровохаркання, 
підвищення температури без очевидних 
причин більше 7 днів, задуха, раптове схуд-

нення, погіршення або відсутність апетиту, 
постійна слабкість, підвищена втомлюва-
ність та пітливість, особливо вночі. 

ПОНАД 60% ХВОРИХ  МАЮТЬ 
ЗАНЕДБАНУ  ФОРМУ НЕДУГИ

Ознаки початкових форм туберку-
льозу бувають дуже неясні й невиразні, 
тому при наявності одного або кількох із 
цих симптомів необхідно якомога швидше 
звернутись до лікаря, не займаючись 
самолікуванням. 

Через несвоєчасне профілак-
тичне флюорографічне обстежен-
ня та пізнє звернення до медичних 
працівників при появі ознак за-
хворювання, 61% хворих вияв-
ляють із занедбаними формами 
туберкульозу. 

Щоби вчасно виявити туберкульоз, 
усе доросле населення має проходити 
профілактичне флюорографічне обсте-
ження органів грудної клітки один раз на 2 
роки, працівники декретованих професій, 
особи з груп ризику (хворі на цукровий 
діабет, виразкову хворобу, з хронічними 
захворюваннями легенів, імунодефіцитні 
стани, мігранти, особи без певного місця 
проживання, хворі на алкоголізм та інші) 
– раз на рік. 

Для дітей основним методом виявлен-
ня туберкульозу є проведення щорічної 
туберкулінодіагностики, знаної в народі 
під назвою проби Манту. Найдієвішим ме-
тодом специфічної профілактики тубер-
кульозу в дитячому віці є профілактичні 
щеплення. 

Перше щеплення (вакцинація) про-
водиться в пологовому будинку здоровим 
доношеним новонародженим дітям на 
5-ий день життя. Наступному щепленню 
(ревакцинації) підлягають здорові діти з 
негативною пробою Манту в 7-річному 
віці.

Наталія ЗАХАРЮК, головний 
спеціаліст відділу епідеміологічного 

нагляду та санітарної охорони 
території управління організації 

державного санітарно-
епідеміологічного нагляду Головного 

управління Держсанепідслужби у 
Чернівецькій області

Всесвітній день боротьби із захворюванням на 
туберкульоз в Україні відзначається від 2002 року. 

Вважається, що близько 95% хворих на туберкульоз 
можна вилікувати. У 1993 році Всесвітня організація 
охорони здоров’я оголосила туберкульоз національним 
лихом, а 24 березня – Всесвітнім днем боротьби з ним.

Туберкульоз – хвороба, яку 
важливо вчасно виявити
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Вікенд буде насичений спілкуванням і спо-
діваннями. У понеділок і вівторок з непри-
ємностями справлятиметеся самотужки, 
але й успіх не доведеться ні з ким ділити.  У 
середу не користуйтеся технікою, у четвер 
не підписуйте важливих документів. 

На знайомства п’ятниці-суботи не покла-
дайтеся. У неділю ймовірні травми та аварії. 
Понеділок-вівторок присвятіть сімейним 
проблемам. Сприятливий час для освідчень 
і заручин. Важливі справи зробіть у середу, 
четвер буде для них несприятливим. 

У п’ятницю намагайтеся витрачати якомога 
менше. Субота-неділя сприятливі для важли-
вих рішень. Зроблене у понеділок розчарує 
вас уже у вівторок. У середу приділіть увагу 
власному здоров’ю. Четвер присвятіть за-
кінченню розпочатих справ.  

Прийнявши рішення у п’ятницю, на вихідних 
покладайтеся лише на власні можливості. По-
неділок несприятливий для будь-яких справ. 
Інтуїція допоможе вам  у вівторок-середу ске-
рувати успіх у потрібному напрямку. Четвер 
відкриє нові можливості. 

У п’ятницю максимально завершуйте  на-
гальні справи, аби на вихідних повноцінно 
відпочити. У понеділок не підписуйте до-
кументів, у вівторок-середу працюйте без 
сторонньої допомоги. У четвер не позичайте 
нікому грошей і не беріть самі в борг.

Кінець тижня обіцяє нестачу грошей. У суботу 
уникайте поїздок. Активно скористайтеся 
сприятливими можливостями неділі-понеділ-
ка. У вівторок зведіть контакти до мінімуму. 
У середу-четвер особливо уважно ставтеся 
до грошей: хтось спробує вас обманути.

Не журіться від невдач п’ятниці: на вихідних 
з’явиться можливість змінити все на краще. 
У понеділок-вівторок отримаєте варіанти й 
пропозиції. У середу до ваших справ може 
долучитися хтось впливовий. У четвер більше 
уваги приділяйте подробицям. 

Стільки справ треба зробити на цих вихідних, 
але заважатиме застереження від користуван-
ня транспортом. Понеділок-вівторок важливі не 
лише для бізнесу, але й для родини. За певної 
обережності з фінансами можна опинитися ще 
й з прибутком. 

У суботу-неділю заздрісники пояснятимуть 
ваші успіхи таємним покровителем. Головне,  
не відставайте від подій. У вівторок бажано 
підписати угоди, бо в середу буде не до них. 
Ретельно перевірте фінансові справи у четвер: 
існує ймовірність обману.

У п’ятницю-суботу справи можуть зайти у 
глухий кут через нестачу грошей. Не засму-
чуйтеся: поїздка понеділка-вівторка допоможе 
вирішити проблемні питання. Відчувши зміни 
на краще, не розслабляйтеся: середа-четвер 
– час для активних дій.

Пильнуйте, аби зміни п’ятниці на вихідних 
не обернулися на коловерть, куди знесе й 
усе позитивне. У понеділок покладайтеся на 
власні зусилля, у вівторок-середу відчуєте 
позитивний вплив чийогось втручання. У чет-
вер доведеться приймати важливі рішення.

Ваша тонка інтуїція й цього разу не дасть вам 
помилитися у виборі напрямків та засобів. 
Понеділок починайте з ретельної перевірки 
фінансових справ. Угоди підписуйте у вівторок, 
бо середа – конфліктний день. У четвер можна 
вирушати в поїздку. 

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги 
з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): 

 ЛОТ № 1 –  незабудована земельна ділянка за кадастровим номером 
7321080900:02:003:0188 площею 0,1281 га з функціональним призначенням 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. Місцезнаходження майна:  с. Грушівка, Глибоцького району, Чернівецької 
області. Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку серії 
ЯД № 080696 від 25.06.2008 року, виданого на підставі рішення 18-ї сесії 5-го 
скликання Волоківської сільської ради від 25.04.2008 року №89-18/08. Земельна 
ділянка з задовільними фізичними характеристиками, наближеними мережами 
світла та газу, має дещо похилий рельєф, знаходиться в серединній частині на-
селеного пункту в районі житлової забудови та вільних земельних ділянок, під’їзна 
дорога гравійна. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 54746.00  грн. 
(без ПДВ) (договір № 2614121 від 12.03.2014р.)

Гарантійний внесок – 3357.55 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на 
поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер 
договору є обов’язковим. Торги призначені на 07 квітня  2014 р. об 16:00 год. за 
адресою: приміщенні Волоківської сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 
07 квітня  2014 р. до 15:00 год. Остаточна оплата по лоту №1 за придбаний об'єкт 
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про 
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37314000700040 в УДК 
в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 3486166, одержувач: ВДВС Глибоцького 
РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернув-
шись 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 (предмету іпотеки): 

  ЛОТ № 1 –  незабудована земельна ділянка за кадастровим номером 
7321082700:01:002:0114 площею 0,1203 га з цільовим призначенням для іншої комерційної 
діяльності (автотехобслуговування). Місцезнаходження майна:  с. Коровія, Глибоцького райо-
ну, Чернівецької області. Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку 
серії ЯД № 075146 від 11.01.2007 року, виданого на підставі рішення 6-ї сесії 5-го скликання 
Коровійської сільської ради, Глибоцького району від 04.12.2006 року №59-8/2006. Фізичні 
характеристики земельної ділянки наближені до незадовільних, оскільки поблизу розташована 
високовольтна лінія та є можливість зсуву. Під’їзна дорога з гравійним покриттям, частково 
грунтова. Неподалік пролягають мережі електропостачання, газу. Ділянка має вигідне місце 
розташування так як розташований неподалік центральної траси П.Кільцева і знаходиться 
на межі міста. Навколишня забудова в основному представлена міською багатоповерховою 
котеджною забудовою та вільними від забудови земельними ділянками, межує з цехами заводу 
«Кварц». Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 67151.00  грн. (без ПДВ) (договір № 
2614122 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 3357.55 грн. без ПДВ 

Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „Ук-
рСиббанк”, 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 07 квітня  2014 р. об 14:00 год. за адре-
сою: с. Коровія, Глибоцького району, Чернівецької області у приміщенні Коровійської сільської 
ради. Остаточний термін подачі заяв 07 квітня  2014 р. до 13:00 год. Остаточна оплата по лоту 
№1 за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37314000700040 в 
УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 3486166, одержувач: ВДВС Глибоцького РУЮ. 
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 необ-
хідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

10 корисних властивостей оцту
Оцет допоможе: 

1. Видалити плями від поту з 
одягу. Перед пранням на 10 хв. намочіть 
плями від поту білим столовим оцтом.

2. Вилікувати ангіну. Розведіть у 
склянці теплої води 1 ст. л . яблучного 
оцту і прополощіть горло.

3. Зробити волосся слухняним. 
Після миття ополіскуйте волосся розчи-
ном яблучного оцту у співвідношенні пів 
ст. л. на склянку води.

4. Зняти м’язовий біль. Після ін-
тенсивних навантажень у м’язах накопи-
чується молочна кислота, яка спричиняє 
больові відчуття. Зняти їх, розчинивши 
кислоту, допоможе 20-хвилинний оцто-
вий компресс: 2-3 ст. л. на склянку води.

5. Зменшити температуру тіла. 
Оцтово-горілчане обтирання тіла допо-
магає, коли жарознижувальні засоби 
безсилі.

6. Зняти головний біль. Проти-
райте розведеним у воді в пропорції 1:10 
яблучним оцтом скроні та ділянки над 
бровами і за вухами.

7. Відклеїти цінник. Трохи піді-

грійте білий оцет, змочіть у ньому губку і 
прикладіть до наклейки. Вона зніметься, 
не залишивши липких слідів.

8. Зняти іржу. Дрібні заіржавілі 
предмети прокип'ятіть з оцтом, а потім 
добре промийте водою.

9. Видалити затхлий запах. Про-
тріть поверхні холодильника, шафи 

або харчового контейнера ганчіркою, 
змоченою в оцті –  і скажіть запаху «до 
побачення».

10. Позбутися накипу. Про-
кип’ятіть воду із додаванням оцту в 
чайнику або додайте його у відсік для 
ополіскувача при пранні. Оцет чудово 
видаляє вапняні відкладення.
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щасливі
 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації аре-

штованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): 
 ЛОТ № 1 -   нежитлове приміщення загальною площею 35,8 кв.м. розташоване на першому 

поверсі двоповерхового з підвалом та мансардою цегляного будинку; нежитлове приміщення 
загальною площею 120, 1 кв.м. розташоване на першому поверсі двоповерхового з підвалом та 
мансардою цегляного будинку; нежитлове приміщення загальною площею 183,90 кв.м. розташоване 
на першому поверсі та підвалі двоповерхового з підвалом та мансардою цегляного будинку.  Місцез-
находження майна: вул. М. Заньковецької, 5, м. Чернівці. Правовстановлюючі документи: Рішення 
Шевченківського районного суду м. Чернівці про визнання права власності на нерухоме майно від 
25.02.2009 року. Нежитлові приміщення 1-1 – 1-4 загальною площею 35,8 кв.м., розташовані на 
першому поверсі двоповерхової з підвалом та мансардою цегляної будівлі (літ.Б). Технічний стан при-
міщень характеризується як добрий. Нежитлові приміщення 4-1 – 4-6 загальною площею 120,1 кв.м., 
розташовані на першому поверсі двоповерхової з підвалом та мансардою цегляної будівлі (літ.Б). 
Технічний стан приміщень характеризується як добрий. Нежитлові приміщення 5-1 – 5-8 загальною 
площею 183,90 кв.м., розташовані на першому (19,3 кв.м.) будівлі (літ.В) та підвальному (164,6 
кв.м.) поверсі будівлі (літ.Б). Технічний стан – задовільний.Цегляна будівля (літ.Б) складається з: 
приміщення – 13,1 кв.м., приміщення – 130,0 кв.м., приміщення – 3,0 кв.м., всього по підвалу – 146,1 
кв.м. Коридор – 2,5 кв.м., коридор – 4,8 кв.м., службове приміщення – 2,0 кв.м., вбиральня – 1,1 
кв.м., вмивальник – 1,0 кв.м., торговий зал – 76,3 кв.м., торговий зал – 21,9 кв.м, кабінет – 11,8 
кв.м., всього по першому поверху – 121,40 кв.м. Всього по магазину – 267,5 кв.м. Інші дані невідо-
мі. Стартова (початкова) ціна – 3 179 984.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614140 від 12.03.2014р.) 
Гарантійний внесок – 158999.20 грн. без ПДВ. ЛОТ № 2 -   нежитлові приміщення на першому поверсі 
та антресолі в житловому будинку загальною площею 296,00 кв.м.  Місцезнаходження майна: площа 
Центральна, 7, м. Чернівці. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно серії САС №757649 від 30.09.2010 року виданого виконавчим комітетом Чернівецької 
міської ради на підставі рішення №650/17 від 28.09.2010 року. Нежитлові приміщення на першому 
поверсі та антресолі в житловому будинку (літ.А) загальною площею 296,00 кв.м., в тому числі на 
першому поверсі приміщення 3-1 – 3-10 площею 210 кв.м., на антресолі приміщення 3-11 – 3-15 
площею 86,00 кв.м. Приміщення в задовільному стані. Приміщення літ.А – торговий зал – 21,70 
кв.м., приміщення – 21,60 кв.м., комора – 14,10 кв.м., коридор – 81,80 кв.м., вбиральня – 13,30 
кв.м., приміщення – 14,30 кв.м., разом по літ.А – 166,80 кв.м. Приміщення 3-1 – 3-15 -  офіс – 89,10 
кв.м., комора – 9,10 кв.м., коридор – 15,70 кв.м., коридор – 9,30 к.в.м., кабінет – 8,00 кв.м., кабінет 
– 9,50 кв.м., кабінет – 13,30 к.в.м., кабінет – 23,70 кв.м., вбиральня – 2,20 кв.м., коридор – 30,10 
кв.м., коридор – 30,70 кв.м., кабінет – 16,20 кв.м., кабінет – 13,60 кв.м., кабінет – 12,80 кв.м., вби-
ральня – 2,00 кв.м., тераса – 35,7/10,7 кв.м.   Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 4 080 
182.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614141 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 204009.10 грн. 
без ПДВ. ЛОТ № 3 -   двохповерхова з антресоллю нежитлова будівля  (літ. Ж) загальною площею 
6874,00 кв.м. Місцезнаходження майна: вул. Денисівська, 7А,  м. Чернівці. Правовстановлюючі до-
кументи: Договір купівлі-продажу виробничої будівлі літ. Ж серії ВСО № 442443 від 15.02.2006 року 
посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Половинською О.Б., зареєстрованого за № 
1279. Двохповерхова з антресоллю нежитлова будівля  (літ. Ж) загальною площею 6874,00 кв.м., 
забезпечена мережею електроосвітлення, водопостачання, каналізації. Технічний стан приміщень 
характеризується як задовільний. Інші дані невідомі.  Стартова (початкова) ціна – 5662801.00 грн. 
(без ПДВ) (договір № 2614127 від 12.03.2014р.)

Гарантійний внесок – 283140.05 грн. без ПДВ. ЛОТ № 4 -   нежитлові будівлі загальною площею 
259, 40 кв.м., які складаються з: нежитлова будівля (літ. Б) площею 68,30 кв.м., нежитлова будівля 
(літ. В) площею 86,90 кв.м., нежитлова будівля  ( літ. В’) площею 104,20 кв.м. загальною площею 
259, 40 кв.м. Місцезнаходження майна: вул. Заводська, 14А, м. Чернівці. Правовстановлюючі до-
кументи: Свідоцтво про право власності серії САА № 270838 від 19.04.2004 року виданого виконав-
чим комітетом Чернівецької міської ради на підставі рішення № 292/7 від 13.04.2004 р. Будівлі у 
доброму технічному стані. Нежитлова будівля літ.Б – склад – 71,1 кв.м., висота – 29 м., фундамент 
– бетонний стрічковий, стіни – цегла, побілка, штукатурка, перегородки – цегла, підлоги – бетонні, 
дах – шифер. Нежитлова будівля літ.В – лабораторія – 104,7 кв.м., висота – 2,70 м., літ В’ – виробни-
чий цех – 133,20 кв.м., тамбур – 5,5 кв.м., компресорна – 8,30 кв.м. Фундамент – бетонний стрічко-
вий, стіни – цегла, міжповерхові перекриття – дерев’яні балки з утепленням та штукатуркою, під-
логи – бетон, дах – шифер, пройоми – дерево. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 
416217.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614125 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 20810.85 грн. 
без ПДВ. ЛОТ № 5 -   одноповерхова з підвалом та антресоллю нежитлова будівля  (літ. Д) загальною 
площею 707,30 кв.м. Місцезнаходження майна: вул. Денисівська, 7А,  м. Чернівці. Правовстанов-
люючі документи: Договір купівлі-продажу виробничої будівлі літ. Д серії ВВО № 077669 від 
12.11.2004 року посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Половинською О.Б., за-
реєстрованого за № 11718. Одноповерхова з підвалом та антресоллю нежитлова будівля  (літ. Д) 
загальною площею 707,30 кв.м., забезпечена мережею електроосвітлення. Технічний стан приміщень 
характеризується як задовільний. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 932858.00 грн. 
(без ПДВ) (договір № 2614126 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 46642.90 грн. без ПДВ. ЛОТ 
№ 6 -   цілісний майновий комплекс (офіс, квартири, паркінги для автомобілів). Місцезнаходження 
майна: м. Чернівці, вул. М. Салтикова-Щедрина, 18. Правовстановлюючі документи: Свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно від 18.09.2008р., видане на підставі рішення Виконавчого комі-
тету Чернівецької міської ради № 690/19 від 09.09.2008 року; Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно серії САВ № 974859 від 12.05.2008 року, видане на підставі рішення Виконавчого 
комітету Чернівецької міської ради № 320/8 від 22.04.2008 року; Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно серії ЯЯЯ № 506131 від 25.01.2007р., видане на підставі рішення Виконавчого ко-
мітету Чернівецької міської ради № 27/1 від 23.01.2007 року; Свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно серії ЯЯЯ № 506132 від 25.01.2007р., видане на підставі рішення Виконавчого комі-
тету Чернівецької міської ради № 27/1 від 23.01.2007 року. Комплекс складається з офісних примі-
щень №20, 21, 22 загальною площею 338,0 кв.м. та паркінгів для автомобіля №39, 40, 41, 42, 43. 
Офіс №20 – коридор – 4,20 кв.м., хол – 8,60 кв.м., кабінет – 15,10 кв.м., кабінет – 15,80 кв.м., кабінет 
– 13,10 кв.м., санвузол – 2,70 кв.м. Квартира №21 – коридор – 4,60 кв.м., хол – 24,40 кв.м., кімната 
– 31,80 кв.м., кімната – 14,90 кв.м., кухня – 13,90 кв.м., санвузол – 2,80 кв.м. Квартира  №22 – ко-
ридор – 4,60 кв.м., хол – 21,30 кв.м., кімната – 32,50 кв.м., кімната – 14,40 кв.м., кухня – 13,80 кв.м., 
санвузол – 2,50 кв.м., балкон. Квартира №21 – коридор – 4,60 кв.м., хол – 24,40 кв.м., кімната – 31,80 
кв.м., кімната – 14,90 кв.м., кухня – 13,90 кв.м., санвузол – 2,80 кв.м. Паркінги - №39 – 18,10 кв.м., 
№40 – 19,5 кв.м., №41 – 19,5 кв.м., №42 – 20 кв.м., №43 – 18,5 кв.м., підлога і стіни – монолітний 
бетон, встановлені датчики автономної системи пожежогасіння. Вхідні броньовані двері в майновий 
комплекс обладнані електрозамком. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 5 594 990.00 
грн. (без ПДВ) (договір № 2614142 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 279749.50 грн. без ПДВ. 
ЛОТ № 7 -   двохкімнатна житлова квартира, яка знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового 
житлового будинку, загальною площею 54,30 кв.м. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 77/165. Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВСО № 952844 
від 06.03.2006 посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Скутар С.В., реєстраційний 
запис № 611. Квартира складається з двох житлових кімнат – 12,30 кв.м., 18,30 кв.м., кухні – 6,6 
кв.м., ванної кімнати – 2,40 кв.м., вбиральні – 1,2 кв.м., коридору – 9,0 кв.м., комори – 1,0 кв.м., 
балкону. Висота приміщень – 2,5 м.. Матеріал стін – цегла, матеріал перекрить – залізобетон. Буди-
нок підключено до телефонної мережі, водопроводу, каналізації, газопостачання, центрального 
опалення, електроосвітлення, радіотрансляційної мережі, сміттєпроводу. Інші дані невідомі.  Стар-
това (початкова) ціна – 305 220.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614133 від 12.03.2014р.) Гарантійний 
внесок – 15261.00 грн. без ПДВ. ЛОТ № 8 -   земельна ділянка за кадастровим номером 
7324582001:01:001:0222, площею 0,0960 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуго-
вування жилого будинку, господарських будівель та споруд; незавершений будівництвом цегляний 
двоповерховий з цокольним та мансардним поверхами житловий будинок (літ. А), загальною площею 
270,8 м. кв. з відсутністю внутрішнього та зовнішнього оздоблення будинку, підведених мереж, газу, 
води та водовідведення, внутрішніх та зовнішніх дверей, підлог; цокольний поверх незавершеного 
будівництвом житлового будинку (літ. Б) площею забудови 108,0 м.кв. з  відсутністю прорізів, під-
лого, оздоблення, підведених мереж. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Сторожинецький 
р-н, с. Годилів, вул. Коцюбинського, 4. Правовстановлюючі документи: Державний акт серії ЯЕ № 
352203 від 01.07.2008 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серії 
АЕА №427364 від 29.05.2001 року та рішення ХХV сесії ІV скликання Великокучурівської сільської 
ради про надання дозволу на будівництво індивідуального житлового будинку № 48-25/06 від 
17.03.2006 року. Характеристика будинку – будинок 4-х поверховий (враховуючи цокольний поверх 
та мансарду, площа забудови – 101 кв.м., загальна площа – 270,8 кв.м., житлова площа – 122,5 кв.м., 
фундаменти – залізобетонні стрічкові, стіни та перегородки – цегляні, перегородки – 120 мм., пере-
криття та балкони – залізобетонні монолітні, дах та покрівля – метало черепиця по деревяним 
кроквам, підлоги – відсутні, вікна та двері – металопластикові, оздоблення – відсутнє (зовнішнє і 
внутрішнє), інженерне обладнання – відсутнє. Цокольний поверх літ.Б – коридор – 4,4 кв.м., підсо-
бне приміщення – 15,8 кв.м., гараж – 28,7 кв.м., підсобні приміщення – 4,9 кв.м., 15,2 кв.м., 7,3 кв.м., 
разом по цокольному поверху – 76,3 кв.м. Перший поверх – коридор – 8,7 кв.м., ванна – 4,1 кв.м., 
кухня – 12,6 кв.м., кімната – 31,7 кв.м., тамбур – 6,0 кв.м., коридор – 9,1 кв.м., разом по першому 
поверху – 72,2 кв.м. Другий поверх – коридор – 8,7 кв.м., ванна – 4,1 кв.м., кухня – 12,6 кв.м., кім-
ната – 31,7 кв.м., кімната – 16,2 кв.м., балкон – 2,2 кв.м., коридор – 2,6 кв.м., разом по другому по-
верху – 78,1 кв.м. Мансардний поверх – коридор – 7,1 кв.м., кімната – 17,8 кв.м., кімната – 25,1 кв.м., 
разом – 50,0 кв.м. Будівництво завершено приблизно на 40%. Інші дані невідомі. Стартова (почат-
кова) ціна – 460947.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614134 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 
23047.35 грн. без ПДВ. ЛОТ № 9 -   будівля лазні  (площею 297,7 кв.м.) та прилегла земельна ділян-
ка загальною площею 0,1849 га. Місцезнаходження майна: Чернівецька, обл., Кіцманський р-н, смт. 
Лужани, вул. Першотравнева, 28А/Ж. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно, видане Виконавчим комітетом Лужанської селищної ради 12.05.2004р., на 
підставі його рішення за №71/5 від 12.05.2004р. взамін договору купівлі-продажу АЕБ № 379215 від 
18.08.2001р., посвідченого Кіцманською державною нотаріальною конторою, реєстр № 2547 в зв’язку 
з реконструкцією об’єкта; Державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий Лужан-
ською селищною радою 03.10.2005 р. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серії 
ВСВ № 714431 від 27.04.2005 р. та зареєстрованого в книзі записів державних актів на право влас-
ності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 
010581500181. Будівля лазні складається з: коридор – 2,90 кв.м., столова – 21,30 кв.м., вбиральня 
– 1,10 кв.м., кухня – 10,0 кв.м., кладова – 25,20 кв.м., басейн – 9,80 кв.м., парна – 10,10 кв.м., ко-
тельня – 21,30 кв.м., коридор – 3,40 кв.м., кладова – 4,80 кв.м., душова – 24,70 кв.м., вбиральня – 2,40 
кв.м., коридор – 4,0 кв.м., кладова – 4,0 кв.м., роздягальня – 25,30 кв.м., коридор – 3,10 кв.м., 
всього по першому поверху – 156,80 кв.м. МС – тренажерна зала – 101,40 кв.м., кімната відпочинку 
– 20,20 кв.м., вбиральня – 4,90 кв.м., кімната відпочинку – 14,40 кв.м., всього по МС – 140,90 кв.м. 
Інші дані невідомі.  Стартова (початкова) ціна – 1 092 300.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614138 від 
12.03.2014р.) Гарантійний внесок – 54615.00 грн. без ПДВ. 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  07 
квітня  2014 р. об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Остаточний термін по-
дачі заяв 07 квітня  2014 р  до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лотам № 1,2,6,9 
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення 
прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок 37312011000139 в ГУДКУ у Черні-
вецькій обл., МФО 856135, код 02894548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС 
Головного управління юстиції у Чернівецькій області.Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лотам 
№ 3, 4, 5 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про про-
ведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок 37318002002203в ГУДКУ у 
Чернівецькій обл., МФО 856135, код 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС ЧМУЮ. Остаточна 
оплата за придбаний об'єкт по лотам № 7, 8 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня 
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний 
рахунок 37313002002208  в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 35029484, одержувач: 
Шевченківський ВДВС ЧМУЮ. 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 при-
людних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Що таке щастя?

Рудольф Лекалов, художник, 80 років: 
– Це дуже складне питання. Все залежить від того, в 

чому ви бачите щастя. Можна знайти його в сім’ї або роботі. 
Щастя – це коли людина знайшла свій шлях у цьому житті. 
Можливо, й моє щастя було би іншим. Війна дуже багато 
чому завадила. Війна – це найстрашніше, що може трапи-
тися з людиною. Вона не має законів. Як казав колись мій 
друг художник Петро Червенюк: «На війні щастя немає». 
Я пройшов війну, відчував і голод, і холод. Всяке було. Але 
життя є життя. Вижив, працюю, маю роботу. І відчуваю 
себе щасливим. Головне, щоб у нас був мир. Нехай по-
ганий, але мир. 

Джордж Вашингтон колись сказав, що розумні люди 
виховують у своїй душі любов, а дурні – ненависть. Бо вони 
не знають, що ненависть губить людину. Тому виховуйте  
в собі любов. Любов до природи, до людей, до землі. Оце 
все й є щастя.

Владислав Кудрик, студент, 20 років: 
– На мою думку, щастя це не лише стан душі, який 

далеко не цілком залежить від якихось зовнішніх чин-
ників чи умов життя, від долі людини. Це щось близьке 
до умиротворення, цілковитого душевного спокою. 
Але я не впевнений, чи взагалі мисляча людина може 
бути щасливою. Адже щастя не складається з радос-
ті. Та й світ не дуже цьому сприяє. От я, наприклад, 
сміюсь не так і рідко, але щасливим назвати себе аж 
ніяк не можу.

Інна Янчак, лікарка, 27 років:
– Щастя – це не тоді, коли на вулиці хороша по-

года чи безтурботний день. Щастя – це мир у моєму 
домі, натхнення робити щось, здоров’я моїх близьких 
і радість в очах моїх дітей. На жаль, так склалося, що 
ситуація в Україні не дозволяє нам почуватися цілком 
щасливими. На сьогодні щастя – це єдність.

Святослав Барбуца, веб-розробник, 24 роки:
– Щастя для мене  – коли можливості відповідають 

бажанням, коли можна жити і насолоджуватися життям, а 
не просто існувати, чи ще гірше – виживати. Щастя  – коли 
близькі щасливі й живуть безтурботно і коли майбутнє 
бачиться тільки у яскравих тонах.

Олена Славська, студентка, 21 років:
 – Щастя в кожного своє. Для когось воно вимірюється 

кількістю модного одягу чи новими гаджетами, стосиком ку-
пюр у гаманці чи походами до модних закладів. Щодо мене, 
то я щаслива тим, що моя сім’я здорова, живе більш-менш 
стабільно. В мене є друзі, які, попри певні негаразди чи не-
вдачі, не втрачають віри у гарне майбутнє, залишаються по-
зитивними і ніколи не опускають рук. Це додає віри та наснаги 
й мені. І саме завдяки таким людським рисам як повага, дові-
ра, дружба, вірність, щирість і відкритість, я не сумніваюсь у 
тому, що добрі люди, яким можна довіряти, ще є. Це, деякою 
мірою, також щастя.

Анастасія Мельник, викладачка, 25 років:
– Щастя - це стан любові. До себе, до рідних і близь-

ких, до своєї роботи, до перехожих, до Життя. 

Ромчик, 3 рочки: 
– Щастя – це той, кого любиш. 

20 березня – Міжнародний день щастя
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Мистецтво шовкової стрічки
Історія сторічної давнини: Воєнно-патріотичні мотиви 
у творчості Альфреда Оффнера

ДЕЖАВЮ: 1914 – 2014  
Цьогоріч минає 100 років від по-

чатку Першої світової війни. Вона 
тривала понад чотири роки і завда-
ла людству небачених поневірянь і 
страждань, скалічивши долі мільйонів 
людей і кардинально змінивши їхнє 
життя. 

Серед учасників цієї війни було 
багато художників, зокрема й вихідців 
з Чернівців, або тих, чиє життя й твор-
чість пов’язані з нашим містом. Так, 
приміром, учасниками Першої Світо-
вої війни були Яків Айзеншер, Артур 
Кольнік і Уріель Бірнбаум. Відомо, що 
в лавах австро-угорських збройних 
сил перебувало 346 художників, за-
лучених до спеціального державного 
органу – імператорської воєнної прес-
служби (Kriegspressequartier – KPQ). 
Серед них був і чернівчанин Оскар 
Ляске. Принагідно зазначимо, що до 
групи художників KPQ належав і автор 
твору «Портрет офіцера», який є екс-
понатом Чернівецького художнього 
музею, австрійський живописець 
Антон Файстауер. 

                         

ХУДОЖНИК І ЧЕРНІВЦІ
Отже, тема війни посіла вагоме 

місце у творчості як митців – учасників 
бойових дій,  військових художників, так 
і тих, хто не брав участі у війні. Одним з 
останніх  був народжений у Чернівцях 
1879 року відомий австрійський маляр, 
графік і дизайнер Альфред Оффнер 
(Alfred Offner) – яскравий представник 
югендстилю, член мистецької групи 
«Wiener Secession», учасник численних 
мистецьких виставок. 1909-1910 років 
у Чернівцях митець здійснив живописне 
оформлення інтер’єрів у Німецькому 
Домі та Торгово-промисловій палаті. 

Крім цього, Оффнер був ще й визна-
ним художником-педагогом. Від 1912 
року під його керівництвом у місті пра-
цювала буковинська мистецька школа. 
Єдиним твором художника, який зберіг-
ся у Чернівцях, є вітраж «Полювання на 
ведмедя». Ця композиція прикрасила 
інтер’єр Буковинської крайової управи 
(нині –  корпус історичного факультету 
Чернівецького університету).    

Під час війни талант митця яскра-

во реалізувався в галузі прикладної 
друкованої графіки у таких її різнови-
дах, як екслібрис, плакат, дизайн ав-
стрійських цінних паперів і вітальних 
шовкових стрічок. Останні є окремою 
своєрідною групою цього виду гра-
фіки. Протягом 1914-15 рр. Альфред 
Оффнер активно розробляв дизайн 
таких пам’ятних стрічок для Червоного 
Хреста, які виходили друкувалися для 
збирання коштів потерпілим на війні й 
для потреб фронту. Талант митця як-
найкраще прислужився до створення 

серії цих композицій, які набули якості 
мистецьких витворів на тему великих 
фронтових перемог, позначених висо-
ким піднесенням, духом відданості та 
вірності обов’язку. Такі кольорові шов-
кові стрічки отримали назву «віват-
стрічки» (нім. Vivatbänder, англ. vivat 
ribbons) від слова “Vivat!” або “Vivant!” 
(з латинської – «Хай живе!» або «Сла-
ва!»). Забарвлені піднесено-патріо-
тичним звучанням твори Альфреда 
Оффнера виконані в дусі югендстилю. 
Їх яскраво виокремлюють монумен-

тальність, експресивність образів і 
стилістична цілісність. Характерними 
виражальними засобами віват-стрічок 
художника є динамічна ритміка планів, 
введення шрифтових текстів, емблем, 
портретних зображень, алегоричних 
фігур, символів, батальних сцен, орна-
ментальних мотивів тощо. Середній 
розмір стрічок 38,5 x 6,5 см. Усі твори 
мають авторський підпис.

Віват-стрічки Альфреда Оффнера 
зберігаються в кількох європейських 
музеях. У німецькому місті Вайссен-

фельс – 36 творів (Museum Weißenfels 
Schloss Neu-Augustusburg) і по кілька 
творів у Біттерфельді (Kreismuseum 
Bitterfeld) та у Лондоні (Imperial War 
Museum).

                     

ЗАБУТА ТРАДИЦІЯ МОЖЕ Й 
ПОВЕРНУТИСЯ?!. 

Традиція пам’ятних стрічок з тема-
тичними написами та зображеннями 
сягає 18 століття. Особливо пошире-
ними вони були протягом наступних 
200 років. Їх виготовляли на честь 
як приватних, так і державних по-
дій. Спочатку вони з’явилися  у колах 
аристократії як прикраса одягу, ка-
пелюхів, сумок, а згодом – як звичай 
дарувати ошатну стрічку до дитячого 
одягу на день народження. Пізніше 
ними почали оздоблювати капелюхи 
новобранців, прапори ремісничих 
гільдій та організацій. Святковими 
смугами перев’язували і врожайні 
снопи пшениці. Вони підкреслювали 
радісну атмосферу під час урочистих 
церемоній на честь патріотичних  дер-
жавних свят тощо. 

Події Першої світової війни змінили 
характер віват-стрічок. Їхній вигляд 
та зміст зображень мав пробуджувати 
почуття патріотизму й солідарності, 
прославляючи полководців і перемоги 
у битвах. До створення віват-стрічок 
долучалися професійні австрійські та 
німецькі художники. У наші дні такі 
вітальні стрічки стали предметом ко-
лекціонування. 

Принагідно зазначимо, що знайом-
ство з цим призабутим видом приклад-
ної графіки та зокрема з мистецькою 
спадщиною сюжетних пам’ятних стрі-
чок чернівчанина Альфреда Оффнера 
може прислужитися справі відроджен-
ня цього оригінального виду мистецтва 
у творчості сучасних буковинських 
митців. Адже художні тематичні стріч-
ки дають можливість творчо втілити 
різноманітні ідеї, пов’язані з актуаль-
ними подіями в нашому житті.

Тетяна ДУГАЄВА, 
мистецтвознавець, член 

Національної Спілки художників 
України

Альфред Оффнер. Віват-стрічки. 1914-1916 роки. Шовк, друк.
1. Слава матерям! 2.Слава українцям! 3. Віват піклуванню про вдів 
та сиріт наших воїнів! 4. Віват падінню Варшави! 5. Віват! Івангород 
впав! 6. Слава героїчній армії Бесарабського фронту!

Альфред Оффнер. 
Вітраж «Полювання 

на ведмедя». Поч. 
1900-х років.
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верситету (колишня 
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