
№13

versii.cv.ua

02.04.2015 – 08.04.2015

Фото Сергія Зарайського,  «БукІнфо»

 «Версії» – газета особистостей

А також те, що Вас здивує 
і захопить, подарує радість, а 
інколи – спричинить обу-
рення та  бажання захищати 
себе і все, що любиш…

 
Нестандартні поради на всі  
випадки життя, нетрадиційні методики оздоровлення.

Мистецькі детективи та місцеве дискавері.

Передплата на  «Версії» на 2015 рік:
ціна на 6 місяців: 55.41 грн
ціна на 8 місяців: 74.38 грн.

СПРАВЖНІ 
ЛЮДСЬКІ 
ІСТОРІЇ

11 СТОР.

ГОТУЄМОСЯ ДО 
ВЕЛИКОДНЯ:

Учора,  1 квітня,  під 
Україною увімкнули 
годинниковий 
механізм 
комунальної бомби: 
День сміху чи День 
сліз?

Новим представником Національної ради 
з питань телебачення і радіомовлення у Чер-
нівецькій області стала журналістка Любов 
НЕЧИПОРУК, – йдеться у повідомленні на офі-
ційному сайті Нацради. Представників Нацради 
призначають на конкурсній основі терміном на 
чотири роки. До їхніх завдань входить нагляд 
за дотриманням умов ліцензій та порядком мов-
лення, моніторинг телерадіопрограм, інформу-
вання Нацради про порушення. Досі цю посаду 
обіймав Петро Шегда. Любов Нечипорук працю-
вала журналісткою в газеті «Версії», тривалий 
час очолювала прес-службу Чернівецької ОДА.

Журналістка 
«Версій» 
стала новим 
представником 
Нацради на 
Буковині

Підприємця, що продавав фальсифіковані 
бронежилети за підробними документами, зааре-
штували. Його підозрюють у шахрайстві та підробці 
документів. Першими проблему з бронежилетами 
виявили самі бійці, які їх випробовували безпосе-
редньо в зоні проведення АТО. В ході розслідування 
проведені дві експертизи у Київському науково-до-
слідному інституті судових експертиз. За висновком 
експертів, бронежилети фактично не забезпечують 
захисту від куль. Крім того, встановлено, що супро-
відні документи до бронежилетів підприємець про-
сто скопіював в Інтернеті й видав за дійсні. Наразі 
йому інкримінують злочини, передбачені ст. 15, 
ст. 190 (шахрайство) та ст. 358 КК України (під-
робка документів, печаток, штампів та бланків, 
збут чи використання підроблених документів, 
печаток, штампів) ККУ. Зловмисник перебуває під 
домашнім арештом. Та, за словами начальника 
Управління по боротьбі з організованою 
злочинністю УМВС України в Чернівецькій 
області Миколи Нємцова, це не остаточна 
кваліфікація злочину.

Продавця 
фальсифікованих 
бронежилетів 
арештували

3  СТОР.

Комунальна 
бомба під 
Україною клацає

Креативні писанки 
від Оксани Драчковської
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Президент ненадовго обезголовив райдержадміні-
страції Буковини. Петро Порошенко звільнив шістьох 

голів райдержадміністрацій Чернівецької області. Однак не на-
довго, – і вже є нові призначення. Зокрема, головою Заставнів-
ської РДА призначили Ю. Кітаря, голову сільради с.Васловівці, 
головою Глибоцької РДА – Г. Придія, депутата облради від 
«Народного Фронту». На посаду голови Вижницької РДА по-
вернули М.Андрюка. Кельменеччиною керуватиме В.Швець, 
у Кіцмані – І.Друцул, у Новоселиці – Є. Бойко. Путильським 
головою РДА призначено М. Савчука. У Сторожинці перепри-
значено Я. Бартоша. Депутат облради від ФЗ П.Допіряк став 
головою Хотинської РДА. Сокирянщина поки що залишається 
«безголовою».

Чернівецька міськрада затвердила наглядову раду 
водоканалу. До комісії від громадської ради увійшли 

п’ятеро активістів: Валерій Бурштейн, Василь Дутчак, Ірина 
Зрибнєва, В’ячеслав Кишлярук та представниця міського голо-
ви Антоніна Бабюк. На сесії міськради затвердили також чоти-
рьох представників громадськості: Лідію Анциперову, Валерія 
Карбашевського, Андрія Олійника та Олександра Чернюка. Як 
відомо, наглядова рада має право отримувати інформацію й 
звіти про діяльність підприємства та рекомендувати міському 
голові звільнити директора у разі неналежного виконання ним 
службових обов’язків. 

Буковинські лісівники скоротили експорт необро-
бленої деревини. Лісгоспи Чернівецького обласного 

управління лісового та мисливського господарства скоро-
чують поставки необробленої деревини на експорт. Так, за 
2 місяці поточного року, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року, експортовано необробленої деревини на 18,9 
тис. кубометрів менше. Навіть за скорочення фактичного 
обсягу експорту лісопродукції близько 60% надходжень ко-
штів лісгоспи отримують із-за кордону. За умов мінімального 
бюджетного фінансування саме на ці кошти і ведеться лісове 
господарство області.

На Буковині ростимуть 800 екзотичних дерев. Саджанці 
та сіянці туї гігантської, дугласії, модрини, сосни кримської 

та кипарисовика Лавсона посадили лісівники Сторожинецько-
го лісгоспу Чернівецького облуправління лісмисливгоспу на 
площі 0,2 га. Ці деревні породи не зростають у лісах Буковини, 
тож фахівці хочуть вивчити їхню здатність пристосовуватися 
до природних умов краю. За кілька десятків років з цієї ділянки 
лісгосп отримуватиме власне насіння, яке використовувати-
муть для потреб лісовідтворення. Подібну ділянку експеримен-
тальних лісових культур створять і в ДП «Берегометське ЛМГ».

інфоторба

П одії
С итуації
П ригоди

Папієв виїхав з України. Йому інкриміноване зло-
вживання владою під час парламентських виборів 

2012 року. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» 
заявив нардеп від БПП Костянтин Усов: «За нашими 
відомостями, Михайло Папієв перетнув кордон і ви-
їхав за межі України, оскільки ГПУ розслідує стосовно 
нього кримінальну справу, пов’язану, за попередньою 
інформацією, із зловживаннями при поводженні з 
бюджетними коштами», – повідомив Усов. Нагадає-
мо, 3 жовтня 2014 року тодішній прокурор Буковини 
Павло Ванзуряк повідомив про ймовірність оголо-
шення тоді кандидата в нардепи Михайла Папієва в 
розшук. Та вже 28 жовтня Папієв під №22 за списком 
Опозиційного блоку пройшов до парламенту. У лютому 
2015-го Чернівецьке представництво Громадянської 
мережі «Опора» звернулося до прокуратури з про-
ханням ще раз перевірити численні факти порушення 
виборчого законодавства і дії посадових осіб під час 
минулих виборів. Прокуратура Чернівецької області 
завершила провадження проти екс-губернатора, а 
нині нардепа, Михайла Папієва у березні 2015-го і тоді 
ж передала всі матеріали до ГПУ, оскільки кримінальні 
провадження проти нардепів саме в її юрисдикції.

На Заставнівщині сільська рада незаконно на-
дала в оренду землі водного фонду. Чернівець-

кий окружний адміністративний суд задовольнив позо-
вні вимоги прокурора Заставнівського району про ви-
знання протиправними та скасування рішень сільської 
ради про незаконно надані в оренду земельні ділянки 
водного фонду площею 1,6 га та 0,50 га для риборозве-
дення. Як повідомляє прес-служба прокуратури облас-
ті, торік у травні та червні сільська рада, з порушенням 
Земельного кодексу України і без конкурсу дала дозвіл 
на розробку проектів землеустрою та надання в оренду 
земель водного фонду терміном майже на 50 років.

ДТП у Чернівцях: на вулиці Заставнянській 
«Фольксваген-Кадді» насмерть збив 56-річ-

ного чоловіка. Постраждалого забрала швидка, в 
лікарні від отриманих травм чоловік помер, – повідо-
ляє СЗГ УМВС в Чернівецькій області. Відкрите 
кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 ККУ, за якою 
винуватця ДТП можуть засудити до позбавлення 
волі на термін від 3-х до 8-ми років.  Наразі відомо, 
що водій, 30-літній чернівчанин, на момент ДТП був 
тверезий, а пішохід переходив дорогу на нерегу-
льованій ділянці. Призначено низку експертиз.

Опера і джаз: поєднали непоєднуване

Його родзинкою став джазовий дует Тетяни Мако-
вей та Валентини Менькової. Вони додали концертній 
програмі саме тієї «перчинки», за допомоги якої і 
створюється неповторний смак. Зі сцени звучали такі 
«перлини» джазу, як «Mr. Zebra» Tori Amos та «Cryme 
a river» Julie London.

Діана Магалевич виконала уривок із опери Вінчен-
цо Белліні «Пуритани». У виконанні студійців В. Мень-
кової, В. Паладяна та Я. Бучинської прозвучали твори 
Джакомо Пуччіні, Жака Оффенбаха та Ігоря Шамо.

Народні мотиви у програму вечора внесли ком-
позиція «Чи ми ще зійдемося знову…» на слова Т. 
Шевченка, яку заспівав Андрій Гребоножко, та укра-
їнські народні пісні «Ой, я знаю, що гріх маю» та «Ой 
не світи, місяченьку» у виконанні Марії Ластовецької 
та Тетяни Маковей.

На завершення всі учасники дійства разом ви-
конали композицію «Де згода в сімействі…» із опери 
М. Лисенка «Наталка-Полтавка». За їхніми словами, 
за час відвідування студії вони дійсно стали однією 
сім’єю.

Аліна ВАВРИНЮК, «Версії»

Концерт-звіт Народної оперної студії 
Центрального Палацу культури вразив 
не тільки академічним вокалом, а й 
довершеністю та несподіваністю.

«Кожен третій депутат Чернівецької 
міськради – прогульник», – рух «Чесно»

Активісти громадського руху «Чесно» 
зібралися під стінами Ратуші з вимогою 
позбавити мандатів депутатів, які не від-
відують засідання сесій та комісій.

– Понад 20 депутатів Чернівецької 
міськради минулого року прогуляли більше 
50% засідань сесій або постійних комісій, 
– заявив координатор «Чесно» Андрій КРУ-

ГЛАШОВ. – Згідно із законом, якщо депутат 
пропустив більше половини засідань про-
тягом року, його можна позбавити мандату. 
І громадськість має це вимагати. Не цікаво, 
не подобається працювати – поступися 
іншому. На місце того, хто пройшов за спис-
ком  партії, прийде наступний у списку. Там, 
де депутат виграв мажоритарні вибори, 

треба призначити перевибори.
За даними активістів, до ТОП-трійки 

кандидатів на виліт увійшли депутати 
М.Клим, С.Ленігевич та О.Симака, які не 
відвідали жодної депутатської комісії. До 
них долучився і В. Колосюк, який пропус-
тив понад половину засідань сесій.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Убивство у Владичній на 
Хотинщині розкрите: 47-річного 
місцевого мешканця забив 
власний пасинок

Правоохоронці встановили, що потерпілий та ще троє його гостей 
– 23-річний пасинок, його 30-річна співмешканка та 28-річний друг 
– «культурно відпочивали» зі спиртним. Та пасинок приревнував ві-
тчима до своєї подружки. У запалі сварки молодик вдарив «опонента» 
по голові металевою планкою. Чоловік знепритомнів і через деякий час 
помер. А «гості» разом із вбивцею просто втекли, навіть не спробував-
ши надати допомогу. Вже згодом працівники міліції знайшли «трійцю» 
в повному складі у Погорілівці на Заставнівщині. Вони познайомилися 
із місцевим мешканцем і далі пиячили вдома у нового товариша.

Дії, передбачені ч.2 ст.121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, що спричинило смерть потерпілого, – за якою ведеться криміналь-
не провадження, караються позбавленням волі на строк від 7-ми до 
10-ти років. Убивцю тримають під вартою, а в ході розслідування має 
буде надана правова кваліфікація діям інших фігурантів. 
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Співає програмістка Тетяна Маковей
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3Детектив у Ратуші: готували одне 
звернення, прийняли інше…

Учора під Україною ввімкнули годинниковий механізм 
комунальної бомби: почали діяти нові тарифи.  Та якщо Пре-
зидент не дослухається до голосу народу – вже навіть місцеві 
ради депутатів звертаються до нього як до гаранта Конституції 
з проханням скасувати дві постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП), якими підняті тарифи для населення 
на газ та електроенергію (до слова, НКРЕКП – повністю закрита 
для народу організація: ніхто з невтаємничених не знає, за яким 
принципом формуються тарифи) – станеться те, на що чекають 
вороги українського народу. 

Та, як завжди в історії людства, все залежить від того, за 
яким сценарієм розвиватимуться події далі. Поки що гору в 
Україні взяв олігархат. Це вони – Ахметови, Пінчуки, Коло-
мойські, Фірташі та з десяток інших аморальних осіб – обібрали 
Україну, роздягнувши її народ догола та далі витискаючи з 
нього останню кров. Щоправда, за нашої мовчазної згоди – 
через нашу неготовність до опору та необізнаність. Олігархи 
знекровили економіку держави, бо дбали лише за власні ки-
шені, які набивали й набивали її багатствами. Вони створили 
власне, а не конкурентне бізнес-середовище, використовуючи 
державний ресурс. Але варто їх лише позбавити доступу до 
цього державного ресурсу, як вони стануть банкротами, бо це 
не фінансові генії, а звичайнісінькі злодії та бандити. Саме їхня 
політика призвела й до банкрутства Пенсійного фонду та й, 
зрештою, усієї держави. 

Але уряд, замість того, щоби дбати про розвиток еконо-
міки та проведення реформ у країні, яка гине, і далі злочинно 
підтримує олігархів, не забуваючи при цьому й про себе. Чи 
треба піднімати ціни на газ у 7 разів, коли маємо газ власного 
видобутку? – питання риторичне. Але ж голубе паливо «за 
так» віддають олігархам, бо саме на них і для них майже 25 
років працювала вся Україна та й, зрештою, працює далі. У них 
достатньо грошей, аби створити для власного захисту власні 
армії, так звані добровольчі батальйони, купити політиків і цілі 
партії. Їм належать усі телевізійні канали України. І це вони 
спричинили криваву бійню на Сході України та створили ще й 
внутрішню загрозу, поставивши від 1 квітня народ, який рука-
ми волонтерів утримує вояків АТО, на межу виживання. Люди 
вже не зможуть виділяти зі своїх злиденних доходів гроші на 
утримання народних збройних сил.    

Чи є вихід? Вихід завжди є. Але його треба знайти, бо ку-
плені олігархами політики завжди створюють ситуацію таким 
чином, щоби в народу був «вибір без вибору». Це коли з двох 
бід доводиться вибирати меншу. Справжнього виходу нам ніхто 
й ніколи ще не  пропонував. Тож саме час брати всю відпові-
дальність на себе. Кожному з нас – вже і зараз – треба вчитися 
думати та аналізувати, вимагаючи справжньої демократії, а не 
словесного проносу куплених нардепів і державних чиновни-
ків. До слова, ситуація виходить з-під їхнього контролю. Чи ж 
не тому в риториці Президента нарешті з’явилося слово ДЕО-
ЛІГАРХІЗАЦІЯ. Та почали вони її з маленьких сошок державної 
служби надзвичайних ситуацій – хоча ж вони є наслідком, а не 
причиною системи. Для змін же треба – ламати систему. 

…Одне слово, якщо ми «проковтнемо» нинішнє підвищення 
комунальних тарифів, воно просто знищить усіх нас: годинни-
кова бомба спрацює. 

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

КУДИ ПОДІВСЯ 
УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ? 

Екс-чернівчанин відправив земляка-прем’єра в «нок-
даун» у прямому ефірі «Шустер live».

 Співведучий програми, екс-актор Чернівецького 
муздрамтеатру Петро Мага зауважив у прямому ефірі: 
«Хотілось би сподіватися, що Арсеній Петрович знайде 
в собі достатньо нормальних людських і професійних 
якостей, аби завітати на одну з наступних програм і по-
яснити людям, що змінилося відтоді, коли він розповідав, 
що населенню вистачає газу власного видобування, який 
має коштувати від 50 до 100 доларів. І де той газ дівся за 
його прем’єрства?». 

Комунальна 
бомба під 
Україною клацає

Рівно тиждень тому у міському парла-
менті Чернівців вирували явно не парла-
ментські пристрасті. Зламаний мікрофон 
мера, смикання депутатами один одного 
за комірці, взаємні образи та погрози – все 
це супроводжувало прийняття звернення 
до Президента України Петра Порошенка 
стосовно недопущення підняття тарифів на 
житлово-комунальні послуги. 

Ініціатором прийняття звернення ви-
ступив голова фракції «Батьківщина» у 
Чернівецькій міській раді депутат Анатолій 
Чесанов. Його підтримала значна 
частина депутатів. Але міській 
голова вперто не погоджувався 
вносити це питання до порядку 
денного, мотивуючи тим, що немає 
підготовленого проекту рішення. 
Однак, на думку Анатолія Чесано-
ва, причини такої поведінки мера 
криються зовсім в іншому. Зокре-
ма, у тому, що в тексті звернення 
левова доля провини за чергове 
підвищення цін на газ і світло по-
кладається на чинний уряд і персо-
нально на прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка.

Якщо напружити пам’ять і звер-
нутися до зовсім недавніх подій, 
коли наш земляк Яценюк був у опо-
зиції, то, пригадується, він звинува-
чував уряд Азарова у високих цінах 
на російській газ і переконував 
співітчизників у тому, що дешевого 
газу українського видобутку цілком 
вистачає, аби задовольнити потре-
би простих споживачів. Але тепер, 
коли ціни на газ сягнули космічних 
висот, на Арсенія Петровича напа-
ла раптова амнезія і про дешевий 
українській газ він уже не говорить. 
І саме це було однією з ключових 
тез зазначеного звернення. А якщо 
зважити, що Олексій Каспрук є чле-
ном прем'єрської партії «Народний 
фронт», стає зрозумілим, чому він 
не хотів вносити це питання до по-
рядку денного.

Чесанов підійшов до мера і в 
жорсткій формі почав вимагати, аби 
той дотримувався норм регламенту. 
Знерований Олексій Павлович 
ненароком зламав свій мікрофон і 
оголосив перерву. Не встигли на-
родні обранці вийти з сесійної зали, 
як з’ясувати стосунки з Чесановим 
непарламентськими методами 
спробував його колега і колишній 
член фракції Партії Регіонів Ігор 
Урсулян. Та, завдяки втручанню 
інших депутатів, синців і подертого 
одягу вдалося уникнути. Все ж 
Чернівецька міська рада – це не 
Верховна… 

На погоджувальній раді п. Ка-
спрук здався і пообіцяв внести 
це питання до порядку денного. 
А потім сталася дивна річ: коли 
депутати після двогодинної пере-
рви повернулися до сесійної зали, 

їм роздали… два проекти звернення. Одне 
за авторством Анатолія Чесанова, інше за 
«авторством» депутата від фракції «Народ-
ний фронт» Романа Дріня. Останнє слово 
в слово повторювало текст Чесанова, за 
виключенням того, що з нього викинули усі 
згадки стосовно провини уряду Яценюка у 
підвищені цін на газ і світло. Зрозуміло, що 
хоча й не стійка, але проурядова більшість 
в міській раді прийняла саме лояльний текст 
звернення.

Сам Анатолій Чесанов не вважає це 

поразкою: «Найголовніше – ми сказали 
сотням чернівчан, мільйонам українців, що 
ми в цей складний час відстоюємо їхні інтер-
еси. Зважаючи на те, що з тексту звернення 
викинули критику уряду Яценюка, ми спо-
діваємося, що Президент України як гарант 
Конституції дослухається до нього і вживе 
відповідних заходів. Як дослухається і до ін-
ших обласних, міських, районних сількських 
і селищних рад, яким ми запропонували при-
йняти аналогічні звернення».

Сергій СОСНОВСЬКИЙ

Вельмишановний Петре Олексійовичу!
Дозвольте, насамперед, засвідчити Вам 

свою високу повагу та всіляку підтримку впрова-
джуваного Вами розвитку Української Держави. 
Звертаємося до Вас як до гаранта Конституції, як 
до державного діяча, який своїми діями показує, 
що стоїть і продовжує стояти на захисті людей – 
громадян України. 

Від першого квітня цього року Уряд запро-
ваджує чергове економічне потрясіння для гро-
мадян України. І це не жарт. А саме:  26 лютого 
2015 року Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг  прийняла Постанову №220 
«Про встановлення тарифів на електроенергію, що 
відпускається населенню», за якою знову в рази 
збільшується ціна електроенергії для населення. 3 
березня ця ж структура прийняла Постанову №583 
«Про встановлення роздрібних цін на природний 
газ, що використовується для потреб населення» 
і фактично прийняте рішення про підвищення  
тарифів на газ для населення в 7 разів. 

Чергове запровадження нових тарифів на 
природний газ для населення та зростання цін 
на електроенергію, інші комунальні послуги при-
зведе до переходу значної кількості українців зі 
статусу малозабезпечених у жебраки, фактично 
поставить людей на межу виживання. А це ж наші 
співвітчизники! Люди і так ледве-ледве перенесли 
підвищення цін у 2014 році. 

На жаль, усі передвиборні обіцянки Арсенія 
Петровича залишилися порожніми обіцянками. 
Кожний громадянин знає, що Україна сама до-
буває газ, якого достатньо,  аби забезпечити по-
треби усіх мешканців країни, і що ціна видобутку 
становить не більше 70 доларів США. Про це 
говорив і сам Яценюк у 2013 році, коли перебував 
в уопозиції. А тепер він про це чомусь не говорить. 
І, з його мовчазної згоди, значна частина українців 
уже найближчими місяцями опиниться на межі 
виживання. 

Чому населенню продають дорогий росій-
ський газ? Чому не надавати газ власного видо-
бутку, як було обіцяно до виборів?

Сьогоднішні непрофесійні дії Кабінету міні-
стрів уособлюють безвідповідальне ставлення до 
необхідного соціально-економічного забезпечен-
ня життя людей усієї країни.  Складається вражен-
ня, що Кабмін Яценюка став правонаступником 
корупційних і тіньових схем режиму Януковича 
в енергетичній сфері. Усі облгази та обленерго в 
країні як належали, так і далі належать олігархам. 
Чому українці, які ледве-ледве зводять кінці з 

кінцями, у яких фактично вкрали ці підприємства, 
повинні їх збагачувати?

Для успішного проведення реформ і отриман-
ня позитивного результату від їхнього проведення 
маємо все необхідне. Енергетика – це прерогатива 
Держави, і тому саме Держава повинна повернути 
стратегічні підприємства й стати їхнім власником. 

Прийняті Національною комісією рішення 
свідчать про те, що нічого в країні не змінилося: 
олігархат і далі успішно керує енергетикою Укра-
їни. Підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги для населення є злочином  проти власного 
народу! 

Просимо вас, пане  Президенте, для нор-
малізації тарифної політики та усунення 
тіньових схем в енергетичному та газовому 
ринку вжити наступні заходи:

– скасувати необґрунтоване підвищення 
тарифів на електроенергію та газ для насе-
лення України, а саме – скасувати Постанови 
НКРЕКП №220 та №583;

– зобов’язати НКРЕКП разом з Мініс-
терством палива та енергетики розробити  
процедуру надання газу для населення тільки 
власного видобутку, за відповідними цінами. 
Сумарні сплати за комунальні послуги не пови-
нні перевищувати 15% сумарного доходу сім’ї;

– припинити діяльність на газовому та 
енергетичному ринках непрозорих компаній, 
які сповідують тіньові методи роботи та ство-
рюють необхідність стрімкого підвищення цін 
на газ і електроенергію;

– надати Наказ Міністерству соціальної 
політики терміново скласти реальні реєстри 
громадян – тих, хто потребує компенсацій, 
та розробити механізм компенсацій витрат 
для населення, і тільки після цього вивчити 
доцільність підняття цін. 

Доцільність чи недоцільність підвищення 
тарифів на газ та електроенергію, їхній розмір 
мають бути обговорені експертами на широкій 
дискусії, і, можливо, часткове підвищення тарифів 
є виправданим, але воно повинно відбуватися у за-
конний спосіб, прозоро, з урахуванням інтересів 
кожного українця.

Це історичне рішення, народ Вас любить і 
повністю довірив свою долю. Ви батько нації, – 
захистіть людей.

Впевнені, що вам не байдужа доля людей.

Заздалегідь вдячні. З повагою, – депу-
тат Чернівецької міської ради Анатолій 

ЧЕСАНОВ, за дорученням фракції.

Відкритий лист
до Президента України Петра Олексійовича ПОРОШЕНКА
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4Служіння людям – саме те,
що надає життю сенс 

Уляна ШПИТИЧУК, лікар-психолог Черні-
вецької поліклініки №5: – Людина отримує задоволення 
від того, що вона зробила добро. Ще одним можливим плюсом 
доброчинності є те, що вона частково допомагає позбутися не-
впевненості в собі.

Служіння людям – це та річ, яка надає життю сенс, додає барв 
у серці і збільшує відсоток спогадів від пережитого. 

Олеся ВАКАРЮК, волонтерка громадського 
об’єднання «Буковина – українському війську»: 
– Через нас чернівчани передають в АТО пожертви і роблять це 
завжди не просто добровільно, а й з любов’ю, стаючи таким чином 
волонтерами. У нас є зворотній зв’язок: ми отримуємо прохання 
від самих військових і намагаємось їх реалізувати. Люди часто 
переймаються тим, чи все дійшло на фронт… Але ми власноруч 
все передаємо.

Алла МУСТЕЦА, голова ГО «Буковина – україн-
ському війську», яка неодноразово їздила в АТО: 
– Військові щасливі, коли отримують цю допомогу. По-перше, їм 
привозять речі, які вони замовляли, по-друге, бачать земляків – це 
як «привіт» із дому. Не хочуть відпускати. Вони, як маленькі діти, 
які замовляють щось у Святого Миколая і не знають, чи він принесе 
це їм. Радіють будь-яким дрібничкам, малюнкам, листам від дітей.

Любов КУКУРУЗЯК, волонтерка Координацій-
ного штабу «Буковина – українському війську»: 
– Волонтер отримує моральне задоволення від своєї справи, яка 
б велика чи маленька вона не була! Пам’ятаю, наші хлопці дуже 
потребували автомобіля – і ми змогли його дістати! Вони приїхали 
з передової, аби забрати його. Їхні радість, вдячність, щастя не-
можливо описати словами! А на свята, коли ми до них телефону-
ємо, вони прикладають до слухавки рацію і з усіх блокпостів нас 
вітають… Я не можу висловити те, що відчуваю в такі моменти!

Ольга ГРИШИН-ГРИЩУК, директорка облас-
ного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді: – Пам’ятаю, як ми возили 300 дітей воїнів АТО до садиби 
Святого Миколая на Івано-Франківщину. Особливі відчуття, коли 
чуєш, як після зустрічі діти телефонували батькам – і в тих під-
німався настрій і бойовий дух. 

Разом з колегами збирали кошти для бійців, дівчата смажи-
ли млинці для пацієнтів військового госпіталю. Емоції перепо-
внювали і нас, і наших підшефних… Але буває, під час організації 
і проведення доброчинних акцій зустрічаєшся не лише з однодум-
цями, але й з людьми, налаштованими байдуже, а то й вороже. Та 
я добре розумію: коли в мене щось і не вийде зробити одразу, то 
без спроб і намагання взагалі ніколи не вийде! 

Марта ЛЕВЧЕНКО, член Чернівецької обласної 
благодійної організації «Майбутнє України»: – Не-
давно ми зібрали кошти незрячому хлопчику на операцію, і аж 
у дев’ять років він уперше побачив світ. Згодом узяв маркер і 

намалював сонце, і сказав, що його улюблений колір – жовтий… 
Оце і є справжнє щастя!

Як виявилося, у Чернівцях є й організації, створені за ініціа-
тиви молоді й студентів.

Олександр ПОГОДІН, голова Правління ГО 
«Твоя ініціатива»: – Наша організація створювалася для 
підвищення активності молоді. І доброчинність – частинка цієї 
активності. Якось ми влаштували для чернівчан День вільних обі-
ймів. Стояли просто на вулиці з плакатами і обіймали перехожих. 
Переконалися, що піднімаємо людям настрій після трудового дня. 
І самим було весело. А у День щастя дарували перехожим спечені 
власноруч пряники з побажаннями… всередині. А зовсім недавно 
провели день з 12-ма вихованцями одного з інтернатів. І це було 
важливо як для них, так і для нас: ми їм забезпечили враження й 
емоції, а вони нам дали відчуття, що ми недарма прожили той день!

Анастасія ЛЯЩЕНКО, волонтерка ГО «Твоя іні-
ціатива», додає: – Не всі сприймають наші акції позитивно: 
дехто починає шукати гаманець, а дехто навіть не каже «дякую»… 
Та сяючі й щасливі обличчя дітей і бабусь все ж доводять, що праця 
наша не марна.

Олена ГОЛОВІНА, практикуючий психолог: – 
Добро завжди повертається добром, але тільки те, що зроблене 
від чистого серця. Коли ви робите це не тому, що вам соромно 
не дати гроші чи допомогти, або вам страшно, що таке ж погане 
станеться з вами, а коли ви можете і хочете зробити добро. Коли 
ж ви, наприклад, даєте гроші і робите це зі злобою, «віддираючи» 
від серця – це не піде вам на користь. А загальне здоров’я напряму 
залежить від психологічного… Не обов’язково треба давати щось 
матеріальне, навіть проста усмішка здатна «запустити колесо» 

щасливої Фортуни. 

Доброчинність як стан душі
Президент України підписав 

закон, який упорядковує 
волонтерську діяльність

– Успішно завершена потрібна для громадянського суспільства 
справа, – прокоментував подію один з авторів цього закону, народний 
депутат Іван КРУЛЬКО (фракція «Батьківщина»). – Дуже важливо, що 
цей закон розробляли безпосередньо волонтери, а вносили депутати 
від усіх фракцій коаліції.

Для молодого депутата цей закон став своєрідним «дебютом» – 
першим, який після внесення пройшов усі парламентські процедури і 
став законом. Які ж позитивні зміни передбачає цей закон? Пояснює 
Іван Крулько:   

– По-перше, старий закон «прописувався» під Євро-2012 чиновни-
ками, які ніколи самі не були волонтерами. Як наслідок, увесь реальний 
волонтерський рух  в Україні опинився поза законом і дотепер працював 
фактично нелегально. Всі волонтери, які допомагали АТО, – порушували 
закон! Яким чином? На практиці це виглядало так: волонтерка для АТО, 
приміром, зі Сторожинецького району, перш ніж почати допомагати армії, 
мала створити свою організацію (або вступити в наявну – це за статисти-
ки, що 67% волонтерів здійснюють свою діяльність без організацій). По-
тім поїхати до Києва, до міністерства, щоби зареєструвати волонтерський 
статус своєї організації. Після цього оформити відповідне страхування 
(при тому, що жодна компанія в країні страхування від війни не здій-
снює!) та оформити спеціальний договір зі своєю організацією, а також 
письмовий договір із добровольчим батальйоном. Уявляєте? Натомість 
новий закон дерегулює законодавство часів Януковича, коли волонтери 
вважалися великим злом для режиму (саме завдяки волонтерам значною 
мірою вистояв і переміг Майдан. Сьогодні, стараннями «Батьківщини», 
легалізовано реальну волонтерську працю в Україні та створено умови 
для нормального, цивілізованого розвитку громадянського суспільства, 
наріжним каменем якого є вільна волонтерська діяльність).   

Відтепер волонтером можна стати від 14 років – за згодою батьків. 
У законі зафіксовані також окремі випадки обов’язкового укладання 
договорів із волонтерами (наприклад, на вимогу отримувачів волон-
терської допомоги), але скасовується обов’язкове страхування всіх 
волонтерів (натомість таке право залишається). Всі волонтери-іноземці 
в обов’язковому порядку повідомлятимуть про свою волонтерську працю 
до відповідних центральних органів виконавчої влади у визначені за-
коном строки. І, що важливо, волонтери, які працюють в зоні АТО, в разі 

загибелі чи поранення отримуватимуть державну компенсацію (закон 
врегульовує процедуру підтвердження статусу волонтера).

Новий закон враховує також Резолюції Європарламенту та 
Генасамблеї ООН щодо підтримки волонтерства та інтеграції 

волонтерства і Рекомендації Європейського міжпарламентського 
об’єднання щодо законодавчого забезпечення волонтерської ді-

яльності.

ПІДВОДНІ КАМЕНІ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО 
КОДЕКСУ

У цій добрій справі не обійшлося без маніпуляцій. Одразу після 
голосування у Верховній раді за закон №1480, який стосується во-
лонтерів, почали поширюватися чутки про начебто оподаткування 
волонтерської допомоги. Цій паніці сприяли окремі ЗМІ деяких недо-
торканних олігархів. Хоча насправді йдеться зовсім про інші закони. 
Зокрема, про розроблений Мінфіном і поданий Кабміном закон №211-
VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який, попри 
зауваження громадськості, Порошенко підписав 2 березня.

Запровадження статті 165.1.56 справді створює певні незручності 
для іноземних донорів, оскільки раніше їхня допомога просто не опо-
датковувалася. А тепер для того, щоби допомагати переселенцям і не 
платити за них ПДФО, іноземним донорам треба потрапити до спеці-
ального списку, який повинен бути затверджений Кабміном (і якого, 
звісно ж, іще немає, хоча закон уже набув чинності!) 

Паніку посіяв сюжет на телеканалі СТБ, де ані словом не було 
сказано про іноземних донорів, натомість наголошувалося саме на 
обкладанні податками волонтерів. Посилалися автори цієї «новини» 
на маловідомий сайт, де «страшилка» описувалася двома абзацами 
із купою орфографічних помилок. А телеведучий, коментуючи її, не 
назвав ні номер, ні назву закону, ні фактичний зміст запровадженої 
норми, а тільки сказав, що «страшний закон» буцімто ухвалений «на 
вимогу МВФ». Та ще вживав емоційні вирази на кшталт «шоковані во-
лонтери» тощо. Коли коротко, то закон Мінфіну звільняє від податків 
лише благодійні організації, у той час як більшість міжнародних фондів 
зареєстровані як філії міжнародних громадських організацій (NGO). 

Щоби виправити ситуацію, треба внести правки до двох законів, 
надавши міжнародним рівний статус із українськими громадськими ор-
ганізаціями та доопрацювавши інструменти оподаткування допомоги 
переміщеним особам.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Соціологічне опитування: 
Доброчинність у вишах Чернівців

Ніна ЗОРІЙ, прорек-
тор з науково-педагогіч-
ної роботи та виховання 
БДМУ: 

– Готовність творити добро – 
необхідна й невід’ємна частина 
процесу навчання для медиків, 
адже ніщо краще не вчить спів-
чувати, ніж зроблене тобою до-
бро. Тому кількість доброчинних 
заходів у нашому виші чимала 
– більше сотні на рік. І в інших 
вузах займаються доброчинніс-
тю… Бо це рух душі, притаманний 
людині. 

Автор цих рядків опитала 
молодь віком від 17 до 25 років, 
поцікавившись, чи беруть вони 
участь в акціях громадських ор-
ганізацій чи просто доброчинних 
акціях?

Дослідження показало, що найчастіше 
молоді люди брали участь у доброчинних 
акціях Червоного Хреста чи в акції «Від серця 
до серця». 

Як з’ясувалося, молодь не надто заці-
кавлена у такому способі творення щастя, як 

доброчинність. Але значно сумніше стало від 
того, що більшість молодих людей часто-густо 
просто не була поінформована щодо прове-
дення доброчинних акцій…

Ксенія ВЕРБОВСЬКА, «Версії» 

офіційно

Співчуття і взаємодопомога, які втілює доброчинність – це саме те, що робить нас людьми. 
Творячи добро, ми самі набираємося світла, а піклуючись про інших, сповнюємо змістом 
своє життя. Та й чи можна бути щасливим, якщо поряд біда і горе? І залишатися байдужим, 
коли бачите вдячність і радість в очах того, кому допомогли? Яка природа доброчинності й 
волонтерства? Дізнавалися у практиків.
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«Зірковий» нардеп Семен СЕ-
МЕНЧЕНКО, хоча й зібрав на прес-
конференції широке коло ґаволовів, які 
прийшли подивитися на героїчного комба-
та, оригінальністю не вразив. Як, зазвичай, 
і депутати з досвідом, молодий депутат розпо-
відав про захмарні рейтинги партії «Самопоміч», 
яка й делегувала його в Раду. Говорив про те, 
що його політсила не йтиме «на вибори 
заради виборів», і обіцяв насамперед 
«розбудувати мережу громадських ор-
ганізацій на місцях» і лише за успішної 
діяльності «йти в політику» (так само, як це гово-
рив і робив свого часу «Фронт змін», переймено-
ваний згодом у «Народний фронт»). Семенченко 
обіцяв працювати за принципом «Зробив – відзві-
туй». Скрушно визнавав чималу підтримку, яку 
набирає в суспільстві «Оппо-блок». Традиційно 
описував великі проблеми у військовій сфері, 
нарікав на утиски добровольчого руху державою 
і стверджував, що його однопартійці за 100 днів 
роботи в Раді «не скурвилися» (мовою оригіналу 

– авт.).  Водночас, прізвищ 
тих, кого критикує, не називав і наголошував, 
що він з однодумцями хочуть «об’єднати зусилля 
навколо головнокомандувача». 

Нардеп «із місцевих» Олександр ДРОЗДИК, 
який теж у Раді дебютує (за списком «Народного 
фронту») зайняв нішу «розумника» і при нагоді 
взяв участь у «круглому столі», організованому 
Головним територіальним управлінням юстиції 
в області. Інформував присутніх про реформи в 
органах юстиції та запровадження пілотних про-

ектів. Шко-
дував щодо 

такого наслідку 
«реформ» як скорочення 

працівників юстиції, водночас 
обіцяв, що це не позначиться на 

якості надаваних послуг. І навіть декларував, що 
Мін’юст планує скасувати монополію на надання 
послуг. Хвалився особистою участю в розробці 
системи електронних торгів та її успішним запро-
вадженням: станом на березень, мовляв, зареє-
стровано на цих торгах 49 тис. лотів на загальну 
суму близько 5 млн. грн. Звітував про скасування 
так званих «спецбланків», на яких фірма, що їх 
випускала, заробляла 50 млн. грн. з Держбюдже-
ту.  І погрожував боротися не тільки з великою 
корупцією, а й з так званою «побутовою»,  коли за 
роботу, яку в межах своїх повноважень і за свою 
зарплату виконує працівник органів юстиції, 
він ще й очікує «подяки» у вигляді, наприклад, 
коробки цукерок.

Ще один «місцевий» нардеп – «ударівець» 
(екс-«сильноукраїнець», до речі) Григорій 
ТІМІШ, вочевидь, ще не відвик від боротьби, 
бо на своїй прес-конференції обрав войовничий 

тон: «УДАР» боротиметься за голову Путильської 
РДА Михайла Ямницького і першого заступника 
голови Заставнівської РДА Василя Молдована, 
щоби вони отримали робоче місце», – заявив він 
журналістам. Невідомо, чи дізнався про цей намір 
«боротися» Президент Порошенко, але «робоче 
місце» серією своїх вівторкових розпоряджень 
надав лише одному протеже «Удару». Василь 
Молдован, вочевидь, шукатиме роботу деінде. А 
ще панові Тімішу довелося виправдовуватися і за 
свою попередню партійність, і за те, що в поміч-
ники собі взяв колишнього «регіонала» п. Бічера. 
Виправдовувався так само войовничо і чомусь 
радив журналістам «іти до Ахметова». Мабуть, 
це нова нецензурна лайка?

Як би не намагалися нардепи сподобатися 
буковинцям, головне – аби їхні зусилля не були 
марними. Адже подейкують, що депутати не 
можуть узгодити зміни до закону: прибрати ма-
жоритарну складову виборів і зробити відкритими 
списки партій. А це загрожує відтермінуванням 
самих виборів у часі. Хоча… Кому «загрожує», а 
кому дуже навіть допомагає. Програють же ті, хто 
взагалі не балотуються…

Вл.інф. 

Останній тиждень у Чернівцях 
був щедрим на візити нардепів. 
Планові місцеві вибори 
вимагають привернення уваги 
електорату до політичних сил, 
які ці нардепи представляють. 
І столичні політики старалися!

Бездомним виділяють тимчасове муніципальне житло 
та працевлаштовують. У Відні 

МЕР ВІДНЯ БУВ 
ШОКОВАНИЙ, КОЛИ 
ПОБАЧИВ, ЩО 
БЕЗХАТЧЕНКИ ГУРТУЮТЬСЯ 
БІЛЯ …БІОТУАЛЕТІВ

Кожен із нас зустрічав на вулиці 
людину без постійного місця прожи-
вання. Враження не з приємних: смер-
дючий старий одяг, брудне похмуре 
обличчя, вся увага прикута до сміттє-
вих баків. Одразу ж хочеться пройти 
якомога швидше повз побачене. 

Байдужі в один голос кажуть: 
«Нехай з ними розбирається держа-
ва». Так, піклуватися про своїх гро-
мадян є обов’язком держави, проте 
в цьому випадку вона покладатися 
лише на власні сили не повинна. 
Враховуючи ж, що значна частина 
населення України живе за межею 
бідності, а те, що зараз відбувається 
в країні, невдовзі призведе до по-
вного його зубожіння, залишати цю 
проблему сам на сам із державою не 
варто, бо, швидше за все, результати 
будуть малоефективні. 

Певні кроки у вирішенні цього 
питання робляться: створені спе-
ціальні пункти допомоги, діють во-
лонтерські організації. Та результати 
незначні і питання залишається від-
критим. Отож цікаво було дізнатися, 
як у європейських країнах борються з 
бродяжництвом. Про це і розповіла  во-
лонтер віденської організації «Gruft» 

Сюзанна ПЕТЕР:
– Ідея створити подібну органі-

зацію виникла спонтанно. Коли меру 
Відня знадобилося скористатися 
вбиральнею, йому довелося досить 
довго її шукати. Біотуалетів у столиці 
Австрії вистачає, їх навіть багато, але 
не у центрі міста. Коли ж мер таки 
знайшов його, був неприємно враже-
ний: біля туалетів гуртувалися без-
хатченки. Виглядали вони настільки 
безпорадно і немічно, що посадовцю 
стало їх шкода. Відтоді, з ініціативи 
міського голови, у Відні створюються 
численні благодійні та волонтерські 
організації, що допомагають малоза-
безпеченим і бездомним громадянам. 

– В Австрії за вирішення цієї про-
блеми взялися досить серйозно, 
– продовжує пані Петер. – Влада та 
волонтери діють спільно і, що важ-
ливо, до вирішення цього питання 
підходять толерантно. Ми всі – люди, 
а тому, хто б і що не казав, одна-
кові. Допомагати ближньому – наш 

святий обов’язок. Тому, перш за все, 
ми намагаємося з’ясувати причину 
того, чому людина втратила місце 
проживання. Цим у нашій організації 
займаються психологи-спеціалісти. 
Потім юристи, що співпрацюють з 
нами, збирають повну інформацію 
про особу. А далі вже ми надаємо без-
хатченкам тимчасове муніципальне 
житло та знаходимо місце для їхнього 
працевлаштування. Важлива час-
тина волонтерської роботи – заохо-
тити безхатченків до проходження 
спеціальних лікувальних процедур, 
щоби допомогти їм побороти алко- та 
наркозалежність.

На запитання, чи дала ця програ-
ма певні результати в Австрії, Сюзанна 
Петер відповіла:

– Так, програма є доволі ефектив-
ною, бездомних на вулицях Відня зна-
чно поменшало. Цього досягли в тісній 
співпраці з місцевими органами влади. 
Важко повірити, що кілька років тому 
організація працювала виключно на 

волонтерських засадах. Тоді було не-
легко, але, завдяки нашим активним 
діям, на нас звернула увагу влада. Та 
ще й історія з мером допомогла. Відтоді 
з віденського бюджету виділяються 
певні кошти на фінансування нашої 
програми. Саме на них,  зокрема, 
утримуються муніципальні житлові 
комплекси. Вони постійно заселені, 
та вже чимало мешканців їх покинуло, 
оскільки змогли почати нове життя за-
вдяки нашій допомозі. Проте окрему 
подяку я би висловила всім простим 
людям, які приділили достатньо уваги 
проблемі та охоче співпрацювали з 
нами. Таких у Відні багато! Чуйні серця 
людей  – найбільше надбання нації.

У «НАРОДНІЙ ДОПОМОЗІ» 
МОЖУТЬ ЗАПРОПОНУВАТИ 
НОЧІВЛЮ, БЕЗКОШТОВНІ 
ХАРЧІ, НАВЧАННЯ

Чернівецькі волонтери намага-
ються не відставати від своїх віден-

ських колег. Уже близько 20 років 
в обласному центрі діє громадська 
організація «Народна допомога». 
За словами в.о. директора орга-
нізації Анастасії АНОХІНОЇ, вони 
можуть запропонувати ночівлю, 
безкоштовні харчі, кваліфікаційні 
курси різного напрямку й надати 
юридичний захист. Щоправда, на-
дання цих послуг потребує значних 
коштів, і пані Анохіна не приховує: 
якби не допомога з боку держави та 
іноземні інвестиції, програма була б 
на межі зриву.

– Звісно, в нашому місті є небай-
дужі громадяни, які допомагають 
нам, чим можуть.  Проте, йдеться 
не лише про допомогу людям без 
постійного місця проживання. Наша 
організація піклується ще й про 
малозабезпечених громадян, ба-
гатодітні родини, інвалідів, а тепер 
з’явилися ще й переселенці зі Схо-
ду, які теж потребують допомоги.

Тож, незважаючи на однакову 
спрямованість обох волонтерських 
організацій, у Австрії, як і в усій Єв-
ропі, до справи залучаються прості 
громадяни. І саме завдяки їм пробле-
му вдається вирішити доволі швидко. 

Натомість у нас ситуація дещо 
інша. Воно й зрозуміло, бо інший 
рівень забезпеченості переважної 
більшості громадян, яким доволі 
часто і самим не  вистачає на кусень 
хліба. Але ж недарма кажуть, що чим 
більше віддаси,тим більше отримаєш. 
Тим паче, більшість із безхатченків 
не обирали добровільно таке життя. 
І опинилися вони на вулиці з різних 
причин: хтось втратив своє житло в 
результаті нещасного випадку, ко-
гось вигнали з дому, а в когось його 
просто відібрали. І ніхто не знає, що 
може трапитися з ним завтра. Тому 
так важливо усвідомлювати, що не 
будемо покинуті напризволяще й 
отримаємо чиюсь допомогу.   

…А якщо довкола будуть самі 
лише байдужі?  

 Дмитро АНТОНЮК, «Версії»

Бо там безхатченками 
опікуються мер міста і 
волонтери. Чернівецькі ж 
активісти теж намагаються 
не відставати від своїх колег 
з Австрії: вже близько 20 
років у місті діє громадська 
організація «Народна 
допомога»



Образ міста в портретах чернівчан

…Чернівці – не як низка історичних фактів, архітек-
турних пам’яток чи видатних особистостей. Місто 
як набір вражень і спогадів знакових для Чернівців 
людей… Портрет міста – розмаїття його відомих 
мешканців. Образ-емоція, образ-відчуття, образ-
душа – такий же різноплановий і різнорівневий, як і 
самі Чернівці…

Дитинство по гарнізонах і музеях; музика як професія і стан душі; як 
не стати ні чиновником, ані великим імпресаріо; фонд культури – зі 
зламаного стільця; виштовхувати провінцію у світову культуру

У НОВОМУ МІСЦІ ШУКАЛИ МУЗЕЇ ТА 
ПАМ’ЯТКИ 

«Мій тато військовий, мама – бухгалтер. Але в 
душі вони були творчі люди. Тато –  киянин, з дуже 
освіченої сім’ї. Військовим став у війну, а до того у Дні-
пропетровську був директором школи. На службі мав  
жартівливе прізвисько «Дєточка», бо так звертався 
до солдатів: – Дєточка, зроби те чи те… Не стільки на-
чальник, скільки вихователь. 

Мама – з села на Дніпропетровщині, з села, де 
жили виселені ще за царя литовці. Мову майже втра-
тили, але зберегли свої звичаї та одяг…

Я народилася в Баку. Роками переїжджали за та-
том: Ленінград – Німеччина – Дніпропетровськ – Чер-
нівці – Ленкорань… І куди б ми не переїжджали, батько 
одразу дізнавався, що тут цікавого – і ми обов’язково 
розписували всі вихідні. 

А вже юність і – вся решта життя – в Чернівцях. Ми 
приросли до цього міста: тут народилися мої діти, тут 
знайшли свій останній притулок батьки… І Чернівці 
стали моїм містом».

КУЛЬТУРА ПОЧИНАЛАСЯ ВІД МОВИ, 
ПІСНІ ТА… ВІЛЬНОДУМСТВА

«Через переїзди українську в школі не вчили. Але 
тато наполягав, що культурна людина не може не зна-

ти мови й культури місця, де вона живе. Відтак навіть 
бесіди не було, щоби не знати української. До того ж 
тато дуже красиво співав, його улюблена – «Дивлюсь 
я на небо…»

Мені надзвичайно пощастило: після музшколи я 
вступила до Чернівецького музичного училища. Воно 
було тоді дуже потужним закладом. Я дуже вдячна, 
перш за все Раїсі Слуцькій, у якої вчилася по класу 
фортепіано, потім – незабутній Анні Ізрайлевні Сто-
ляревич… А викладачі теорії й історії музики – взагалі 
легенди Чернівців: Валентин Бідусенко, Олександр 
Чмут… До Бідусенка соромно було прийти, вивчивши 
лише програмний матеріал, не знаючи про тогочасних 
письменників та художників. Такі були йому не цікаві.

Піаніст Валерій Ломанець, тоді зовсім молодий ви-
кладач, вів гурток «Образотворче мистецтво і музика». 
Це були просто казкові лекції. Ти просто починав жити 
мистецтвом: не міг не відвідати виставки, концерту, не 
прочитати книгу… 

В училищі витав дух вільнодумства. Престижно 
було знати опальних художників-поетів-композито-
рів. І ми могли сперечатися про найцікавіше: чому 
заборонений певний художник або композитор. До 
нас приходили Володимир Івасюк і Іван Миколайчук. 
Особливе середовище, особливі відкриття. Тільки з на-
шого курсу шестеро піаністів вступили до московських 
вишів – консерваторії та знаменитої «Гнесінки». І всі, з 

ким ми спілкуємося і тепер – на жаль, дуже багато їх 
зараз по «закордонах» – успішні. Майже всі залиши-
лися в професії. Слава Богу, училище й зараз, після 
всіх пертурбацій, не втрачає позицій.

Після випуску 15 років працювала в 2-й музичній 
школі. Здається, була не найгіршим викладачем: мої 
випускники жалкують, що не можуть привести до мене 
на навчання своїх дітей. А далі мені запропонували 
роботу завідувачки Першотравневим райвідділом 
культури. Я погодилася: це була нова справа і якісь 
нові сподівання… Практично не знала цієї роботи, 
бо в радянські часи майже всі, хто тут працювали, 
«виросли» з комсомольських органів. Система ви-
тискувала «несвоїх». Але через рішучий характер не 
могла й відступитися. Стала в системі шукати… людей. 
І було з чого вибирати: на той час райвідділу культури 
підпорядковувалося 26 профспілкових клубів, а ще 
музшколи, бібліотеки, гуртки…» 

ВІД «КЕРІВНИЦТВА» КУЛЬТУРОЮ ДО 
ПОЕТИЧНИХ АНШЛАГІВ 

«Головна подія району була – щорічний День 
трудової слави: здобутки, передовики, художня са-
модіяльність… Це повторювалося рік від року і стало 
зовсім нецікавим. Коли Горбачов «випустив джина 
з пляшки», сказавши сакраментальне «Разрешено 
все, что не запрещено законом», я сказала завідувачу 
райфінвідділу, що можу запросити на свято району ці-
кавих людей. Все впиралося в гроші: за виступ можна 
було заплатити аж 20 рублів, якщо ти народний ар-
тист! За ці гроші, звісно, ніхто б не поїхав. А от якби ми 
до Літнього театру запросили б якусь видатну людину 
і на 3 тисячі місць продали квитки по 3 рублі – невже 
ж з цих 9 тис. не можна нормально 
заплатити? І завфінвідділом 
підтримав мене. 

Ми дуже плідно 
попрацювали тоді із 
Семеном Цидельков-
ським, на жаль, нині 
покійним, якого я 
витягнула тоді з пан-
чішного об’єднання 
до відомої «Шепетів-
ки». Ми сіли на теле-
фони, половині видатних 
телефонував Семен, поло-
вині я – кого спіймаємо. «Спій-
мали» Євтушенка. І він погодився! 
Це був перший досвід, каси атакували натовпи людей. 
І Євтушенко, замість запланованого одного, погодив-
ся на 5 таких вечорів. Чернівці завжди охоче відвідува-
ли відомі музиканти й колективи. Клопотами не менш 
легендарного Пінкуса Фаліка, з 4-5 міст гастролей 
зарубіжних колективів у Союзі одне було – Чернівці. 
А поети й художники менше до нас навідувалися. Тож 
ажіотаж навколо виступів Євтушенка не випадковий. 
Це були шалені проблеми, але виступ відбувся. З Єв-
геном Олександровичем одразу склалися товариські 
стосунки, і наступного року ми задумали провести 
концерт на стадіоні. Погодилися Євтушенко, Окуджа-
ва, Коротич, Вознесенський і Рождественський! Та зі 
стадіоном не склалося: за два дні до концерту в обкомі 
партії мені сказали, що на стадіоні концерту не буде, 

бо має відбутися міжнародна зустріч з футболу. Як 
потім з’ясувалося, наша «Буковина» приймала якусь 
дворову команду з Сучави!

І от ми з підписаними договорами та усіма дозвола-
ми, із 12-ма тисячами проданих квитків мали «переор-
ганізувати» зустріч на  3 тис. місць у Лтньому театрі! За 
правилами того часу, гроші з кас щовечора здавалися 
до банку – і у п’ятницю по обіді банк закривався. Біля 
кас натовпи обурених людей! Треба повернути гроші 
за 12 тис. квитків і на концерт у парку продати нові. 
І все це за півтора дні! Оголошення по радіо нам не 
дозволили, тільки маленька афішка. І ще маленька 
деталь: біля наших афіш були розклеєні афіші, що в 
кінотеатрі ім. Горького йде фільм «Сумасшедшие на 
стадионе». Неприхований натяк!

Ми встигнули попередити Вознесенського і 
Коротича – вони не приїхали. А Окуджава, Рожде-
ственський, Євтушенко приїхали й виступили. Так 
ми починали.

Потім нам із Семеном пощастило запросити Ліну 
Костенко. А далі був Богдан Ступка із «Садом боже-
ственних пісень» Сковороди, теж знакова подія. Тоді 
вистачало невеличкої афішки, що приїжджає хтось із 
таких відомих – і аншлаг був повний».

БЕЗ РОБОТИ НА ПОЧАТКУ ДЕМОКРАТІЇ І 
ФОНД З МІНУСАМИ НА РАХУНКУ

«Потім прийшла демократія. Райвідділи культури 
ліквідували. Повернутися до музшколи було неможли-
во: у важкі дев’яності, коли зарплату видавали горіл-
кою чи шкарпетками, в людей, які тобі підпорядковані, 
відібрати учнів і години – це було не для мене.

Та однієї п’ятниці мені повідомили, що на звітній 
конференції обласного відділення Фонду культури 

мене рекомендуватимуть відповідальним се-
кретарем. Запитую: що таке Фонд культури 

– відповіли, що пояснять потім. І дійсно, 
у понеділок мене обрали на цю посаду. 
Фонд культури, одна з найперших гро-
мадських організацій Радянського Со-
юзу, був створений під Раїсу Горбачову 
і фінансувався з Москви. Можливості 
були значні. А коли Україна відокре-
милася, фінансування припинилося. У 

цьому приміщенні (на Франка, 14 – авт.), 
стояли стіл та стілець, стирчали дроти від 

люстри – і на рахунку, як зараз пам’ятаю, мінус 
16 тис. І ще – невпорядкована купа документів, 

бо людина, що була на цій посаді до мене, через осо-
бисту образу все просто кинула…

Сіла на той єдиний стілець із єдиною думкою: що 
робити? Вирішила почати з магазину. Художній салон 
на вул. Кобилянської брав на комісію й виставляв на 
продаж тільки роботи членів Спілки художників. А я 
задумала створити альтернативний осередок – де ви-
ставлятимуться на продаж не лише роботи офіційно 
визнаних художників, а й самодіяльних, але цікавих 
авторів»

НОВА КУЛЬТУРА – З УРОКІВ 
БУХГАЛТЕРІЇ

«Я ніколи не розумілася на бухгалтерії. Багато що 
могла розповісти про поета-письменника-композито-
ра – про бухгалтерію нічого. А приходили перевірка за 
перевіркою. О 2-й годині ми мали урочисто відкривати 
магазин – а о 1-й приходить з перевірка з податкової! 
Звичайно, й помилки якісь були, і закони весь час 
змінювалися.

А мені хотілося почати з виставки, яка привернула 
б увагу чернівчан, бо знала, що чернівчани не дуже 
були знайомі з багатьма великими іменами в мисте-
цтві. І мені пощастило запросити виставку… Михайла 
Шемякіна! 

Познайомилася я із Шемякіним у Києві, випад-
ково. Зайшла на виставку його картин – і на порозі 
відчула, що в тихому залі «пахне музикою». Підходить 
якийсь чоловік і запитує: – А чому ви не проходите? 
Відповідаю, що, не бачивши картин, уже відчуваю в 
залі музику. – Яку? – запитує. – Стравінського. – А ви 
пройдіться залом і побачите трохи далі мої роботи, 
написані на музику Стравінського. – Мої – це чиї? . – А 
я Михайло Шемякін… Отак почалася розмова, і згодом 
Шемякін надав роботи для виставки у Чернівцях. Це 
був аншлаг! Працівники Художнього музею казали, 
що це уперше за тиждень пройшло 2 тис. відвідувачів. 

Чернівці Валентини 
ДІАКОВСЬКОЇ:  

 – Ви будете 
знані в Україні та 

світі, якщо ви будете на 
крок уперед. Історія народного 
мистецтва цікава більше для 
фахівців, а ви цікаві світові, 
коли ви йдете на крок уперед 

(Темістокль Вірста). 

Чернівецьке відділення Фонду культури України, яке очолює 
Валентина ДІАКОВСЬКА, не має офісу у звичному розумінні. Маленький 
магазинчик Фонду став для багатьох чернівчан своєрідним клубом, 
куди забігають дорогою, куди заходять, щоби зрадіти від зустрічі з 
прекрасним. Валентина Діаковська щиро вважає: коли на культуру 
немає офіційних грошей, треба допомагати їй інакше – що з більшим 
чи меншим успіхом робить уже понад 20 років. Читачам«Версій» вона 
просто розповідає, як що було – із феєрверком подій, імен, творів 
мистецтва….

З батьками на Театральній площі Новий рік з любимим братом
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Далі був геніальний Іван Марчук. Згодом 
– Микола Бідняк, унікальний живописець 
без рук і одного ока, який творить, тримаючи 
пензля в зубах…» 

КУЛЬТУРНА ПРОВІНЦІЯ 
ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО СВІТУ І 
ЗБИРАЄ СВОЇХ

«Мені хотілося, щоби й наші митці заявили 
про себе більш потужно. І перший такий про-
ект ми зробили з Анатолієм Федірком. Зайшла 
людина й каже: – Я чув, що ви робили знакові 
виставки, може, зробимо щось цікаве разом? 

Це був 1997 рік. І ми створили проект 
«Обличчям до обличчя». До нас приїхали 
24 художники з різних країн – Польщі, Італії, 
Австрії, брали участь і кілька чернівецьких 
митців. Кожний з них малював свій білборд із 
обличчям когось із відомих чернівчан. На День 
міста усе це стояло на Центральній площі. 

Наступний проект – «Меридіан серця». 
Ми запросили художників, які живуть по 
всьому світові, але за національністю чернів-
чани (сміється), але. Це були Лев Філіппов-
Шпольський з Ізраїлю, Йосиф Дашевський з 
Костроми,, Геннадій Горбатий з Німеччини. 
Шимон Окштейн з Америки надіслав свої 
роботи. Запросили  й Темістокля Вірсту з 
Парижа. Вони малювали на пленері серед 
міста, а потім усе це було виставлене в Пасажі. 
Мені й досі здається що «Меридіан Серця» 
був одним з найяскравіших проектів. Далі 
було багато пленерів і дуже цікаві проекти до 
600-річчя міста».

«НОВІ ІМЕНА»  – НОВІ ЗІРОЧКИ 
«Одна з головних програм Всеукраїнсько-

го Фонду культури – і чернівецького осередку 
зокрема – «Нові імена», якій 25 років. Роз-
шукуємо у співпраці з обласним управлінням 
культури талановитих дітей, яких багато в на-
шій області. Викладач музичної чи художньої 
школи, учень якого займає в програмі якесь 
місце, заохочується і це враховується при 
атестації. Відібраних на обласному етапі дітей 
веземо до Києва – на кошти облуправління 
культури, міськради і, звичайно, спонсорів. 
Дітям дають заохочувальні стипендії, вла-
штовуються концерт у філармонії, виставка 
в Художньому музеї. Останні 5 років, якщо 
веземо до Києва 10 дітей, привозимо до 10 
дипломантів або лауреатів: наша найменша 
область конкурує лише з Києвом. Але які мож-
ливості  в Києва і які в Чернівців! 

Багато хто з цих, що у нашій програмі 
отримали перше визнання, рухаються у 
мистецтві далі. Як, скажімо, Маріан Талаба, 
соліст Віденської опери. Як Андрій Вовчук, 
цимбалист і Тарас Столяр, бандурист, за-
служений артист – солісти Національного 
академічного оркестру народних інструментів 
України. Список великий… На жаль, вони 
більше знані за кордоном, ніж в Україні. бо в 
якийсь момент стало непрестижно ходити до 
філармонії. Хоча останнім часом філармонію 
відвідує багато молоді – може, починається 
якесь відродження…»

ПОВЕРНЕННЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА
«З великих проектів хотілося б згадати 

один з перших кроків Фонду культури – ви-
дання віршів Пауля Целана у перекладі 
українською Петра Рихла. Тоді вже «вмерли» 
радянські видавництва, а приватних ще не 
було, не було української видавничої сфери. 
Як ми раділи цій першій книжечці! На вигляд 
тоненька, навіть страшненька, вона теж на-
зивалася «Меридіан серця». Я вважаю, що 
одне із завдань Фонду – пропаганда імен 
видатних буковинців. Я не займаюся науко-
вою роботою, я не літератор – літературною 
частиною займається Петро Рихло та інші. Моя 
справа – привернути увагу до цих людей. Тому 
я й зайнялася такими проектами як «Меридіан 
серця». Тут була виставка Олександра Акер-

мана – це теж художник з України, який давно 
живе у Франції. Він ілюструє твори Целана. 
Завдяки Чернівецькому відділенню Фонду 
культури створений фільм «Пауль Целан. 
Повернення». Ми зробили його німецькою, 
французькою, українською мовами. Презен-
тували в Чернівцях, у Києві, у Парижі. Фінан-
сово будо надзвичайно складно. Попередньо 
ми зустрічалися з місцевим бізнесом в ОДА – і 
багато хто зголосився стати спонсором цього 
фільму. Австрійці дали тисячу доларів, а наші 
«в процесі» відмовилися від фінансування… 

Та зусилля все-такі не марні: фільм про 
Целана отримав чотири престижні нагороди 
на кінофестивалях. Але юридичний власник 
фільму – Київська студія, яка вклала основні 
кошти. Відтак у мене статуетка, в них – 50 тис. 
доларів премії»

ФРАНЦУЗЬКИЙ БУКОВИНЕЦЬ ЧИ 
БУКОВИНСЬКИЙ ФРАНЦУЗ…

«До речі, історія з коштами повторилася і з 
фільмом про Темістокля Вірсту. Теж обіцяли-
обіцяли, а в результаті ніхто з чернівчан 
не допоміг і довелося звернутися до Київ-
ської регіональної студії телебачення, яка 
взяла основні витрати на себе. Але вони 
не могли фінансувати поїздку знімальної 
групи до Франції. От з цим допомогли-та-
ки чернівчани: товариство «Рома» і ПАТ 
«ЧернівціГАЗ».  

Співпраця, навіть своєрідна дружба, з 
Темістоклем Вірстою виникла практично 
випадково. Я дізналася про нього ще 1998 
року, коли доступного нам Інтернету ще не 
було. Вірста по всій Україні робив виставки 
і дарував музеям картини, але так сталося, 
що найближче товаришуємо з ним ми. 

Останні 8 років він щороку телефону-
вав приблизно так: «Пані Валентино, я вас 
дуже прошу, привезіть до мене в гості тала-
новитих молодих людей». І наголошує, що 
хотів би бачити саме буковинських. І ми 8 
років їздимо до нього. Для художника це… 
Не знаю, з чим порівняти… Південь Фран-
ції… 90 км від Ніцци, Сан-Тропе. Менше 5 
тис. населення, але якого! Отут мешкав Анрі 
Матісс… Трохи далі, в сусідньому містечку 
– Марк Шагал. А ось тут – Пабло Пікассо. 
Українці Олексій Грищенко, Олександр 
Архипенко… Вони спілкувалися, това-
ришували. І ці кольори півдня Франції. 
Згадаймо, як про особливе повітря Ніцци 
говорив Матісс: «Тут неможливо жити й не 
малювати». Магія місця! Особливий стан 
художника від поєднання повітря, моря, 
кольорів… Внутрішнє змагання із самим 
собою, ще і ще одна спроба передати усе це 
на полотні. Той же Сезанн усе життя писав 
одну й ту ж гору – ціла філософія…

Коли ми працювали над фільмом про 
Вірсту, я відчула, яким важким життя жили 
у Франції емігранти-українці, які приїхали 
до Парижа тільки для того, щоби сказати 
своє слово у мистецтві – а митців приїж-

джає мільйон, і ніхто їх у Парижі не чекає І 
тут з’являється Архіпенко, і тут з’являється 
Грищенко … Вибух!  

До того ж Темістокль Вірста – людина 
енциклопедичних знань. А його манера 
спілкування?! Жодної зверхності. Він у 
кожному, навіть 16-річному, бачить рівного 
собі. Вірста завжди посміхається, в нього 
така приємна посмішка… 

Він поїхав з Чернівців у 16 років і упер-
ше приїхав сюди в 1998-му, у 70. Дружина 
його – українка, народжена в Америці, і для 
неї це взагалі був перший приїзд до України. 
Він просто бігцем біг до своєї хати, і жінка 
за ним. І він усе каже їй: – От стань тут під 
призьбою, тут чути як Черемош шумить! А 
тут така смачна вода! Орися, попробуй!» 

 

«НАВІЩО МЕНІ ЦЕ ТРЕБА…»
«У кожного в житті свої  стежки. Мені по-

щастило спілкуватися й навіть зав’язати якісь 
товариські стосунки з такими людьми як Євту-
шенко, Вірста, Окуджава, Рождественський… 
Хочеться ділитися цим щастям зі своїми спів-
вітчизниками, із своїми чернівчанами.

Коли я уперше повезла до Франції студій-
ців, це були майже підлітки, 16-17 років. Але 
ми зробили виставку в маленькому французь-
кому містечку, другу в Іспанії… І коли ця юнь 
повернулася додому, вони настільки потужно 
почали працювати, дуже помітно додавши і 
майстерності, і бачення світу. Вони починають 
розуміти, що є щось вище, чим ти можеш без 
кінця ділитися з іншими людьми. Це нібито 
високі слова, але це правда.

Якось так відбувається, що випадковості 
збираються у якийсь напрям – і усе виходить. 
Як із тим же Вірстою… Він зараз хворий, він 
уже не дізнається, якщо я не зроблю фільм 
про нього, але я ж обіцяла… Таким людям не 
можна брехати.

Мене, буває, запитують: – Навіщо ти це 
робиш, який зиск з цього маєш?

Так, я не маю матеріального зиску. Тут 
зиск інший: я потрапила до музею Шагала, до 
музею Матісса… І для мене це щастя. Більше 
того, я навіть не уявляю собі, як би це я приїха-
ла кудись і просто відпочивала. Я роблю якусь 
виставку, зустрічаюся з художниками, – це і 
відпочинок, і задоволення… А ще ці проекти 
залишають теплі стосунки. У Чернівцях – з 
Чоботовими, Созанськими, з Тамарою Север-
нюк… Так весь клопіт перекривається тим, що 
ти це любиш…

Коли щось і вдається зробити хорошого, 
то завдяки таким збігам і напрямам…

Мій старший син колись говорив молод-
шому – аби я чула: – Знаєш, Кірюшо, в кожній 
родині свої проблеми. В одній тато п’є, в другій 
тато маму б’є, в третій – мама десь гуляє. А 
в нашій сім’ї трагедія: наша мама полюбляє 
мистецтво…»

Лариса ХОМИЧ, «Версії»,
фото з сімейного архіву В. Діаковської

Дівчата з нашого двору

«Иных уж нет , а те далечи...»
з Є. Євтушенко, та  Р.Рождественским

Із днем народження вітає Микола Шкрібляк
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Найкраще, що може зробити Укра-
їна – віддати РФ Донбас і Крим з потро-
хами. Я не вірю у мир за будь-яку ціну, 
та давайте змиримося із реальністю. 
У нинішній ситуації в України немає 
шансів на перемогу у війні з Росією. 
Так звані сепаратисти, що виникли 
невідомо звідки – не більше як пішаки 
Кремля.

Крим Україні не повернуть, аж 
поки пекло не замерзне чи поки Путін 
не помре – залежно від того, що ста-
неться раніше. І, правду кажучи, Захід 
поки що не хоче членства України в 
НАТО. Якщо прийняти усе це як неза-
перечну істину, – та мало хто на це 
здатен, – можна знайти креативний 
спосіб закінчення війни. Єдиний 
шанс для України протистояти 
професійній російській армії – 
це допомога військ НАТО, як 
сталося в Косово. Та я не став 
би на це розраховувати. 

Якщо Захід надасть Україні проти-
танкове озброєння, це лише підніме 
ставки та змусить Росію вкладати у 
війну більше ресурсів. Може дійти й до 
використання авіації, але тоді кінець 
конфлікту стане абсолютно неперед-
бачуваним. День, коли Україна стане 
достатньо сильною, щоби битися на 
війні, може настати, але не тоді, коли 
реформи здаються чимсь фантастич-
ним, а економіка переживає крах. 

Україні потрібен оригінальний 
мирний план. Ось як я його бачу: 

Усі заяви уряду США про те, що 
Україна зможе вступити до НАТО, коли 
тільки буде відповідати необхідним 
критеріям – порожні балачки. В ниніш-
ній ситуації це не станеться: НАТО не 
хоче вступати у війну задля України, а 
вступ останньої до Альянсу зобов’яже 
його захищати її територіальну ціліс-
ність. Знаменитий Будапештський 
меморандум, що його кожний з під-
писантів трактує по-своєму, – дитячий 
лепет, порівняно із зобов’язаннями 
членів НАТО. Коли б Україна була 
членом Альянсу, йому хоч-не хоч до-
велося б виступити на її захист, – а це 
найгірший з кошмарів НАТО.

Сепаратисти права 
голосу не потребують 
– вони лише фантазія 
Путіна й елемент його 
пропаганди.

Отже, за моїм мирним 
планом, Україна має відмо-
витися від Криму та планів 
вступу до НАТО. Я знаю, 
що це складно перетравити. 
Тим не менш, я пропоную піти 
ще далі – пообіцяти, 

що Україна постачатиме до Криму воду 
та продовольство, але за рахунок Росії, 
за тим же принципом, за яким РФ бере з 
України гроші за газ. Таким чином від-
паде потреба будівництва мосту через 
Керченську протоку. План передбачає, 
що Росія отримає Донбас з усіма по-
трохами, згідно з лінією, зафіксованою 
Мінськими угодами. Україна припинить 
будь-яку підтримку цих територій. 
Вони й без того вже занадто дорого їй 
обійшлися. 

А тепер давайте перейдемо до пунк-
тів приємних.  

Гарантією дотримання мирного до-
говору стане введення миротворчого 
контингенту ООН. Сторонами виступлять 
США, Україна, Росія та Європа. Сепара-
тисти права голосу не потребують – вони 
лише фантазія Путіна і елемент його 
пропаганди. 

Щасливі від того, що їм удалося уник-
нути великої війни в Європі, США та ЄС 
виділять Україні $50 млрд. підтримки 
(набагато менше від тих $300 млрд., 
що їх отримала невдячна Греція). Виді-
лення цих коштів жорстко прив’яжуть 
до реформ, за проведенням яких будуть 
стежити міжнародні спостерігачі. 

Що втратить Україна? Зруйнований 
Донбас із його застарілою промисловістю, 
нездатний допомогти розвиткові укра-
їнської економіки, і Крим – другорядний 
курорт із огидним сервісом. 

Найкращий спосіб перемогти Росію 
– стати успішною, незалежною, еконо-
мічною країною в сусідстві. І вже зовсім 
скоро росіяни скажуть, що їм потрібен 
Майдан. 

Я знаю росіян давно і не маю жодних 
ілюзій щодо них. 1979 року я – разом із 
моїм босом, главою Сенату США – сидів 
за столом навпроти Громико. Ми обгово-
рювали скорочення ядерного озброєння. 
Я не довіряю російському урядові, коли 
бути лаконічним. Але я гадаю, що поді-
бний договір зв’яже росіянам руки полі-
тично і його не варто скидати з рахунків, 
але розв’яже руки Україні, яка потребує 
простору для маневру, аби розвивати-
ся. Бо Україна потребує мирного догово-
ру і припинення кровопролиття. 

Моє найбільше побоювання, що ві-
йна триватиме роками і план, подібний 
до цього, у підсумку буде схвалений. 
Але з однією лише різницею: до того 
часу в Україні можуть загинути 20 тисяч 
людей. Чи більше…  

Джерело: «Facebook»

З усіх питань, які виникають в учасників АТО, відтепер можна 
звертатися до громадської організації «Об’єднання учасників 
АТО» під головуванням Олександра Ковбасюка.

Основна мета об’єднання – забезпечити законні права та 
інтереси учасників АТО, створити умови для розвитку та роз-
ширення їхньої громадської діяльності, поліпшення добробуту 
військових.

Адреса організації: Центральна площа, 9 (колишнє примі-
щення «Укртелекому», 2-ий поверх). 

Учасники АТО можуть отримати тут безкоштовну юридичну 
й психологічну підтримку, роз’яснення стосовно соціальних 
пільг, дізнатися про порядок отримання посвідчення учасника 
бойових дій тощо. 

До речі, родини учасників АТО, які отримали матеріальну 
допомогу торік, можуть отримати її повторно. Слід звертатися за 
адресою: вул. Руська, 1, тел. 51-57-67, 51-57-87.

Вл. інф.

ДИТИНА ВОЯКА 

ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ
В одній групі з моїм сином 

(ДНЗ № 44, 6-та група) навча-
ється хлопчик, якому днями 
діагностували лейкоз. В Ан-
дрійка зараз перший гострий 
період, він ще має високі шанси 
на одужання. Бо, як відомо, в 
боротьбі з раком вирішальну 
роль мають час і гроші. Дитині 
проводять хіміотерапію, готу-
ють до складної операції з пере-
садки кісткового мозку. Для родини це фантастичні кошти, 
батько щойно на 10 днів приїхав з АТО. Якщо є можливість, 
допоможімо маленькому Андрійкові. Батьки – Дмитро та 
Катя – будуть вдячні за будь-яку допомогу.

Приватбанк 6762 4683 1011 5310, 
 Луцишин Дмитро Вікторович

Марина ІВАСЮТА, з «Фейсбуку»

«Об’єднання учасників 
АТО» розпочало роботу в 
Чернівцях



   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.
45,19.30,23.15,03.05 ТСН
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з 1+1
07.35,08.35 Маша i ведмiдь
09.45 Чотири весiлля 3
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому"
12.25,13.00 Т/с "Ворожка"
13.35,14.10 Т/с "Слiпа"
14.45 Сiмейнi мелодрами 5
15.45 Битва салонiв
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи"
20.30 Чистоnews
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами"
22.00 Чотири весiлля 4
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж"(2)
00.35 Бойовик "Вiйна"(2)
02.20 Т/с Терпкий смак кохання"
03.35 Т/с "Next 2"
05.10 Служба Розшуку Дiтей

   IНТЕР
05.50 "Подробицi" - "Час".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20,23.35 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25 Т/с "Земський лiкар 4. По-
вернення".
14.20 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45 Т/с "Красиве життя". (2 
категорiя).
01.30 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.05 Факти.
05.40,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05,02.50 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.50,13.20,16.40 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Трюкач".
23.25 Х/ф "Куля в голову". (2 
категорiя).
01.20 Х/ф "Жах на вулицi В`язiв". 
(2 категорiя).
04.10 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30,21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 

21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21.10 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.45 Таємниці мого міста
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила ети-
кету
9.10 Посередині
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
14.55 Моє місто
15.00, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
06:50 «Знай наших!»
07:00, 15:05,21:10 Кінозал «Ма-
лятко»
07:1015:50, 19:30 «Ваш експерт»
07:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55,19:25, 
21:55, 00:25Погода
08:00, 21:20 Народний контроль
08:05, 18:00 Пізнай світ
08:30 Служу Україні
09:00 Профілактика
12.00, 19:45, 00:40Вулиця Свят-
кова,1
13:15 Золота колекція кінемато-
графа
16:00 Століття воєн 
16:30 Незвичайні культури
17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
18:30 Мегазірки
19:00, 21:30, 00:00 Чернівецький 
репортер
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Смертельна при-
страсть» (2)
 01:30 Блискуча година від М2

   УКРАЇНА
06.20,13.00,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.
10,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 9 i 10 с.
11.50,19.45,03.00 "Говорить Укра-
їна".
18.00 Т/с "Безсмертник. Нова 
надiя", 21 с. (2 категорiя).
21.00 Т/с "Все тiльки починаєть-
ся", 17 i 18 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 3". (2 
категорiя).
04.00 Т/с "Безсмертник. Нова 
надiя", 20 i 21 с. (2 категорiя).

   НТН
05.55 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
13".
13.20,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,02.55,04.25 
"Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 5".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 12". (2 
категорiя).
00.40 Т/с "Призначений". (2 
категорiя).
02.05 "Європейський покерний 
турнiр".
03.25 "Речовий доказ".
03.50 "Випадковий свiдок".
04.55 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.35 "У пошуках iстини. Блиск i 
убогiсть кремлiвських дружин".
06.20,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
06.55,16.00 "Все буде добре!"
08.50,18.50 "Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Територiя" А".
09.50 "Правила життя. Диво-при-
лади: розтин покаже".
11.45,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
12.45 "МастерШеф 2".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2 
категорiя).
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
00.25 "Один за всiх".
01.35 Х/ф "Господар тайги".
02.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
0 6 . 1 0 , 0 7 . 2 5 , 0 7 . 3 5 , 0 7 . 5 5 
Kids’Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни".
08.00,18.00,02.00 Репортер.
08.05,11.55 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.00 Т/с "Татусевi дочки".
16.55,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.15,05.20 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.15 Х/ф "Вавiлон нашої ери". 
(2 категорiя).
02.05 Служба розшуку дiтей.
02.10 ППШ-2.
03.10 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

 «Прояв образу в буденному»: вистав-
ка живопису В. Філіппова (Київ)
«Ozi Art. Початок…»: Сучасне мистецтво очима Наталії Озерянської. 
Яків Гніздовський, живопис та графіка (до 
100-річчя від дня народження).  
«Христос Воскрес! Вокресне Україна»: ви-
ставка листівок з фондів ЧХМ 

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

4 квітня 18.30: «Як козам роги виправляють…»
5 квітня, 12.00: «Білосніжка і семеро гно-
мів»; 18.30: «Кохання у стилі бароко»;

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

5 квітня, 12.00: «Мама для мамонтенятка»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

2-8 квітня. «Форсаж»: 14.00, 16.40, 19.20, 
22.00; «Енні»:10.00, 11.50. 

   1+1
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.10 
Снiданок з 1+1
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.30
,23.15 ТСН
07.35,08.35 Маша i ведмiдь
09.45 Чотири весiлля 3
11.05 Т/с "Сила. Повернення додому"
12.25,13.00 Т/с "Ворожка"
13.35,14.10 Т/с "Слiпа"
14.45 Сiмейнi мелодрами 5
15.45 Битва салонiв
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи"
20.30 Чистоnews
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами"
22.00 Грошi
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж"(2)
00.35 Трилер "Фантом"
02.05 Т/с "Терпкий смак кохання"
02.50 Т/с "Next 2".
05.10 Служба Розшуку Дiтей"

   IНТЕР
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,1
4.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Х/ф "Тариф "Щаслива сiм`я".
11.10,12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
14.20 "Сiмейний суд".
15.25,16.15 "Чекай на мене".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45 Т/с "Красиве життя".  (2 
категорiя).
23.35 Т/с "Мессiнг: Той, що бачив 
крiзь час".
01.30 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20 М/с "Том i Джерi".
06.05 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
з К. Стогнiєм.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Х/ф "Викрадачi картин".

11.25,13.20 Х/ф "Танго i Кеш".
12.45,15.45 Факти. День.
13.55,16.20 Х/ф "Руйнiвник".
16.45 Х/ф "Суддя Дредд".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф "Суддя Дредд 3D". (2 
категорiя).
02.05 Х/ф "Роккi  Бальбоа".  (2 
категорiя).
03.40 Вражаючi сюжети про роботу 
полiцiї.
04.20 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 9.20 Теми дня неділя
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.50, 3.55 Погода 
6.40, 8.40, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила етикету
9.10 Моє місто
12.00 Нова Гостьова
12.10, 20.10, 00.05 Панно кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20 Посередині
15.30, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15 Таємниці мого міста
22.20 Журналістьке розслідування
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі”▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»        
07:00, 15:15, 21:10  Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 15:45 , 19:30Ваш експерт
07:30 Чернівецький репортер.Під-
сумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода

08:15 Служба порятунку 101
08:30 Афіша
08:35 Західний експрес
09:00 Біоритм
09:20 Єдина країна
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця Святкова,1
11:30, 01:30 Блискуча година від М2
13:15 Х/ф «Гувернантка»  (1)
16:00 Зірковий марафон
16:25 Вікно в Європу
17:05 Хенд мейд
17:35 Цікаве кіно
17:55 Богатирські ігри
18:40 Служу Україні
19:00, 21:30, 00:00 Чернівецький 
репортер
21:20 Народний контроль
22:00 Х/ф «Серця чоловіків» (2)

   УКРАЇНА
05.50 Подiї тижня.
06.50,07.10,08.10 Ранок з Україною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с "Пiзнi квiти".
15.30,17.10 Т/с "Слiд".
18.00 Т/с "Безсмертник. Нова надiя", 
20 с. (2 категорiя).
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Все тiльки починається", 
15 i 16 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Еван Всемогутнiй". (2 
категорiя).
Профiлактика.
04.50 Реальна мiстика.
05.30 Подiї.

   НТН
05.00 Х/ф "Пiчки-лавочки".
05.25 "Легенди карного розшуку".
06.35 "Правда життя. Професiя кон-
дитер i пекар".
07.05 "Агенти впливу".
07.55 Т/с "Павутиння 5".
15.10 Т/с "Даїшники".
19.00,21.40,02.05,04.00 "Свiдок".
19.30 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 9".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 13".

23.45 Т/с "Закон i порядок. Вiддiл осо-
бливих справ 12". (2 категорiя).
00.40 Т/с "Призначений". (2 категорiя).
02.35 Х/ф "Монстро". (3 категорiя).
04.30 "Речовий доказ".
04.50 "Випадковий свiдок".

   СТБ
06.20 "У пошуках iстини. Йосип 
Сталiн: жiнки тирана".
07.05,16.00 "Все буде добре!"
09.05 "Таємницi Х-Фактора. Пiснi за-
бутих дiтей".
10.00 Х/ф "Джентльмени удачi".
11.45 Х/ф "Я щаслива!"
13.40,19.45 "Слiдство ведуть екстра-
сенси".
14.20 "Битва екстрасенсiв".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.50 "Iсторiя українського шоу-
бiзнесу. Територiя "А".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2 
категорiя).
22.35 "Детектор брехнi 7".
00.00 "Один за всiх".
01.10 Х/ф "Рiдня".
02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.35,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00 М/ф "Том i Джерi: Робiн Гуд".
09.05,11.55 Teen Time.
09.07 Єралаш.
12.00 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.55 Т/с "Воронiни".
18.00,02.15 Репортер.
18.20,01.30,05.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Х/ф "10 000 рокiв до нашої ери". 
(2 категорiя).
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Великi почуття.
03.10 Зона ночi.
04.50 25-й кадр.  

   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,23.15,03.05 ТСН
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з 1+1
07.35,08.35 Маша i ведмiдь
09.45 Чотири весiлля 3
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому"
12.25,13.00 Т/с "Ворожка"
13.35,14.10 Т/с "Слiпа"
14.45 Сiмейнi мелодрами 5
15.45 Битва салонiв
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи"
20.30 Чистоnews
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами"
22.00 Iнспектор Фреймут 2
23.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж" (2)
00.35 Драма "Не озирайся"(2)
02.20 Т/с "Терпкий смак кохання"
03.30 Т/с "Next 3"
05.05 Служба Розшуку Дiтей

   IНТЕР
05.50 "Подробицi" - "Час".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20,23.35 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25 Т/с "Земський лiкар 4. По-
вернення".
14.20 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кож-
ного".
20.00 "Подробицi".
20.45 Т/с "Красиве життя". (2 
категорiя).
01.30 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
09.50,03.05 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.40,13.20,16.35 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с "Трюкач".
23.30 Х/ф "Затяжний пострiл". (2 
категорiя).
01.20 Х/ф "Зазубрене лезо". (2 
категорiя).
04.30 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 
3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода 
6.45, 8.40, 14.20, 17.00, 5.45 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 Про закони
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
15.10, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 17 хвилин правди
21.20 Посередині
22.20 Журналістське розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,  08:30, 15:05, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10,15:50,19:30 Ваш експер»
07:30, 19.00, 21:30, 00:00 Черні-
вецький репортер
07:55,08:55,13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:20 Народний контроль
08:05,18:00 Пізнай світ
09:00 Т/с «Спадкоємці Дель Мон-
те» (1)
10:00,19:45, 00:40 Вулиця Свят-
кова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Золота колекція кінемато-
графа
16:00 Століття воєн 
16:30 Незвичайні культури
17:05 Т/с «Спадкоємці Дель Мон-
те» (1)
18:40 Закон і честь        
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Небезпечні потяги»  (2)

   УКРАЇНА
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с "Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.2
0,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 11 i 12 с.
11.50,19.45,03.10 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 22 с. (2 категорiя).
21.00 Т/с "Все тiльки починається".
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 4", 1-3 с. 
(2 категорiя).

   НТН
05.55 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".

09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 13".
13.20,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,02.05,03.20 
"Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 5".
23.45 Т/с "Закон i порядок. Вiддiл 
особливих справ 12". (2 категорiя).
00.40 Т/с "Призначений". (2 
категорiя).
02.35 "Речовий доказ".
03.50 "Випадковий свiдок".
04.35 "Легенди карного розшуку".

   СТБ

05.50 "У пошуках iстини. Воло-
димир Великий. Святий варвар".
06.30,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
07.05,16.00 "Все буде добре!"
09.05,18.50 "Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Територiя" А".
10.00 "Кохана, ми вбиваємо дiтей".
11.50,19.50 "Слiдство ведуть екс-
трасенси".
12.50 "МастерШеф 2".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2 
категорiя).
22.35 "Давай поговоримо про 
секс 2".
00.25 "Один за всiх".
01.40 Х/ф "Зникнення свiдка".
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

Середа, 8 квiтня
06.10,07.25,07.35,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00,18.00,01.55 Репортер.
08.05,12.00 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.05 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.00,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.15,05.25 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.10 Х/ф "Пiсля нашої ери". (2 
категорiя).
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 ППШ-2.
03.15 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

понеділок6 квітня понеділок

понеділок8 квітня середа7 квітняпонеділоквівторок

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал. «Форсаж-7»:10.00, 14.30, 
17.00, 19.30; «Незламна»:12.20, 22.00. 
Малий зал. «Оз:Нашестя летючих мавп»:13.30, 
15.30, 17.30; «Останні лицарі»:19.00, 21.00.

ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ

9 квітня,18.30:Академічний камерний оркестр 
«Capriccio»,Й.Гайдн,«Сім слів Спасителя на хресті».

ОРГАННИЙ ЗАЛ

4 квітня, 18.30:Ольга ЗАКІРОВА (Київ), 
Й.С.Бах, Ж.Мюле, С.Франк (орган).



   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30 ТСН
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з 1+1
07.35,08.35 Маша i ведмiдь
09.45 Чотири весiлля 3
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому"
12.25,13.00 Т/с "Ворожка"
13.35,14.10 Т/с "Слiпа"
14.45 Сiмейнi мелодрами 5
15.45 Битва салонiв
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи"
20.20 Драма "Лiнiя Марти"
00.30 Драма "У темрявi"(2)
03.05 Т/с "Next 3"

   IНТЕР
05.50,04.50 "Подробицi" - "Час".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25 Т/с "Земський лiкар 4. 
Повернення".
14.20 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Т/с "Картковий будино-
чок". (2 категорiя).
03.05 Т/с "Сусiди".
04.20 Д/ф "Останнiй Велик-
день".

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.50,03.05 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.40,13.20,16.45 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с "Шеф 2".
23.30 Х/ф "Мета номер один". 
(2 категорiя).
01.25 Х/ф "На вiдстанi удару". 
(2 категорiя).

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.45, 8.40, 14.15, 17.00, 21.00, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00 Журналістське розсліду-
вання
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 16.00, 23.00, 2.30, 4.15 
Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,  08:30, 15:05, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30  Ваш експерт
07:30,19:00, 21:30, 00:00 Черні-
вецький репортер
07:55, 08:55, 13:05,15:55,19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00 Народний контроль  
08:05 Слідство інфо 
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця 
Святкова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Золота колекція кінема-
тографа
16:00 Століття воєн 
16:30 Незвичайні культури
18:00 Пізнай світ
18:30 Мегазірки
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Погана поведін-
ка»(2)

   УКРАЇНА
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
3.00,05.25 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов".
11.50,19.45,03.45 "Говорить 
Україна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 24 с. (2 категорiя).
21.00 Пойа як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 4", 7-10 
с. (2 категорiя).
06.10 Т/с "Дорожнiй патруль 11".

   НТН
05.45 Х/ф "Кримiнальний та-
лант".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09 .00 ,04 .05  "Випадковий 
свiдок".
10.00 Т/с "Мовчазний свiдок".
13.10 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,02.25 "Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 5".
19.30 Х/ф "На краю стою".
21.15 Х/ф "16 кварталiв". (2 
категорiя).
23.15 Х/ф "Правосуддя Стоуна". 
(2 категорiя).
00.50 Х/ф "Iуда".
02.55 "Речовий доказ".
04.45 "Легенди карного роз-
шуку".

   СТБ
05.45 Х/ф "Казки... Казки... Ста-
рого Арбата".
07.40 Х/ф "Дихай зi мною".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.50 Т/с "Коли ми вдома". (2 
категорiя).
19.55,22.45 "Холостяк 5".
00.55 Х/ф "Екiпаж".
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
П`ятниця, 10 квiтня
06.05 Служба розшуку дiтей.
06.10,07.25,07.35,07.55 Kids` 
Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни".
08.00,18.00,02.10 Репортер.
08.05,21.00 Серця трьох 2.
17.20,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.25,05.25 Абзац!
23.05 Х/ф "Життя як воно є". (2 
категорiя).
02.15 ППШ-2.
03.15 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,00.15 ТСН
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.1
0 Снiданок з 1+1
07.35,08.35 Маша i ведмiдь
09.45 Чотири весiлля 3
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому"
12.25,13.00 Т/с "Ворожка"
13.35,14.10 Т/с "Слiпа"
14.45 Сiмейнi мелодрами 5
15.45 Битва салонiв
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи"
20.30 Чистоnews
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвчатами"
22.00 Сказочная Русь
22.30 Право на владу 2
00.35 Т/с "Мiстер Селфрiдж"(2)
01.35 Т/с "Терпкий смак кохання"
02.20 Т/с "Next 3"

   IНТЕР
05.50 "Подробицi" - "Час".
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20,23.35 Т/с "Мессiнг: Той, що 
бачив крiзь час".
11.15 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25 Т/с "Земський лiкар 4. По-
вернення".
14.20 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
20.45 Т/с "Красиве життя". (2 
категорiя).
01.30 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
09.50,03.00 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.40,13.20,16.45 Т/с "Морський 
патруль".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Опери".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с "Шеф 2".
23.30 Х/ф "На вiдстанi удару". (2 
категорiя).
01.35 Х/ф "Затяжний пострiл". (2 
категорiя).
04.20 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 
3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода 

6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 5.45Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин прав-
ди
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
14.00 Посередині
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20, 21.00 Журналістське роз-
слідування
15.30, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:30, 21:00 Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 15:45, 19:30 Ваш експерт
07:30, 19:00, 21:30, 00:00Черні-
вецький репортер
07:55, 08:55, 13:05, 15:5, 19:2, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:20 Народний контроль
08:05, 18:00 Пізнай світ
08:30 Закон і честь 
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45 , 00:40Вулиця Свят-
кова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Зірковий марафон
13:45  Біоритм
13:45 Золота колекція кінемато-
графа    
15:05 Подружки   
16:00 Століття воєн 
16:30 Незвичайні культури
18:25, 23:00 «Слідство інфо»
21:25 Афіша
22:00 «Пряма відповідь»

   УКРАЇНА
06.15,13.00,15.30,17.10,21.00 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.2
0,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с "Плюс любов", 13 i 14 с.
11.50,19.45,03.10 "Говорить Укра-
їна".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Нова надiя", 23 с. (2 категорiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 4", 4-6 с. 
(2 категорiя).

   НТН
05.35 Х/ф "Вiзит до Мiнотавра".
06.45 Х/ф "Нiчна пригода".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".

11.40 Т/с "CSI: Лас-Вегас 13".
13.15,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,03.40,04.45 
"Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО 5".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 8".
23.45 Т/с "Закон i порядок. Вiддiл 
особливих справ 12". (2 категорiя).
00.40 Т/с "Призначений". (2 
категорiя).
02.50 "Покер. Велика гра".
04.10 "Речовий доказ".
04.35 "Випадковий свiдок".
05.15 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.30 "У пошуках iстини. Леонiд 
Брежнєв: пiгулки вiд любовi".
06.15,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
06.50,16.00 "Все буде добре!"
08.45 "Зiркове життя. Битва за 
дiтей".
09.55,18.50 "Iсторiя українського 
шоу-бiзнесу. Територiя" А".
10.50,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
11.50 "МастерШеф 2".
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть". (2 
категорiя).
22.35 "Я соромлюся свого тiла 2".
00.25 "Один за всiх".
0 1 . 4 0  Х / ф  " П о п е р е д н є 
розслiдування".
03.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.35,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00,18.00,02.15 Репортер.
08.05,11.55 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.00 Т/с "Татусевi дочки".
15.55,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.35,05.40 Абзац!
21.00 Серця трьох 2.
23.25 Х/ф "Елiзiум". (2 категорiя).
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 ППШ-2.
03.30 Зона ночi.
05.10 25-й кадр.

   1+1
0 6 . 0 0  М ел од р а м а  " Я н гол 
мимоволi"
07.35 М/ф
08.00,08.35 М/с "Качинi iсторiї"
09.00 Лото-Забава
09.40 М/ф "Ескiмоска 2: пригоди 
в Арктицi"
09.45 Маша i ведмiдь
10.15 ТСН
11.00 Свiт навиворiт: Латинська 
Америка
12.05 Iнспектор Фреймут 2
13.30 Мультибарбара
13.55 Т/с "Мiж нами, дiвчатами"
17.40 х /ф" Iван Васильович 
змiнює професiю
19.30,04.50 ТСН-Тиждень
21.00 Голос країни 5
23.15 Бойовик "Лицар дня"(2)
01.10 Драма "Час печалi ще не 
настав"(2)
02.50 Т/с "Next 3"

   IНТЕР
05.10 Х/ф "Дiамантова рука".
06.40 М/ф.
07.05 "Подробицi" - "Час".
07.35 "Вдалий проект".
08.35 Д/ф "Небо. Лiтак. Мрiя".
09.30 "Новини".
10.00 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
11.00 Х/ф "Джентльмени удачi".
12.35 Х/ф "Два Iвани".
16.25 "Мiсце зустрiчi".
18.05 Х/ф "Береги любовi". (2 
категорiя).
20.00,04.30 "Подробицi тижня".
22.00 Х/ф "Щасливий маршрут". 
(2 категорiя).
00.00 Х/ф "Форрест Гамп".
0 2 . 2 0  Т / с  " I г р и  д о р о с л и х 
дiвчаток".

   ICTV
05.15 Факти.
05.45 Х/ф "Чорнильне серце".
07.20 Зiрка YouTube.
08.30 Х/ф "Перший лицар".
11.15,13.00 Х/ф "Iндiана Джонс: 
У пошуках втраченого ковчега".
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф "Iндiана Джонс i Храм 
Долi".
16.10 Х/ф "Iндiана Джонс i останнiй 
хрестовий похiд".
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф " Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого че-
репа".
22.55 Х/ф "Конан-варвар". (2 
категорiя).
01 .00  Х /ф "Цент ур iон " .  (2 
категорiя).
02.35 Х/ф "Зазубрене лезо". (2 
категорiя).
04.20 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми Тижня
6.35, 8.20, 9.45, 17.15, 3.50 Погода 
6.55, 8.40, 17.00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55, 22.05 Країни світу
9.00, 15.30 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.10 Панно Кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тварин 
в кіно”  
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розсліду-
вання
16.45 Наше здоров’я
19.30, 00.00 Нова Гостьова
21.30, 3.30 Теми дня-неділя
22.3, 4.10 Х/Ф «Червоне та чор-
не» 2с. ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,09:40, 11:40, 14:40, 18:00, 
20:50 , 00:40Погода
07:05, 11:55 Хенд Мейд 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:35,14:45 Кінозал «Ма-
лятко»
07:55 Єдина країна
08:20, 18:20 Вікно в Європу
09:00 Чернівецький репортер.Під-
сумковий випуск
10:00 19:10, 00:50 Вулиця Свят-
кова,1
12:20 Ваш експерт
13:00, 01:30 Блискуча година 
від М2
15:10 Дует «Писанка»: «Христос 
Воскрес!»  
15:30  Х/ф «Метелик» (1)
17:10 Музичний серпантин     
18:05 «Служба порятунку 101»
21:00 Х/ф «Жінки» (1)
23:00 Х/ф «Дорога Фаєрфілд» (2)

   УКРАЇНА
07.00 Подiї.
07.40 Т/с "Все тiльки починається".
12.00 Х/ф "Шукаю попутника".
14.00 Моє нове життя.
15.00 Т/с "Довгий шлях додому", 
9-12 с.
19.00,03.00,05.50 Подiї тижня.
20.00 Т/с "Довгий шлях додому".
23.50 Великий футбол.
01.30 Т/с "Мент у законi 4", 1 i 2 с. 
(2 категорiя).
03.50 Т/с "Мент у законi 4", 3-5 с. 
(2 категорiя).

   НТН
06.20 Х/ф "Принцеса на бобах".
08.05 Т/с "Таємницi слiдства 7".
11.30 "Легенди карного розшуку". 
Сiмейна душогубка.
12.00 "Агенти впливу".
12.55,22.45,02.55 "Випадковий 

свiдок".
13.10 Т/с "Кво Вадiс".
15.45 Т/с "Павутиння 6".
23.00 "Головний свiдок".
00.00 Х/ф "Ранчо хижакiв". (3 
категорiя).
01.30 Х/ф "Правосуддя Стоуна". 
(2 категорiя).
03.10 "Речовий доказ".
04.15 "Легенди бандитського 
Києва".

   СТБ

05.30 Х/ф "Руслан i Людмила".
07.55 "Холостяк 5".
09.00 "Все буде смачно!"
10.45 "Караоке на Майданi".
11.40 Т/с "Тест на вагiтнiсть".
16.05 "Україна має талант! 7".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.40 "Один за всiх".
21.55 "Детектор брехнi 7".
23.10 "Я соромлюся свого тiла 2".
01.10 Х/ф "Не горюй".
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

06.10,13.05 Kids` Time.
06.15 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
07.00 25-й кадр.
07.40 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
09.20 М/с "Iсторiї Тома i Джерi".
11.10 М/ф "Воруши ластами 2".
13.07,15.50 Teen Time.
13.10 Єралаш.
15.55 Х/ф "Книга джунглiв".
18.10 Х/ф "Джон Картер". (2 
категорiя).
21.00 Х/ф "Володар перснiв: Брат-
ство персня".
00.30 Х/ф "Володар перснiв: Двi 
фортецi". (2 категорiя).
03.50 Х/ф "Машина часу".
05.20 Зона ночi.

   1+1
06.30 Шiсть кадрiв
07.10,19.30 ТСН
08.00,08.30 М/с "Качинi iсторiї"
08.55 Свiтське життя
10.00 Драма "Лiнiя Марти"
14.15,21.00 Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору
17.25 Спецiальний випуск . 
Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка
20.15 Українськi сенсацiї
00.00 Що? Де? Коли? 2015
01.10 Драма "День, коли вмер 
Христос"
03.35 Т/с "Next 3"

   IНТЕР
Субота, 11 квiтня
05.40 "Орел i решка. Ювiлейний 
сезон".
06.25 М/ф.
06.50 "Стосується кожного".
08.45 "Школа доктора Комаров-
ського".
09.30 "Новини".
10.00 Д/ф "Небо. Лiтак. Мрiя".
11.00 Х/ф "Дiамантова рука".
13.00 "Сходження Благодатного 
Вогню в Храмi Гробу Господнього".
15.00 Х/ф "Щасливий маршрут".
16.55,20.30 Х/ф "Два Iвани".
20.00 "Подробицi".
21.30 Х/ф "Береги любовi". (2 
категорiя).
23.30 "Пасхальне богослужiння. 
Пряма трансляцiя".
03.30 "Подробицi" - "Час".
04.00 Х/ф "Увага, черепаха!"

   ICTV
04.15 Факти.
05.15 М/ф "Скубi Ду. Вiдпочинок з 
привидами".
05.35 Х/ф "Чорнильне серце".
07.10 Антизомбi.
08.05 Дiстало!
09.10 Цивiльна оборона.
10.10 Iнсайдер.
11.10,13.00 Х/ф "11 друзiв Оуше-
на".
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф "12 друзiв Оушена".
16.10 Х/ф "13 друзiв Оушена".
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi  новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф "Конан-варвар". (2 
категорiя).
22.15 Х/ф "Тринадцятий воїн". (2 
категорiя).
0 0 . 1 5  Х / ф  " В i к i н г и  п р от и 
прибульцiв". (2 категорiя).
02.20 Д/ф "Самсара".
03.50 Т/с "Закон Херрi".

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.05, 4.05 
Погода 
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.35, 5.50 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.50, 15.50 Моє місто
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00,21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно Кохання
13.30 М/Ф “Суперкнига”
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тварин 
в кіно” 
15.30 Настрій
16.15 Політика
20.50 Посередині
21.10 Журналістське розсліду-
вання
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «Червоне та чор-
не» 1с. ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40,18:40, 
20:55, 00:40Погода
07:05, 09:00, 12:20, 15:10 Кінозал 
«Малятко»
08:00 Чернівецький репортер
08:30, 19:10 Афіша 
08:35 Сад. Город. Квітник
10:00, 19:15, 00:50 Вулиця Свят-
кова,1
10:50 Богатирські ігри 
11:55 Цікаве кіно
13:00, 01:30 Блискуча година 
від М2
14:45 Зірковий марафон
15:30 Хенд Мейд
15:55 Ваш експерт
16:20, 23:00 Слідство інфо 
16:50 Мегазірки
17:25 Єдина країна»
18:00, 00:00 Чернівецький репор-
тер. Підсумковий випуск.
18:45 Західний експрес
20:10 Музичний серпантин
21:00 Писала мати писанки
21:25 Х/ф «Метелик» (1)
23:30 Вікно в Європу»

   УКРАЇНА
Субота, 11 квiтня
07.00,15.00,19.00,04.00 Подiї.
07.10,04.40 Т/с "Дорожнiй патруль 
11".
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00,01.00 Т/с "Випробування 
вiрнiстю", 1-4 с.
15.20 Т/с "Довгий шлях додому", 
1-4 с.
19.40 Т/с "Довгий шлях додому", 
5-8 с.
06.10 Т/с "Все тiльки починається".

   НТН

06.10 Х/ф "Зимова вишня".
07.35 Т/с "Мовчазний свiдок".
11.30 "Речовий доказ". Таємниця 
трупа з шафи.
12.00 "Головний свiдок".
12.50,06.05 "Випадковий свiдок".
13.30 "Правда життя. Професiя 
нянька та вихователька".
14.00 Т/с "Таємницi слiдства 7".
19.30 Т/с "Даїшники".
23.30 Х/ф "16 кварталiв". (2 
категорiя).
01.25 Х/ф "Кримiнальний талант".
04.00 "Святi й праведники ХХ 
столiття. Амфiлохiй Почаївський".
04.40 "Святi й праведники ХХ 
столiття. Олексiй Глаголєв. Iсторiї 
київської окупацiї".
05.20 "Святi й праведники ХХ 
столiття. Преподобний Кукша 
Одеський".

   СТБ

06.35 Х/ф "Казка про царя Сал-
тана".
08.00 "Караоке на Майданi".
09.00 "Все буде смачно!"
11.55 Х/ф "Привiт, кiндер!"
14.05 Т/с "Коли ми вдома".
16.05 "Холостяк 5".
19.00 "Україна має талант! 7".
21.50 Х/ф "Любов i голуби".
00.00 Х/ф "Дiм малюка".
03.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

06.00,07.55 Kids` Time.
06.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
06.20 25-й кадр.
08.00 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за Ревiзором.
14.30 Т/с "СашаТаня".
19.00 Х/ф "Машина часу".
21.00 Х/ф "Джон Картер". (2 
категорiя).
23.40 Х/ф "Легiон". (3 категорiя).
01.40 Х/ф "Перегiн". (2 категорiя).
04.00 Абзац.
04.40 Зона ночi.
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ДІВА

Будьте обережними у п’ятницю, на вихідних 
спілкуйтеся з рідними. Від понеділка 

можливі позитивні зміни на професійному 
рівні. У вівторок не натрапте на підводний 

камінь конфлікту. У середу-четвер перемоги 
чергуватимуться з розчаруваннями.

Якщо у п’ятницю отримаєте гроші, на вихідних 
постарайтеся комусь допомогти. Не починайте 

важливих справ у понеділок. У вівторок не варто 
легковажити здоров’ям. Справи середи будуть 
вдалими, але у четвер не поспішайте підбивати 

підсумки. 

П’ятниця – вдалий день для освідчень. На 
вихідних ваші думки будуть спрямовані на 

найближчих. Не поспішайте щось змінювати у 
понеділок – у вівторок можете розчаруватися 

в цьому. Покладайтеся на себе в середу і 
уникайте сварок у четвер. 

Інтуїція вас не підведе: на вихідних ви 
скористаєтеся вдачею і уникнете аварійної 

ситуації. Обов’язково вивчіть нові можливості 
понеділка-вівторка. Якщо треба кудись їхати, 

зробіть це у середу. У четвер уникайте рішень і 
прямих відповідей.

У п’ятницю не доводьте своєї правоти: можете 
потрапити у конфлікт. На вихідних ймовірні нові 
знайомства. У понеділок-вівторок дослухайтеся 

інтуїції й не спілкуйтеся з тими, кому не 
довіряєте. У середу-четвер, навпаки, будьте 

відкритими для спілкування. 

Позитивні зміни п’ятниці просто штовхають вас 
до активної роботи й спілкування на вихідних. 

Не довіряйте скептикам і не поспішайте 
відмовлятися від задуманого у понеділок-

вівторок. Натомість у середу-четвер варто взяти 
паузу у справах.  

Перепочиньте у п’ятницю, а на вихідних активно 
беріться до роботи. У понеділок-вівторок 

доведеться добре подумати, де взяти грошей. 
Не звертайтеся за допомогою в середу – 

можуть відмовити. У четвер можна спілкуватися 
з начальством.

Зробіть якнайбільше у п’ятницю: на вихідних 
краще зайнятися оздоровчими процедурами 

чи просто відпочити за містом. Не надто 
покладайтеся на власні міркування у понеділок-
вівторок, у середу-четвер шукайте партнерів і 

спонсорів.

Якщо не знайдете вирішення конфліктної 
ситуації у п’ятницю-суботу, у неділю пустіть усе 
на самоплив. Не позичайте грошей у понеділок-
вівторок, буде важко віддавати. Ваша активна 

праця в середу призведе до різких змін у 
четвер, не лякайтеся. 

Не шукайте, з ким розділити удачу в 
п’ятницю-суботу, насолоджуйтеся самі. 

Неділя сприятлива для поїздок. У понеділок-
вівторок можливі сімейні проблеми: запасіться 
терпінням. Не легковажте грошима і не робіть 

покупок у середу-четвер.

Ваша активність у п’ятницю-суботу дуже 
корисна для родини. Хоча не йдіть на повідку 

в рідних і не поспішайте з рішеннями у 
неділю-понеділок. У вівторок чекайте звісток. 
Покладайтеся лише на себе у середу-четвер, 

інакше вас можуть обманути. 

Не замислюючись, приймайте допомогу у 
п’ятницю-суботу. У неділю-понеділок уникайте 
сварок і квапливих рішень. Менше спілкуйтеся 
у вівторок, натомість середу присвятіть пошуку 
партнерів або нових друзів. Не сідайте за кермо 

у четвер. 

Попри численні майстер-класи з тра-
диційного розписування писанок, напере-
додні Великодня буковинці залюбки тво-
рять і «самодіяльні» писанки. Для цього є 
достатньо матеріалів – як у продажу, так і 
в природі. Чернівчанка Оксана ДРАЧКОВ-
СЬКА ділиться власним досвідом створення 
великоднього інтер’єрного настрою:

– У чернівецьких крамницях продається 
величезна кількість усіляких оздоб. Я зупи-
нилася на простих дешевих барвниках. Мій 
перший досвід такого писанкарства  – об-
клеїти яйця тонкими смужками скотчу перед 
фарбуванням. Далі занурюю яйця у воду із 
розведеною фарбою. Коли скоч зніметься, 
на виробі залишаться незафарбовані смуж-
ки, а з дрібно нарізаних шматочків – малю-
нок у «горошок».

– Які  ще «техніки» ти використо-
вувала?

– Купувала барвники з восковими 
олівцями. Вони дуже подорожчали зараз, 
але це прекрасний варіант! За один Велик-
день всі олівці не вималюєш, лишаться і на 
наступний рік. Але можна втілити всю свою 
фантазію: олівцями малюй, що хочеш, а 
потім занурюєш у барвник – і отримуєш 
тло на вибір. Воскові олівці в наборі також 
різних кольорів, тож не тільки тло обираєш, 
а й візерунок може бути різнокольоровий. 
Минулого року я купувала перламутрові 
барвники. От їх я дуже НЕ рекомендую!!! 
Вони страшенно агресивні  –  профарбу-
вали і яйця аж до жовтка – і все в кошику. 
Липкі до того ж. Натомість у мене є ідея 
цього року пофарбувати яйця винятково 
натуральними барвниками. На Заході це 

дуже модно, і я знайшла багато англомов-
них джерел. Там море рекомендацій: чай, 
кава, куркума, каркаде, синя капуста і 
синя цибуля, шпинат, буряк... 

– Наскільки мені відомо, лушпин-
ня цибулі та буряк – це традиційні  
давньоукраїнські барвники, якими 
користувалися у селах півтора –два 
століття тому, а, може, і ще більше. 
Щоправда, природні барвники не да-
ють такої яскравості  

– Але в них є своя «фішка». Та й, зре-
штою, насиченість кольору залежить від 
кількості матеріалу та часу його впливу 
на яйця. Штучні ж барвники досить силь-

но профарбовують яйця – агресивні, як я 
вже казала.

– А що порадиш тим, хто вважає, 
що писанка має бути тільки тради-
ційною, бо це, мовляв, оберіг тощо?

– Традиційні писанки – це прекрас-
но, але дуже складно. Принаймні, треба 
мати на це час. І руку набивати роками, 
мабуть, треба. Провести рівну лінію через  
усе яйце – не так уже й просто, потребує 
майстерності. Мені важливо, щоби просто 
було гарно. І те, що я сама роблю – теж 
важливо. Вкладаю душу. Який ще треба 
оберіг? 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Ідеї для декорування великодніх яєць

Зробіть «мармурові» яйця, зануривши яйця з потрісканою шкаралупою в розчин з барвником

Обмотайте яйця кольоровими нитками Прикрасьте яйця крупою

Нинішнього квітня нам дошкулятимуть не стільки магнітні бурі – тобто 
сплески сонячного випромінювання, скільки збудження магнітосфери землі, 
які ми більше звикли називати землетрусами. Отже слабкі сплески сонячного 
випромінювання  першого рівня можливі від 13 до 15 квітня. І майже весь 
квітень Землю труситиме. Де саме «вилізатимуть» ці землетруси, наразі ска-
зати практично неможливо. Але людям, які помічають за собою залежність від 
погоди, радимо пам’ятати про те, що справді метеозалежних людей – лише 
10% від населення Землі. Решті радимо більше відпочивати, стежити за тиском 
і дуже обережно ставитися до прийому пігулок.

Магнітні бурі у квітні
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12Від Європи  – 
до Країни, де живе Бог

Чернівецьке подружжя 
подорожує світом 
автостопом

«З ДИТИНСТВА МРІЯЛА 
ПОБАЧИТИ ЗАМОК З 
МУЛЬТИКІВ ДІСНЕЯ»

Розпочати мандрівки ви-
рішили з ближніх до нас кра-
їн. Одразу скажу, що всі поїздки 
ми розраховуємо щонайменше на 
місяць: аби відчути справжній кайф 
від подорожі, одного тижня явно 
замало. До вибору країни Максим 
ставиться відповідально – планува-
ти починаємо за півроку до поїздки, 
збираємо інформацію про місця, які 
хочемо відвідати.

За нашим планом ми мали розпо-
чати зі Словаччини, але  вже на кор-
доні дізналися, що там розпочався 
сезон дощів і їх почало затоплювати. 
Тож ми вирішили не зупинятися в 
містах і дещо змінити маршрут: ав-
тостопом дістатися Словенії, далі 
Італія, Швейцарія, Австрія і частково 
зачепити Німеччину. Річ у тім, що я з 
дитинства мріяла побачити замок, 
намальований на заставці мультиків 
Волта Діснея. Це баварський замок 
Нойшванштайн. Поетична назва, 
по-нашому це Новий Лебединий 
камінь – і я була дуже вражена, коли 
побачила його наяву.

Перетинати кордон Укра-
їни з Європою доволі важко. 
Проблеми починаються з того, що 
потрібно правильно відкрити візу. 
Якщо в заявці на шенген-візу ви 
напишете, що плануєте їхати авто-
стопом з наметами – вас просто не 
зрозуміють. Доводиться вигадувати 

легенду. На словацькому кордоні у 
нас виникла невеличка проблема, 
адже ми відкрили грецьку візу і при-
кордонники не могли зрозуміти, чому 
ми не відкрили, приміром, німецьку 
чи болгарську візу і взагалі  – що ми 
тут забули. І тут нам стала у пригоді  
заготовлена легенда про те, що ми 
нібито їдемо до Відня, де в нас є друг, 
із яким ми разом вирушимо до Греції. 

«СЛОВЕНІЯ, ХОЧА Й В 
ЄВРОСОЮЗІ, ТА ДУЖЕ 
БІДНА КРАЇНА»

Куди рухатися далі, ми не 
знали, тож вирішили відда-
тися долі: поїдемо туди, куди 
їхатиме машина, що першою 
зупиниться. І першим зупинився 
далекобійник із Закарпаття, який 
прямував до Італії. Він охоче підібрав 
нас. Ми швидко проминули транзи-
том Угорщину. Лишень на кілька днів 
зупинилися у Словенії. Як побачили її 
природу, оті маленькі поселення, гір-
ські озерця – буквально закохалися 
в цю країну. 

До слова, Словенія, незважаючи 
на те, що в Євросоюзі, – дуже бідна 
країна. У них так само високий рівень 
безробіття, складна економічна ситу-
ація. Люди відрізняються від типових 
європейців. От побачиш європейську 
жінку – і одразу зрозумієш, звідки 
вона, а словени такі «наші» – оці 
бабусі в хустинках, джинси з блис-
кітками. А ще там досі у магазинах 
важать ковбасу на залізних вагах.

В Італії ми завітали до не-
величкого містечка Саппада. 
Найбільше вразило, що хати в усьому 
місті дерев’яні і на кожній вирізьблені 
солярні знаки – давньослов’янські 
символи сонця. На стінах будинків – 
фрески, які показують, яким родом 
діяльності займалася  сім’я, що тут 
мешкала. Приміром, тут жила сім’я тка-
чів, там – мельників. І місцеві жителі 
цим дуже пишаються. 

Як же люди їздять авто-
стопом? Скажу так: для декого такі 
подорожі – це спосіб життя, а для ко-
гось – хвороба. Важко, мабуть, перші 
три дні – та останній тиждень. Спершу 
– бо тобі просто ніяково: мусиш зу-
пинити машину, пояснити, чому тебе 
мають безкоштовно довезти до іншого 
місця, підтримати розмову. Останні дні 
важко, бо ти вже просто виснажуєшся 
морально. Щодень у тебе різний: розі-
клав намет, поспав, зранку швиденько 
прокидаєшся й мусиш іти на дорогу. В 
Європі зазвичай зупиняються або наші 
– або колишні автостопники. Прості 
люди – рідше. Буває, чекаєш на дорозі 
не більше 5 хвилин, але, скажімо, в Ав-
стрії ми застрягли на 4 години і ледве 
звідти виїхали. Австрійці взагалі-то 
гостинні люди, але дуже закриті.

СОЛОДКІ ПРИЄМНОСТІ ВІД 
ШВЕЙЦАРЦІВ

Найідеальніша країна для 
автостопників – Швейцарія. 
Ми, напевно, більше 3-х хвилин на 
дорозі не стояли. Водії залюбки зу-
пиняються, підвозять. Боялися, що 
це буде дуже дорога для нас країна, 
але виявилося – ні. Звісно, залежить 
від того, як ви підраховуєте витрати. 
Середні витрати на двох на день – від 
20 до 40 євро. На місяць – максимум 
1200 євро. В основному це – їжа, якісь 
побутові потреби, предмети гігієни. За 
транспорт ми не платили. 

З усіх країн Європи Швей-
царія найкраща для прожи-
вання. Там дуже багато фортець – і 
всі збереглися в ідеальному стані. До 
того ж, це країна, в якій 13 століть не 
було війни. Нас дуже вразило, які тут 
привітні люди. Пам’ятаю, ми прибули 
вранці до міста Беллінцона. Всюди 
все закрите, а в нас рюкзаки, ми, не-

мов черепашки, несемо свої «хатки» 
на собі. Куди ж нам подітися? І тут 
бачимо школу. Питаємо, чи можна за-
лишити у вас рюкзаки? А нам кажуть: 
«Ви з України? Ой, як приємно. Не 
хвилюйтеся, з вашими речами нічого 
не трапиться». Ми погуляли містом, 
через кілька годин повертаємося і 
бачимо – на кожному рюкзаку лежить 
по плитці шоколаду. Така дрібничка, 
але яке позитивне враження склалося 
про країну! 

ГРУЗИНИ ДИВЛЯТЬСЯ НА 
ТЕБЕ ОЧИМА БОГА

Звісно Європою ми не об-
межилися і вже за кілька мі-
сяців вирушили знову: тепер 
– автостопом до Грузії. Ця краї-
на така рідна, така наша. Люди просто 
неймовірні!. Варто лишень поглянути 
в їхні очі – це глибокі мудрі погляди. 
Це люди, які зажди готові прийти тобі 
на допомогу. Ми дуже здивувалися, 
коли нас зупинила грузинська поліція, 
щоби просто підвезти. «Звідки ви? – 
питають нас. – З України? О, брати. Ми 
вам допоможемо, сідайте». 

У Грузії ми зрозуміли – це 
країна, де живе Бог. Я не можу 
назвати себе віруючою людиною, 
але Грузія залишила по собі неймо-
вірний відбиток. Коли заходиш до 
грузинського храму, бачиш старенькі 
акуратні ікони – і жодного золота. Це 
звичайний кам’яний храм. Ми побува-
ли в печерному монастирі і зустрілися з 
монахами, які живуть там відлюдника-
ми в кам’яних келіях. Поспілкувашись 

з ними, ми усвідомили, що це люди, які 
дивляться на тебе очима Бога. 

Гадаю, нам треба рівня-
тися не на Європу, а саме на 
Грузію. По-перше, це країна, яка 
пишається своєю нацією, культурою, 
мовою. Грузини навіть поставили 
пам’ятник рідній мові. Старше поколін-
ня спілкується російською, а молодь 
знає як грузинську, так і англійську 
мови. По-друге, їм удалося цілком 

змінити своє керівництво і привести 
до влади молодих. 

Нас здивувало й те, що в само-
му центрі Тбілісі є парки, де можна 
заночувати просто на лавці. Є там 
і місця для наметів. Загалом країна 
дуже привітна до туристів. І, якщо ви 
досі гадаєте, яку б сусідню з Україною 
державу відвідати, то ставте Грузію у 
ваш мандрівний лист першим пунктом.

Подорожі – це легка фор-
ма залежності. Причому, люди, 
коли подорожують, змінюються на 
краще. Коли ти мандруєш, у тебе змі-
нюються потреби: у пріоритеті тепер 
не телефон чи телевізор, а бажання 
побачити якомога більше. І природно, 
що ми відвідали те, чого не бачить 
більшість туристів. Найбільша краса 
– в маленьких поселеннях, подалі від 
великих міст. Пізнати країну можна 
лише подорожуючи автостопом або 
власною автівкою.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії» 
(Продовження – у наступному 

числі «Версій»)

Чернівчанка Ольга СТАДНИЧУК ще в дитинстві, 
читаючи пригодницькі романи, мріяла: коли 
виросте, подорожуватиме світом. І її мрії 
здійснилися: вона зустріла свого майбутнього 
чоловіка Максима, який цілком розділяв погляди 
дівчини. Усі гроші, подаровані їм на весіллі, 
молодята витратили на подорожі. 

Для мандрівок вони обрали доволі 
нестандартний спосіб – автостоп. Кажуть, тільки так 
можна пізнати світ з різних боків і побачити більше, 
аніж пропонують туристичні путівники.

Свої автостопні мандрівки пара розпочала з 
Європи. Далі – Грузія, а опісля вони здійснили 
подорож до Непалу, де піднялися на понад п’ять 
тисяч метрів у Гімалаї. 

Враженнями від мандрівок Ольга радо 
поділилася із читачами «Версій».

Печерний монастир у Грузії


