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У будинку, де мешкав Брежнєв, 
оздоровлюються діти 
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7  СТОР.

БЕЗРОБІТТЯ: 
ВИРОК ЧИ ШАНС?

10 стор.

ТОВАР, ЯКИЙ СТАЄ 
ДЕФІЦИТОМ...

13 стор.

15 стор.

ПОРА «БЕРЕЗОВИХ СЛІЗ»

Перші дні другого місяця весни, а точніше – 3 квіт-
ня, подарували буковинцям двох милих, талановитих, 
розумних і щирих жінок-веснянок, без яких життя 
краян просто не можна уявити. 

Тож з днем народження вітаємо наших улюблених 
колєжанок – 

радіожурналістку Тетяну СМОЛДИРЄВУ 
і тележурналістку Ларису СЕРГЄЄВУ.
З роси і води вам, милі дівчата!

Журналісти газети «Версії»   
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погляд
Машиністи 
порожняка: 
вся пара в 
гудок

У славному шахтарському краї колись народилося 
прислів’я: «Донбас порожняк нє гоніт». Донедавна цей 
улюблений вираз гірняків та залізничників ще використо-
вувався. Доки невиразними були наслідки «донецького» 
панування у масштабах усієї України. Нині прислів’я не по-
чуєш. Всі вже побачили, що з Донбасу прикотив справжній 
порожняк, наробивши грюкоту на всю державу. Гримить 
він і нині, повзе потихеньку до сортувальної станції під 
назвою «Осінні парламентські вибори». Швидше за все на 
ній не просто загальмує, а змушений буде відправитися на 
відстій – якщо так вирішать виборці.

А машиністам паровозу зовсім не хочеться потрапити 
до тупика, де їм «світить» лише відставка, а то й серйозні 
«розбори» з переможцями виборів. Тож і примушують вони 
своїх кочегарів розводити пару, кидаючи у палаюче жерло 
усе більше палива. Тиск у котлі постійно зростає, але пара 
не стільки крутить колеса, скільки виривається через 
гудок. Помічники машиніста написали для гудка нову 
мелодію, солодку і водночас бадьору. Вона наповнена но-
вими обіцянками і покликана підняти настрій стареньких 
пенсіонерів. Почувши її, дідусі й бабусі відразу ж повинні 
повірити у зростання своїх пенсій, «покращення життя вже 
сьогодні». Але чомусь масового оптимізму те гудіння не 
викликає. Навпаки, люди згадали інший порожняк, який 
під червоним прапором гудів: «Наш паровоз впєрьод лєті, 
в коммунє остановка». Летів, летів, аж врешті розлетівся 
на друзки. Його розтягли, приватизували, продали. З того 
металобрухту склепали локомотив нинішнього порожня-
ка і запустили його тим же маршрутом. Гудить він чи не 
голосніше свого попередника, а повзе ледь-ледь. Пара-
лельною магістраллю до Європи проносяться швидкісні 
експреси, залишивши порожняк далеко позаду. Даремно 
його машиністи розраховують на якийсь ривок. Його не 
буде, бо вся пара йде в гудок. Як у старого паровоза, що 
так і не доїхав до омріяної «комуни»…

Ігор БУРКУТ, політолог

прес-служба ОДА інформує

Отримав мільйони, 
податку сплатив 
«копійки»

У Кіцмані  зібралися 
птахівники-аматори з усієї 
України

У міжнародний День птахів, 1 
квітня, який співпав з міжнарод-
ним Днем сміху, в Кіцмані на місь-
кому стадіоні відбулася щорічна 
виставка-ярмарок спортивних і 
декоративних птахів. Організу-
вала свято Кіцманська районна 
федерація любителів спортивних 
і декоративних птахів за сприяння 
районної влади. Основна мета – 
залучення громадськості до про-
блем захисту птахів, формування 
різностороннього уявлення про 
світ пернатих, розвиток позитив-
но-емоційного ставлення до при-
роди рідного краю. На проведення  

заходу з районного бюджету  виді-
лили 3000 грн. 

Незважаючи на холодну по-
году, участь у виставці-ярмарку 
взяли близько 250 птахівників-
аматорів майже з усіх областей 
України. Гості свята мали можли-
вість побачити і придбати голубів 
різних порід, серед яких – льотні, 
високольотні, декоративні, по-
штові тощо, – вартістю від 100 
до 1600 грн. В експозиції були 
представлені й інші декоративні 
птахи: фазани, гуси, карликові 
кури, кури порід брама, кохінхін, 
цесарки, папуги хвилясті і нероз-

лучники, перепели, канарейки, 
дикі качки, деякі види кролів. Під 
час виставки відвідувачі мали 
змогу отримати безкоштовні 

консультації фахівців з питань 
придбання та утримання птиці в 
домашніх умовах. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Михайло Папієв: Здійснення реформ на 
регіональному рівні слід розглядати крізь 
призму соціальних ініціатив Президента 
України

Голова Чернівецької облдержад-
міністрації Михайло Папієв під час апа-
ратної наради звернув увагу керівників 
структурних підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації і територіальних 
відомств центральних органів виконав-
чої влади на необхідність практичної 
реалізації на регіональному рівні запо-
чаткованих реформ. «Вони мають бути 
на постійному і особливому контролі 
керівників органів влади Буковини, – 
відзначив Михайло Папієв. – Доручаю 
детально проаналізувати, яка ситуація 
сьогодні в області, зокрема за 14 на-
прямками реформ».  

Мова йде, за його словами, про 
розвиток фінансового сектору, рефор-
мування системи освіти, соціальної 
сфери, медичного обслуговування, 
енергетичного сектору, житлово-кому-
нального господарства, дерегуляцію, 
розвиток підприємництва та надання 
адміністративних послуг, приватизацію 
та управління державною власністю, 
розвиток транспортної інфраструктури, 
міжнародну інтеграцію та співпрацю, 
реформи державного управління, 
судової системи, кримінально-проце-
суального законодавства, гуманізацію 
відповідальності за правопорушення у 
сфері господарської діяльності. 

– По кожному з цих напрямків ма-
ють бути відповіді на питання: що ма-

ємо зараз, що робиться для того, щоби 
змінити стан справ на краще, і яким 
буде результат. Даю два тижні на цю 
аналітичну роботу, – підкреслив глава 
крайової виконавчої влади і додав, що 
треба мати цілісну картину тих заходів, 
які вживаються для наповнення змістом 
зазначених напрямків реформ. Очевид-
но, ці питання треба більш ретельно і 
прискіпливо розглянути на засіданні 
Регіонального комітету з економічних 
реформ, обговорити спільно з інститу-
тами громадянського суспільства, бо 
про всі кроки з модернізації Буковини 
повинні знати жителі області, – вважає 
Михайло Папієв.

– При цьому прошу пам’ятати всіх: 
не робити непродуманих, недостат-
ньо зважених кроків при реалізації 
реформ. Їхнє здійснення необхідно 
розглядати крізь призму соціальних 
ініціатив Президента України. А в 
основі всіх реформ на регіональному і 
місцевому рівні має бути одне: як вони 
змінять на краще самопочуття людей 
і поліпшать добробут буковинців, 
– акцентував увагу голова облдер-
жадміністрації. За ефективність цієї 
роботи несуть персональну відпові-
дальність глави районних державних 
адміністрацій, керівники управлінь і 
відомств регіональних органів вико-
навчої влади. 

Номер мобільного телефону 
губернатора – 091 33 111 33

2 квітня голова Чернівецької облдержадміністрації 
Михайло Папієв на апаратній нараді оприлюднив спеці-
альний номер мобільного телефону, через який жителі 
краю в нагальних  випадках матимуть змогу зателе-
фонувати главі крайової виконавчої влади з важливих 
для них питань. «Моє доручення минулого тижня про 
впровадження губернаторського мобільного телефон-
ного зв’язку виконано, і він віднині вже працює. Номер 
телефону легко запам’ятати – 091 33 111 33, – повідо-
мив Михайло ПАПІЄВ. – Цей номер мобільного телефону 
має стати широко відомим усім жителям Буковини».

За словами глави виконавчої влади краю, телефон 
завжди буде у нього, і він безпосередньо відповіда-
тиме на дзвінки. Водночас, сказав Михайло Папієв, він, 
очевидно, не завжди матиме змогу постійно і безпосе-
редньо спілкуватися по сотовому, – і це жителі області 
повинні розуміти, – але всі дзвінки та sms-повідомлення 
фіксуватимуться, і про них голова обласної державної 
адміністрації знатиме, і, відповідно, буде реакція на такі 
телефонні дзвінки. – Запевняю: звернення мешканців 
області, отримані таким чином, не ігноруватимуться, 
– зазначив Михайло Папієв і додав, що  варто було б 
і головам районних державних адміністрацій, іншим 
посадовцям  оприлюднити номери своїх мобільних 
телефонів, аби жителі районів мали можливість у разі 
потреби звернутися безпосередньо до них.

– Вважаю, що й електронна пошта, і блоги в со-
ціальних мережах, і мобільний зв’язок регіональних 
керівників усіх рівнів мають бути відкритими для бу-
ковинського суспільства, стати ще одним ефективним 
інструментом взаємодії між владою і громадою, сприяти 
оперативному вирішенню проблем краян», – підкрес-
лив Михайло Папієв.

Під час наради голова облдержадміністрації зробив 
перший дзвінок на «губернаторський мобільник», про-
демонструвавши таким чином, що телефон уже працює.

Голова обласної державної 
адміністрації Михайло Папієв 
висловив незадоволення 
організацією весняної толоки в 
регіоні

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло 
Папієв висловив невдоволення організацією роботи органів 
місцевої влади з очистки територій і благоустрою населених 
пунктів регіону. «Я проїхав у вихідні селами Новоселицького, 
Кіцманського і Заставнівського районів, і те, що побачив, не 
додало мені настрою, – наголосив глава крайової виконавчої 
влади. – Скажімо, від’їхав від дороги у Тарасівцях і Ванчиків-
цях, а там – сміттєзвалища вздовж залізничної колії. Мені не 
зрозуміло, чого ми чекаємо. Ніхто ж не прийде звідкись і не 
наведе порядок у наших населених пунктах – це повинні зро-
бити ми самі, районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування. Не відомо, чим займаються сільські голови. 
Передусім, треба належним чином  організувати роботу – за-
безпечити транспортом, інструментом, мішками для сміття – і 
зробити це повинні органи місцевої влади. А мешканці, якщо 
це буде зроблено, переконаний, долучаться до толоки». 

Водночас, за словами глави крайової виконавчої влади, 
необхідна і роз’яснювальна робота серед жителів регіону, бо 
«не можна, скажімо, при виїзді-в’їзді до Чернівців скидати по-
бутове сміття на узбіччя доріг чи у лісосмуги».

Очевидно треба проводити рейди, – вважає Михайло Папі-
єв,  у тому числі з журналістами, щоби показати всім жителям 
області забруднювачів навколишнього середовища. «Не з 
іншої ж області приїжджають до нас люди і викидають сміття, 
кому де заманеться. Це роблять наші ж земляки. Одні при-
бирають, інші тут же смітять. Тих, хто смітить, мають знати, як 
кажуть, в обличчя – покажіть їх по всіх місцевих каналах, може 
совість прокинеться», – сказав голова облдержадміністрації. 

Спостерігається позитивна тенденція з очищення від 
сміття обласного центру, однак, за словами Михайла Папієва, 
уваги потребують не лише центральні дороги міста, а й інші 
вулиці та околиці Чернівців.  

Басейну в Чернівцях 
не буде?

Приватна фірма «Ексклюзив-Груп» відмовилася від 
реконструкції басейну біля стадіону «Буковина»: 26 бе-
резня вона подала до департаменту економіки міста заяву 
про розірвання угоди. Про це на сесії міської ради повідо-
мила директор департаменту економіки Світлана 
ХІМІЙЧУК.  Вона пояснила, що орендар відмовився, бо 
міськрада не звільнила підприємство від сплати земель-
ного податку на час реконструкції.

Натомість депутат-«фронтовик» Олексій Каспрук 
запропонував виділити кошти з міського бюджету на ре-
конструкцію басейну ЗОШ №27, що по вул. Воробкевича.  
Та депутати за це не проголосували. Але після тривалих 
дебатів цю пропозицію все ж підтримали,  тільки з вуст 
депутата-нашоукраїнця Валерія Чинуша.

Нагадаємо, що секретар міської ради Віталій Михайлі-
шин  обіцяв, що басейн запрацює вже  2012 року.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

По 12 пожеж 
щодня і 40 
будинків без газу

На кінець березня припав пік пожеж 
на Буковині: від 19 по 26 число в області 
виникло 85 пожеж. Про це на селекторній 
прес-конференції заявив Анатолій ДУД-
КА, начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи. Найбільша їх 
кількість пов’язана зі спалюванням сухої 
трави. Також уже традиційними причина-
ми загорання є необережне поводження 
з вогнем, паління у ліжку в нетверезому 
стані, порушення правил пожежної без-
пеки та налаштування й експлуатація 
електроживлення неспеціалістами.

Пан Дудка наголосив, що спалювати 
траву треба, по-перше, контрольовано, 
по-друге, багаття розводити на відстані 
не ближче 15 м від будівель. Особлива 
небезпека – сильний вітер. Крім того, 
спалювання сухостою завдає непоправ-
ної шкоди природі. Адже під час горіння 
трави в атмосферу виділяється чимало 
шкідливих речовин. Так, при згорянні 
тонни рослинних залишків у повітря, ви-

вільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. 
А з ним у повітря надходять діоксини, що є 
найотрутнішими речовинами для людей. 

–  З початку року в області вже ви-
никло 329 пожеж, проти 203 минулого 
року, – зазначив Олександр ТОМКО, за-
ступник  начальника територіального 
управління МНС з питань оперативно-
го реагування та цивільного захисту. 
Від них загинуло 25 осіб, із них – 3 дитини. 
Торік – це було 22 особи,  1 з них – дитина.   

Щоби спалювати суху траву чи лис-
тя, потрібен відповідний дозвіл з екоін-
спекції. За несанкціоноване спалювання 
сухостою можуть притягнути до адмі-
ністративної відповідальності. Адже у 
Бобівцях, що на Сторожинеччині, без 
газу залишилося 40 будинків. А все тому, 
що вогонь пошкодив метр поліетилено-
вої газової труби діаметром 63 см, коли 
горіла суха трава.    

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

У міністерстві почули екологічну 
громадськість:  відкривають 
тому, хто стукає 

 Проекти будівництва малих ГЕС на карпатських річках не будуть  погоджу-
ватися територіальними органами Мінприроди без попереднього  громадського 
обговорення. Про це домовилися керівник громадської  організації «Національ-
ний екологічний центр» Ярослав Мовчан і міністр  екології та природних ресурсів 
України Микола Злочевський під час  зустрічі в Мінприроди після акції, проведеної 
екологічною громадськістю,  «Збережемо Карпати від забудови малими ГЕС» (див. 
«Версії» №11) . 

– Ми зацікавлені, щоби природа Карпат була збережена. Екологічні 
громадські організації – наші партнери у цій  справ, – відзначив міністр. Він 
доручив керівникам територіальних управлінь у  Закарпатській, Львівській, 
Івано-Франківській та Чернівецькій областях у квітні, після засідання колегії 
Мінприроди в Києві, провести зустріч з екологічними громадськими організаці-
ями та проінформувати їх про  погодження документів щодо будівництва малих 
ГЕС на карпатських річках. 

Вл. інф. 

Абзац 
новин

Соціально незахищеним 
мешканцям Уряд пообіцяв без-
коштовні телетюнери для при-
ймання сигналів цифрового мов-
лення. Безкоштовно телетюнери 
отримають інваліди першої та другої 
групи; інваліди війни третьої групи; 
особи, які виховують дитину-інва-
ліда, за умови що дитина прожи-
ває разом з ними і не перебуває на 
повному державному утриманні; 
особи з малозабезпечених сімей, 
які отримують державну допомогу 
згідно із Законом України «Про дер-
жавну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям»; особи, на яких 
поширюється право на отримання 
субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг протягом опалювального 
періоду 2011-2012 років.

Стратегічний план розвитку 
Чернівців затвердили депутати 
на сесії міської ради. Основні на-
прямки – розвиток умов для бізнесу, 
підвищення туристичної привабли-
вості та створення комфортних умов 
життя для чернівчан. За п’ять років 
у місті обіцяють збудувати басей-
ни, нову автостанцію, розширити 
мережу культурних і спортивних 
закладів, завершити реконструкцію 
аеропорту.

Українці не вірять реформам 
Януковича. Більшість українців не 
вірить в успіх розпочатих Урядом ре-
форм, або взагалі їх не помічає, пові-
домляє «Українська правда». Відпо-
відні дослідження провів Київський 
міжнародний інститут соціології. Рес-
пондентів запитали: «Представники 
влади говорять, що в Україні почали 
відбуватися соціальні та економічні 
реформи. Чи згодні ви з цим?». Пого-
дилося близько 30% (повністю згодні 
3,5% опитаних, швидше згодні – 
24,8%), не погодилося близько 55% 

(швидше не згодні – 28,2%, повністю 
не згодні – 26,6%), решта вагалися 
з відповіддю. 

До кінця травня завершать 
роботи з проведення каналізації 
в мікрорайоні Рогізна. Близько 
півтори тисячі мешканців мікро-
району чекають на каналізацію ще 
з 1963 року. До кінця травня цього 
року планують повністю закінчити 
роботи з проведення каналізації 
в мікрорайоні: нині залишилося 
встановити насосну станцію, яку 
очікують з  Польщі. І тоді каналізація 
буде готова до підключення.

У Чернівцях розписують 
58-кілограмову писанку. На 
Центральній площі міста встанов-
лять велетенську 58-кілограмову 
Великодню писанку майже чотири-
метрової висоти. Її розписують на 
сцені Літнього театру в Централь-
ному парку чернівецькі художни-
ки-дизайнери Надія Літавська, Ігор 
Качан і Сергій Дубецу. Для розпису 
використали ескіз старовинної пи-
санки з традиційним буковинським 
орнаментом. Писанку можна буде 
побачити наступної неділі, 8 квіт-
ня, о 14.00 на Центральній площі, 
де відбудеться свято Великодньої 
писанки. 

Проїзд у купе подорожчав з 
2 квітня, коли набула чинності 
нова система формування тари-
фів на перевезення пасажирів. 
Тепер до вартості проїзду паса-
жирів у купейних вагонах потягів 
внутрішнього сполучення засто-
совується індексація у розмірі: з 1 
квітня – 1,034, з 1 липня – 1,069, з 1 
жовтня – 1,105. Протягом 2012 року 
вартість проїзду в купе збільшиться 
на 14,3%. При цьому ціни на проїзд 
у плацкартних вагонах, спальних 
вагонах (СВ), а також ціни на при-
міські перевезення не підвищаться.

Держбюджет виділив май-
же 4 млн. грн. на ремонт чер-
нівецький доріг. 661 тисяча дер-

жавної субвенції на соціальний роз-
виток міста та 3 млн. 997 тис. грн. 
субвенції на капітальний ремонт 
доріг та міжбудинкових проїздів 
уже надійшли. Відтак, у найближчі 
дні будуть остаточно затверджені 
плани виконання цих робіт і одразу 
після Великодня комунальники 
розпочнуть працювати на об’єктах. 

109 тисяч грн, призначених 
на реставрацію Чернівецького те-
атру вкрали. Працівники управління 
Державної служби боротьби з еконо-
мічною злочинністю УМВС України в 
Чернiвецькiй областi задокументу-
вали факт незаконного заволодіння 
державними коштами, виділеними 
на реставрацію театру у Чернівцях. 
За роботи, які не виконувались, на 
рахунок приватного підприємства 
було незаконно перераховано бю-
джетні кошти в сумі 109 тис. 296 грн. У 
вчиненні цього злочину підозрюється 
директор приватного підприємства та 
посадовці управління капітального 
будівництва Чернівецької ОДА.

У Чернівцях убили екс-
виконувача обов’язків директора 
ринку «Газкомплектприлад». 2 
квітня близько 1-ї години ночі до при-
ймального відділення лікарні швидкої 
медичної допомоги міста Чернівці з 
проникаючим ножовим пораненням 
грудної клітки був госпіталізований 
28-річний чернівчанин. Невдовзі 
від отриманих тілесних ушкоджень 
потерпілий помер. Правоохоронці 
встановили,  що потерпілий зі знайо-
мою та своїм товаришем зустрілися з 
29-річним іноземцем, який проживає 
у Чернівцях, і його двома родичами 
на території комплексу «Графська 
садиба». Причиною зустрічі стало те, 
що іноземець заборгував гроші зна-
йомій потерпілого. Під час розмови 
виник конфлікт, який переріс у бійку. 
Під час сварки іноземець поранив 
ножем 28-річного чернівчанина. 
У затриманого вилучено речовий 
доказ – ніж. Порушено кримінальну 
справу, підозрюваного взято під 
варту, триває слідство.

Віталій Михайлішин: Вважаю, що приставка «в.о.» стимулює до праці
Секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин 

упродовж року виконує обов’язки міського голови і 
вже цілком комфортно почувається на займаній посаді. 
Каже, що тепер все гаразд – складно було перших кілька 
місяців. Підсумки роботи міськради за 2011 рік він підбив 
на прес-конференції. Запевнив: докладає всіх зусиль, аби 
чернівчанам стало краще жити. Всі рішення, сказав Віталій 
Михайлішин, він приймає самостійно, а коли необхідно 
прийняти загальне рішення, запрошує голів фракцій 
та голів постійних комісій. Переконаний, що довіри до 
міської влади люди не втратили, навпаки – стали частіше 
звертатися і торік звернень від городян надійшло у 3-4 
рази більше, ніж у попередні роки.

Збільшення охоплення дошкіль-
ним вихованням чернівецьких до-
шкільнят, відкриття другої гілки під-
відного газогону до міста Чернівці, 
третього в Україні сміттєсортувального 
заводу, вирішення проблем навчаль-
них закладів обласного центру, спо-
рудження дитячих майданчиків – і це 
далеко не повний перелік того, що 
вдалося зробити, переконував жур-

налістів Віталій Михайлішин. Якщо 
говорити про іншу сторону медалі – так 
би мовити, «нездобутки», – то таких 
немає, сказав Михайлішин. Чи це 
справді так – оцінять мешканці міста. 

Був щедрий Віталій Михайлішин 
і на обіцянки – заплановано, що вже 
в травні з Чернівців літатимуть літаки 
до Туреччини та Болгарії, проте, коли 
саме відновлять авіарейс до Києва, 

секретар міської ради не уточнив. 
Уже цього року чернівчан до місця 

призначення вулицями міста доправ-
лятимуть три новеньких швейцар-
ських тролейбуси загальною вартістю 
близько 1 млн. грн. Якщо вони на 
чернівецькій бруківці зарекомендують 
себе добре, тролейбусний парк міста й 
надалі оновлюватиметься машинами 
саме такого зразку. 

Чернівецьких шоперів, які ходять 
за крамом на Калинку, важко зляка-
ти поганими дорогами та нестачею 
стоянок для автівок на цьому ринку, 
тим паче, що вони щодня проходять 
належну підготовку автомагістралями 
Чернівців та міськими тротуарами. 
Проте, секретар міської ради повідо-
мив: Калинівський ринок працює 
добре, і не для 2-3 осіб, як раніше, а 
задля добробуту всіх чернівчан. А не-
вдовзі там проведуть асфальтування 
та облаштують додаткові стоянки.

Гарні новини й тих, хто полюбляє 
ходити до «Макдоналдзу» – розгля-
дається (вже віддавна) можливість 
відкриття такого закладу у Чернівцях. 
Зокрема, представникам найбільшої 

корпорації магазинів швидкого хар-
чування в світі запропоновано кілька 
земельних ділянок для оренди в на-
шому місті – на Південно-Кільцевій, 
проспекті Незалежності та у Садгорі. 
Та ба, іноземного інвестора не при-
ваблюють такі пропозиції – він  воліє 
збудувати свою їдальню, до прикладу, 
на кільці по вулиці Червоноармійській, 
зауважив Віталій Михайлішин. Що тут 
скажеш – американці… Зрештою, як на 
автора, то нехай би ця неякісна «хар-
чевня» і не з’являлася на Буковині.

Про запитання й про кінотеатр 
Івана Миколайчука, чи пак, колишній 
уже кінотеатр, Віталій Михайлішин за-
спокоїв, мовляв, підстав перейматися 
ситуацією немає – приміщення охоро-
няється, на часі розгляд інвестиційних 
проектів, якими заклад заплановано 
зберегти. Навіть більше того – від-
крити там кімнату-музей славетного 
кіномитця та кімнату для проведення 
творчих вечорів. До слова зауважимо, 
що з міського бюджету фінансування 
цієї установи культури не передбаче-
но – натомість сподіваються залучити 
кошти інвесторів.

За минулий рік відкрито два ди-
тячих садки у мікрорайонах вулиці 
Руської та Садгори, встановлено 15 ди-
тячих майданчиків, збільшено обсяги 
ремонтних робіт на дорогах і тротуарах 
міста, збудовано 10 міжбудинкових 
проїздів, відновлено покриття дахів, 
нові можливості для міста відкрило 
зруйнування корупційних схем МКП 
«Калинівський ринок». У планах – 
продовження роботи з розвитку Чер-
нівецького аеропорту, ремонтів шкіл і 
дитячих садків, встановлення дитячих 
майданчиків, оновлення медичного 
обладнання міських лікарень і по-
ліклінік. 

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Саме стільки отримав голова прав-
ління кредитної спілки «Бісер», зали-
шивши вкладників «з носом».

Кримінальну справу  щодо колишніх 
голови правління та головного бух-
галтера кредитної спілки «Бісер» було 
порушено ще у серпні 2009 року. Їм 
інкримінувалося привласнення  понад 1 
млн. 420 тис. грн.

У березні Першотравневий райсуд 
м. Чернівці визнав екс-керівника спілки 
винним у службовій недбалості і призна-
чив покарання. Суд частково задоволь-
нив також цивільний позов кредитної 
спілки до її колишнього керівника про 
відшкодування майже 250 тис. грн. Кри-
мінальну справу стосовно колишнього 

головного бухгалтера закрили. Про це 
повідомила прес-служба прокурату-
ри Чернівецької області.

Натомість, громадяни, які зверну-
лися до прокуратури за допомогою, під 
час досудового слідства були допитані 
як свідки, а тому потерпілими чи цивіль-
ними позивачами їх не визнали. Проку-
ратура стверджує, що на стадії судового 
розгляду, вкладники могли звернутися 
до суду з відповідними заявами про ви-
знання їх потерпілими, про що їм нібито 
неодноразово роз’яснювалося. Проте 
вони чомусь цього не зробили. Одне сло-
во, вкладники прогавили момент і  втра-
тили можливість повернути свої гроші.

Вл. інф.

Ошукав краян  –  отримав три з 
половиною роки тюрми

Уся журналістська 
спільнота краю сумує з 
приводу смерті відомого 
буковинського фотомай-
стра, фотокореспондента  

газети «Буковина»
 Дмитра Ілліча ЧОРНОКОЗИ 
і висловлює співчуття рідним по-

кійного.
Світла пам’ять про цю чудову лю-

дину назавжди залишиться у серцях 
колег.
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Американський пиріг: знову разом»: 18.00, 20.00, 22.00; «Лоракс» 3D: 
09.50, 11.30; «Голодні ігри»: 13.10, 15.30.  
Малий зал: «Пастка для нареченої»: 14.15, 20.50; «Смерть супергероя»: 17.40; «Ви-
бивайло»: 16.00, 19.30; «Гаряче серце»: 12.15. 

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Гнів титанів»3D: 10.30, 12.20, 14.10, 16.00, 22.00; «Американський пиріг: знову 
разом» 2D: 18.00, 20.00.

МУЗДРАМТЕАТР  ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

7 квітня, 18.30: «Калинова сопілка». 
8 квітня, 12.00: «День народження кота Леопольда»; 18.30: «Лавина».
11 квітня, 10.30: «Кішчин дім».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

8 квітня, 12.00: «Колобок».

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

6 квітня, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної 
філармонії. 

ОРГАННИЙ ЗАЛ

7 квітня, 18.30: Концерт органної музики (солістка – Надія Юрійчук, Дніпропе-
тровськ).

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

«Магія кольору». Виставка творів О. Киселиці з фондів ЧХМ (до 110-річчя від дня 
народження). 
Виставка «Світло Опанасової зірки». Твори О. Шевчукевича з фондів ЧХМ (до 110-річ-
чя від дня народження).
Виставка живопису Романа Бончука, художника з Івано-Франківська. 
«Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 
140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.

Паб «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)

05 квітня: «Гапочка» (Київ). 
06 квітня: Всесвітній день мультфільмів: вечірка супер-героїв з гуртом «Пестициди», 
знижки на спеціальну коктейльну карту, конкурс костюмів, призова квест-гра. 
07 квітня: «Самі Свої» (Київ). 
08 квітня: «Life Park» (Чернівці). 
09 квітня: Іван Боголюбський (Чернівці). Гітарні твори в стилі блюз та блюз-рок. 
10 квітня: «M-jazza» (Чернівці). 
11 квітня: «Violin Stream» (м. Чернівці). Інструментальна музика в стилі джаз, поп, 
рок, фолк...
Початок концертів – о 20.00.

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,19.00,19.50,21.50,22.50 По-
года.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.55 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Армiя.
12.55 Х/ф «Людина з бульвару 
Капуцинiв».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Euronews.
15.55 Караоке для дорослих.
16.50 Х/ф «Термiново. Секретно. 
ГУБ ЧК».
19.05 Смiшний та ще смiшнiший.
19.30 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
19.55 Зiрки гумору. Я. Арлазоров, 
О. Воробей, Ю. Гальцев, В. До-
линський.
20.35 Сiльрада.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.55 «Весняний жарт» з В. Сер-
дючкою.
22.20 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 М/ф «Жар-птиця».
02.45 Х/ф «Термiново. Секретно. 
ГУБ ЧК».
04.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
04.45 Контрольна робота.
05.15 Д/ф «Мiж минулим i нинiшнiм. 
Бiблiотека Києво-Могилянської 
академiї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 
«ТСН».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 «Шiсть кадрiв».
10.15 Комедiя «Мiй капiтан».
14.15,15.10 «Давай одружимось».
16.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.00 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.00 «Говоримо i показу-
ємо».
20.15,20.50,22.30,02.05 Т/с 
«Iнтерни». (2).
21.15 «Принци бажають позна-
йомитися».
23.00 «Х-мiсiя».
00.20 «Tkachenko.ua».
01.10,04.15 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02.30 Х/ф «Революцiє, я люблю 
тебе». (2).

   IНТЕР
05.40,03.40 Д/ф «Зоряний загiн». 
Фiльм 1. «Земнi прибульцi».
06.20,04.15 Д/ф «Зоряний загiн». 
Фiльм 2. «Найпершi».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подроби-
цях».
09.10 Х/ф «Про нього».
11.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 Х/ф «Розплата за любов».
14.05 Д/с «Детективи».
14.35 «Слiдство вели. . .»  з 
Леонiдом Каневським 2».
15.30 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Дихай зi мною. Щастя 
в борг».
22.25 Т/с «Крутi береги».
00.25 «Позаочi».
01.10 Х/ф «Iмперiя вовкiв».
03.15 «Подробицi» - «Час».
04.55 «Знак якостi».

   ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.30,02.00,02.35 Погода.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.00 
Спорт.
06.40 Провокатор.
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.10 Факти.
09.30,19.25,01.10 Надзвичайнi 
новини.
10.30 Х/ф «Полiцейська академiя 
4: Громадяни в дозорi».
1 2 . 2 0 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.

13.45 Х/ф «Ми з майбутнього».
17.30 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Бригада».
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,02.40 Свобода слова.
02.05 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Iнтелект.ua».
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.50, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00 
Погода на курортах
7.00, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.05, 13.55, 15.55, 
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
9.10, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50,15.20, 17.00,19.50, 
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 , 0 9 . 0 0 , 
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25 

«Погода» 
08.00 «Біоритм» 
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
09.40 «Веселі уроки»
10.00 20.00 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 Футбол. «Буковина» Чернівці 
– «Зірка» Кіровоград

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.45,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00 Т/с «Гончi 3».
11.50 «Хай говорять. Вiрш для 
мами».
12.50 Т/с «Зрадник».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.10 Т/с «Подружжя».
22.10 Х/ф «Мумiя 2: Повернення».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов)
21.55 «Служба розшуку дітей»

22.55 Д/фільм «Дорогами України»  
02.40 «Телелітопис краю»   
04.00 Х\\фільм   

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
09.55 Чортицi в спiдницях.
10.25 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.15 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
12.05 Iнтуїцiя.
13.00,19.35 Одна за всiх.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Дом 2.
15.25 Т/с «Ранетки».
16.20 УТЕТа мама!
16.45 Богiня шопiнгу.
17.15,20.05 Т/с «Унiвер».
19.10 БарДак.
22.00,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Дурнєв+1.
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно».
08.30 «Правда життя». Пити чи 
не пити...
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Без строку давнини».
14.35 Х/ф «Кiнець iмператора 
тайги».
16.25 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
18.30,03.45 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.15,04.15 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Крокодил 2: Перелiк 
жертв». (3).
02.45 «Речовий доказ».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.05 «Документальний детектив».
05.30 «Танцюють всi! Повернення 
героїв».
08.30,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
11.35 Х/ф «Жила собi любов».
13.35 Т/с «Без термiну давнини. 
Прощай, ми вiдлiтаємо».
14.40 «Нез`ясовно, але факт».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.35 Т/с «Без термiну давнини. 
Капiтан».
20.40 «Куб».
22.20 «Детектор брехнi».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Любов слiпа».
03.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.35 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Армагеддон».
12.50,22.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
14.00 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
19.55 Т/с «Молодята».
21.45 Аферисти.
23.50 Очевидець.
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Купiдон».
02.05,03.10 Зона Ночi.
02.10 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.
02.25 Столицi свiту. Сiнгапур.
02.50 Столицi свiту. Стокгольм.
03.15 Драй Хмара:  останнi 
сторiнки.
03.45 Столицi свiту. Малайзiя.
04.10,05.05 Зона ночi. Культура.
04.15 Мовчазне божество.
04.25 Мольфар.
05.00 Софiя - дитя любовi.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.25 Х/ф «Iдеальна iграшка».
09.10 Т/с «П`ята група кровi».
16.35 «КВН».
19.00 Т/с «Я лiкую».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Х/ф «Ефект метелика 2».
01.20 Х/ф «Хороший хлопець».
02.50,04.10 «Нiчне життя».
03.50 «Мобiльнi розваги».
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Наполеоном, а й засновник української 
сучасної літератури Іван Котляревський…

Засновник 
партизанського 
руху не Давидов, 
а… Вінцінгероде

Граф Лев Толстой у своєму класич-
ному романі «Війна та мир» викорис-
тав цікавий образ. Він запропонував 
уявити картину: під час поєдинку один 
із фехтувальників кидає шпагу, бере 
до рук дубину і починає гамселити 
противника. З того часу вираз «дубина 
народної війни» міцно увійшов у публі-
цистику та художню літературу. А била 
та дубина боляче. За підрахунками 
сучасних істориків, з 600-тисячної 
армії Наполеона, яка перетнула межі  
імперії, понад 30 тисяч її солдатів і 
офіцерів були знищені партизанами. 
Селяни ішли на загарбників з вилами, 
косами, сокирами. Захоплювали вог-
непальну зброю і надалі билися нею. 

Нерідко селянські загони діяли ра-
зом з армійськими партизанами, якими 
командували такі блискучі офіцери, як 
гусар Денис Давидов. Офіційна історія 
пізніше зробила його засновником 
партизанського руху. Хоча перший 
партизанський загін у Росії створив 
ще у серпні 1812 р. барон Фердинанд 
Вінцінгероде, але через своє німецьке 
прізвище цей генерал не влаштовував 
«квасних патріотів». До речі, під його 
командуванням в армійських парти-
занах служив і майбутній шеф жан-
дармів, граф Олександр Бенкендорф.

 Через блискучі однострої 
гусарам Дениса Давидова діс-
талося від селян

А гусарам Дениса Давидова діс-
талося і від французів, і від своїх се-
лян: їхні однострої дуже нагадували 
уніформу французьких гусарів. Ті ж 
яскраві доломани і ментики, розшиті 
блискучими шнурами-бранденбура-
ми. Щоби не спокушати простолюд, 
Давидов одягнув простий каптан, 
відпустив бороду, а на груди повісив 
образок Миколи-Чудотворця. Ще й 
говорити намагався по-простому, 
аби його зрозумів неписьменний люд. 
Адже російські селяни знищили цілу 
команду з 60 козаків Тептярського 
козачого полку, бо козачої говірки у 
Підмосков’ї вони ніколи не чули і не 
розуміли. А все незрозуміле вважали 
ворожим, тому й накидалися на нього 
із зброєю в руках.  

Російські селяни піднялися на бо-
ротьбу без наказу згори – лише згодом 
імператор Олександр І дав їм такий 
дозвіл. А спонукало їх до активних дій 
різке погіршення селянського життя 
під владою окупантів. Наполеон і не 

думав скасовувати кріпацтво в Росій-
ській імперії й дарувати свободу селя-
нам. Навпаки, французький імператор 
планував опертися на російських 
поміщиків, отож і залишив у недо-
торканості старі порядки. Крім тих по-
винностей, що кріпаки виконували на 
користь власних поміщиків, вони ще й 
мусили утримувати окупаційні війська. 
А цього їм зовсім не хотілося. Коли 
команди тилових французьких час-
тин прибували в російські села, щоби 
взяти продовольство для солдатів і 
фураж для коней, місцеве населення 
тікало у ліси. Потім почало нападати 
на ці невеликі команди і знищувати їх. 
Коли ж французька армія відступала 

із спаленої Москви, вона не могла зна-
йти достатньо їжі, й від голоду і хвороб 
загинуло значно більше людей, ніж 
від збройних нападів партизанських 
загонів. Їх моральний дух було піді-
рвано вщент. 

Україну Наполеон 
планував 
залишити собі

Головною метою Наполеона була 
Москва, тому основні сили його армії 
рухалися через білоруські землі, обхо-
дячи Україну з півночі. Щодо неї фран-
цузький імператор мав власні плани. 
Він розраховував: Україну захоплять 
його союзники – 100-тисячна армія 
Османської імперії та 20-тисячний 
польсько-саксонський корпус. Проте 
Туреччина програла війну 1806-1812 
рр. з Росією і вимушена була у травні 

1812 р. підписати Бухарестський до-
говір, що закріпив передачу росіянам 
Бессарабії та Західної Грузії. Саме за 
цим документом у складі Росії опинив-
ся Хотин з прилеглими територіями 
– нинішні Хотинський, Новоселиць-
кий, Сокирянський і Кельменецький 
райони Чернівецької області. А інші 
буковинські території з Чернівцями 
перебували під австрійським пану-
ванням: генерал-фельдмаршал Петро 
Румянцев ще 1774 року вивів звідти 
російські війська, отримавши від ав-
стрійських колег за це «цінні пода-
рунки». Корупція існувала і в ті часи.  

Австрійці з 1772 р. володіли також 
Галичиною. Щоправда, тимчасово не 
всією: у 1809-1815 рр. Тернопіль-
ський, Теребовлянський та Заліщиць-
кий округи перебували у складі Ро-
сійської імперії. Тому частина галичан 
опинилася у складі російської армії, 
зокрема, під час війни 1812 р. 5200 
місцевих уродженців Тернопільщини 
були їздовими російських обозів. 

Наполеон планував поділитися 
українськими землями з Австрією і 
Пруссією, якщо вони нададуть йому 
дієву допомогу в боротьбі з Росією.  Але 

значну частину наших земель він праг-
нув включити до своєї імперії, щоби 
скористатися величезними ресурса-
ми України у подальшій боротьбі за 
панування над усім світом. Союзників 
Бонапарт шукав повсюди.

Полякам він обіцяв відновлення 
Речі Посполитої, тому отримав з їхньо-
го боку значну підтримку. Куди тільки 
не закидала доля наївних польських 
добровольців! І в Італію, і в Іспанію, і 
навіть на далекий острів Гаїті, де вони 
масово гинули від тропічних хвороб 
і куль чорношкірих повстанців. Зби-
ралася польська шляхта помахати 
шабельками й в Україні. 

Як цар Олександр І 
обманув українців

Частина армії Наполеона звернула 
на південь і зайняла Ковельський, 
Володимирський і частково Луцький 

повіти Волинської губернії. Тут вона 
наштовхнулася не лише на опір ре-
гулярних військ під командуванням 
генерала Тормасова, але і на місцевих 
партизанів. А в сусідній Подільській гу-
бернії розпочалося формування «лісо-
вої варти» для боротьби з окупантами. 
Десятки тисяч українців записувалися 
в народне ополчення. У Полтавській і 
Чернігівській губерніях формувалися 
кінні козачі полки з добровольців. Цар 
Олександр І доручив їхнє створення 
малоросійському генерал-губернато-
ру князю Лобанову-Ростовцеву, який 
ревно взявся за цю важливу справу. 
Проте грошей царський уряд не виді-
лив, тому українці споряджали козаків 
власним коштом. Добровольців не 
бракувало, бо їм обіцяли залишити 
козацький стан і після війни.

Пам'ять про славну козацьку істо-
рію жила серед українських селян. Ще 
їхні діди козакували, а потім проклята 
українським народом цариця Катерина 
ІІ загнала нащадків козачих родів до 
кріпацького ярма. Зрозуміло, що по-
збавитися осоружної неволі прагнули 
всі, хто цінував особисту свободу. 
За короткий час було сформовано 
15 козачих полків, у кожному з яких 
служило по 1200 кіннотників. Актив-
ну участь у створенні цієї сили взяла 
українська шляхта. 

Автор «Енеїди» Іван Котля-
ревський – бойовий майор 

Наприклад, 5-й козачий кінний 
полк сформував перший класик нової 
української літератури Іван Котлярев-
ський. Він отримав штаб-офіцерський 
чин майора: ще у 1796 – 1808 рр. брав 
участь у війні з Туреччиною і мав чима-
лий досвід військової служби.

Козаки рвалися до бою, але їх три-
мали у резерві. Навіть після закінчення 
війни примушували служити, аж до 
1816 року. Врешті решт розпустили 
по домівках, не надавши обіцяного 
козачого стану. Мало того, і витрат не 
компенсували. Всі селянські статки 
пішли на озброєння, обмундирування, 
харчування та інші витрати нелегкої 
військової служби. Отака була царська 
«вдячність»…

Республіка в окремо 
взятому маєтку 

Не дивно, що багато українців 
ненавиділо царську імперію – через її 
облудність та грубе порушення тради-
ційних прав. Ображеними почувалися і 
українські шляхтичі, й міське населен-
ня. Тому дехто з українських поміщиків 
симпатизував Наполеону і сподівався 
з його допомогою відродити державу, 
створену Богданом Хмельницьким, 
або хоча б отримати автономію. Вони 
сподівалися, що французи введуть 
в Україні Кодекс Наполеона, і країна 
почне швидко розвиватися. Проте 
французький імператор ці прагнення 
проігнорував – він бажав спиратися 
на польську шляхту, якій не потрібна 
була ні обмежена українська автоно-
мія, ні тим більше – повна незалежність 
України. І все ж окремі українські помі-
щики вдавалися до активних дій, спря-

мованих на підтримку Наполеона. Так, 
волинський дідич Чайковський з цією 
метою створив козацьке «рушення» 
(ополчення). А поміщик Подільської 
губернії на прізвище Марлецький про-
голосив у своєму маєтку республіку 
на засадах, висунутих французькими 
просвітителями. 

Царські власті отримували доноси 
про те, що в різних поміщицьких маєт-
ках на Полтавщині п’ють за здоров’я та 
перемогу Наполеона, а у Пирятинсько-
му повіті навіть виголошували тости за 
республіку. Талановитий український 
письменник Василь Капніст у написа-
ній російською мовою поемі «Видение 
плачущего над Москвою россиянина 
в 1812 году» так описав страшну мос-
ковську пожежу:

И пламя мстительно вертеп не-
правд пожрало,

Над падшими ли здесь чертогами 
скорбеть?

Оцінка Москви як «вертепу не-
правд» засвідчує справжнє ставлення 
видатного українця до символу мос-
ковської неволі й диктату над Украї-
ною. Навіть деякі прості люди публічно 
заявляли про свою ненависть до ро-
сійської влади. Один з них, відставний 
солдат Гуцан з Переяславського пові-
ту, заявив: якщо його знову заберуть 
на військову службу, то різати він буде 
«не французів, а москалів». 

 Замість героїв-
земляків – вигадки 

Проте переважна більшість укра-
їнців у момент вирішальних випробу-
вань виступила все ж таки проти На-
полеона. Вони не мали жодних ілюзій 
щодо справжніх планів французького 
імператора по відношенню до України 
і не сподівалися на «французів-визво-
лителів». Тому сміливо ішли у бій проти 
іноземних загарбників. На Бородін-
ському полі блискуче проявили себе 
сформовані в Україні Охтирський гу-
сарський та Чернігівський і Київський 
драгунські полки. Широко відомим у 
ті часи було ім’я уродженця Сумщини 
Єрмолая Четвертака – солдата, який 
потрапив у французький полон, втік і 
створив великий партизанський загін, 
що успішно діяв на Смоленщині.

Нині імена багатьох героїв тієї 
далекої війни пам’ятають хіба що про-
фесійні історики. А в народі найвідо-
мішим лишається вигаданий персонаж 
– гусарський поручик Ржевський.  
Його шаленій популярності сприяв 
фільм Ельдара Рязанова «Гусарська 
балада», після якого з’явилося безліч 
анекдотів про красеня-гусара. На-
хабний, завжди напідпитку, поручик 
Ржевський отримував перемоги не 
на полі бою, а в альковах світських 
панів або ж на сіновалах з простими 
сільськими молодицями. 

Такою є доля великих історичних 
подій. Їхній трагічний зміст з часом 
забувається, а реальні події витис-
каються вигадками, а то й відвертим 
фарсом. І все ж не варто забувати: з 
Наполеоном воював не поручик Ржев-
ський. Із загарбником воював народ.

Ігор БУРКУТ, кандидат 
історичних наук

ВибивайлоНевдовзі виповниться 200 років відтоді, як величезна 
армія під командуванням французького імператора 
Наполеона Бонапарта перейшла кордон Російської 
імперії й розгорнула наступ на Москву. Розпочалися 
грандіозні події, які згодом назвуть Вітчизняною війною 
1812 року. А назва пов’язана з тим, що опір чужинцям 
чинила не лише регулярна російська армія, але і прості 
цивільні люди. І було серед них багато українців. 

Жанр: комедія, спорт
Режисер: Майкл Даус
У ролях: Шонн Уільям Скотт, Джей 

Барушель, Лів Шрайбер
Країна: США, Канада.
Рік: 2011
Тривалість: 92 хв.
Прем’єра в Україні: 29.03.2012 

Даг – простий вибивайло, що працює в 
провінційному барі. Одного разу, вплутав-
шись у бійку на хокейному матчі з одним з 
гравців, він потрапляє в поле зору тренера 
команди майстрів бійцівських змагань. Йому 
саме терміново потрібен гравець, який зможе 
захистити на льоду провідного нападника 
клубу. Даг не вміє стояти на ковзанах, але 
цьому можна навчитися, зате в бійці йому не-
має рівних! У команди-головного конкурента 
є свій борець, Росс Ріа, від погляду якого 
тремтить вся хокейна ліга. Дагу і Россу до-
ведеться зійтися в одному матчі. Наш герой, 
за допомоги свого друга, робить приголом-
шливу кар’єру, об’єднавши навколо себе 
всю команду, і завойовує кохання найкращої 
дівчини в світі. 

Денис Давидов – герой-партизан, поет...



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
09.50,10.50,12.15,15.55,19.35,22.
55 Погода.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.20 Х/ф «Доля людини».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Доки батьки сплять.
16.25 Оновлене мiсто.
16.50 Х/ф «Товариш генерал».
19.10 Про головне.
19.40 М. Задорнов. «Задоринки».
20.45 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.50 Мегалот.
21.25 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Зiрки гумору. Г. Ветров, А. 
Трушкiн.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Х/ф «Доля людини».
04.10 Х/ф «Брат i сестра».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
05 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».

12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення».
14.05,15.00 «Давай одружимось».
16.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.55 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.10 «Говоримо i показу-
ємо».
20.15,20.50,01.20 Т/с «Iнтерни». 
(2).
21.15,22.20 «Пекельна кухня 2».
00.20,04.25 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02.35 Х/ф «Кентерберiйськi 
оповiдання». (3).

   IНТЕР
05.35,22.25 Т/с «Крутi береги».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Но-
вини.
09.10,20.30 Т/с «Дихай зi мною. 
Щастя в борг».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,04.55 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели. . .»  з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.25,03.15 Х/ф «Вовкодав».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.35 Д/ф «Зоряний загiн». Фiльм 
4. «Космонавти номер нуль».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,02.20,04.50 Погода.
05.15,04.15 Факти.
05.30,04.55 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.25 
Спорт.
06.30,15.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Бригада».
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Бетмен». (2).
02.25 Х/ф «Несамовитий». (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 

час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 По-
знайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда» 
9.10, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.20,  09 .40 ,  14 .50 ,  16 .55 , 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 Футзал. 1 ліга. «Меркурій» 

Чернівці – «Шанс-Авто» Ковель
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Мічений» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.45,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.10 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Гончi 3».
11.50 «Хай говорять. Повернення 
блудного сина».
12.50 Т/с «Зрадник».
15.35,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.10 Т/с «Мент у законi 5».
00.00 Т/с «Слiдчий комiтет». (2).
02.00,05.10 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.20 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 «Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять»    
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
Сузір’я почуттів» (рум.мов.) 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт» 
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\фільм
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.

08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.30, 15.25 Т/с «Ранетки».
10.25 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.15 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
12.05 Iнтуїцiя.
13.00,19.35 Одна за всiх.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Дом 2.
16.20 УТЕТа мама!
16.45 Богiня шопiнгу.
17.15,20.05 Т/с «Унiвер».
19.10 БарДак.
22.00,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.50 «Друга смуга».
06.55, 15.40 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,23.30,02.20,04.35 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
17.10 Х/ф «Кольє Шарлотти».
18.30 «Правда життя». Щастя 
пiдвалило.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Безсмертнi». (2).
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
04.45 «Документальний детектив».
05.10 «Зоряний ринг».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
Профiлактика.
10.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
11.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Канiкули любовi».
13.45 Т/с «Без термiну давнини. 
Любов над усе».
14.50 «Нез`ясовно, але факт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без термiну давнини. 
Яблучний джем».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.20 «Хата на тата».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
00.30 Т/с «Комiсар Рекс».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Любов слiпа».
04.00 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30 Репортер.
07.35,08.35 Погода.
09.00 Очевидець.
Профiлактика.
14.00 М/с «Аладдiн».
14.35 М/с «Джуманджi».
14.55 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.00,00.55 Репортер.
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.20,01.15 Погода.
19.35 Пiранi.
19.55 Т/с «Молодята».
21.45 Ревiзор.
22.50 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
23.55 Очевидець.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Купiдон».
02.10,03.05,04.15 Зона ночi.
02.15 Скiфи.
02.40 Столицi свiту. Нiцца.
03.10 Чемпiон чемпiонiв.
03.25 Столицi свiту. Копенгаген.
04.20 Чорний колiр порятунку.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмiшник.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Панаєхало».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,17.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Розкiшне життя».
16.00 Т/с «Сваха».
18.00 «Ще не вечiр. Цiлителi».
19.00 Т/с «Я лiкую».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.50,16.00 Погода.
09.30 Свiтло.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Хай щастить.
13.00 Темний силует.
13.20 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 «Таємницi успiху» iз Н. 
Городенською.
16.45 Х/ф «Без свiдкiв».
18.55 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.45 М. Задорнов. «Задорин-
ки».
20.20 Aфтершок.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Свiтло.
02.55 Х/ф «Ми веселi, щасливi, 
талановитi».
04.25 Д/ф «Складовська-Кюрi».
05.00 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 

Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.20 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення».
14.10,15.05 «Давай одружи-
мось».
16.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.00 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,04.50 «Говоримо i по-
казуємо».
20.15,20.50,22.40,23.20,02.50 Т/с 
«Iнтерни». (2).
21.15 «I прийде кохання».
00.00,04.05 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
00.55 Х/ф «Декамерон». (3).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Крутi береги».
06.55 Д/ф «Винокур i Лещенко. 
Iсторiя однiєї дружби».
Профiлактика.
14.00 «Сiмейний суд».
15.00 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Таємницi слiдства 11».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Дихай зi мною. Щастя 
в борг».
22.25 Т/с «Крутi береги».
00.25,03.35 Х/ф «Бiле мiсто».
01.35 Д/ф «Секретнi територiї».
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.50 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.55 Д/ф «Зоряний загiн». Фiльм 
3. «Мiфи про космонавтiв».
04.45 «Знак якостi».

   ICTV
05.10,06.20,02.15,04.20 Погода.
05.15,08.45,03.50 Факти.
05.30,04.30 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.20 
Спорт.
06.30,15.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Стоп-10.
09.30,19.25,01.30 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Бригада».
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Несамовитий». (2).
02.20 Х/ф «Клеопатра» (2).
04.25 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-

ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03
.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5  « Тр а н с м i с i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 
Познайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда» 
9.10, 14.10, 3.00 Буковина міс-
тична
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною»

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
0 7 . 1 5 ,  0 9 . 4 0 ,  1 4 . 5 0 , 
16.55,19.30,01.20 «Парад пла-
нет»
07.30,19.00, 21.30,00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»

10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Футзал. 1 ліга. «Меркурій» 
Чернівці – «Шанс-Авто» Ковель

   ТРК «УКРАЇНА»
05.00,04.30 «Хай говорять».
05.20,02.15 Т/с «30 потрясiнь» 
(2).
05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.45,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00 Т/с «Гончi 3».
11.50 «Хай говорять. Забiйна 
сила».
12.50 Т/с «Зрадник».
1 5 . 3 5 , 0 3 . 0 0  Щ и р о с е рд н е 
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.10 Т/с «Подружжя».
22.10 Т/с «Мент у законi 5».
00.00 Х/ф «Мумiя 2: Повер-
нення».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «На музиній хвилі» 
11.40 «Зав\›язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-
їни»

00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум. мов) 
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.30, 15.25 Т/с «Ранетки».
10.25 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.15 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
12.05 Iнтуїцiя.
13.00,19.35 Одна за всiх.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Дом 2.
16.20 УТЕТа мама!
16.45 Богiня шопiнгу.
17.15,20.05 Т/с «Унiвер».
19.10 БарДак.
22.00,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
08.30,19.00,23.30,02.25,04.25 
«Свiдок».
09.15 Х/ф «Вiдплата».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
11».
11.50,00.00 Т/с «Детективи».
12.50,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.30 Х/ф «Вiйна».
17.05 Х/ф «Кольє Шарлотти».
18.30 «Речовий доказ». Доктор 
Супермозок.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «До смертi». (2).
03.00 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.30,14.45 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.20 «Документальний детек-
тив».
07.10,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.10 «Iсторiї великого мiста».
11.15 Х/ф «Двi iсторiї про лю-
бов».
13.45 Т/с «Без термiну давнини. 
Капiтан».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про 

зiрок».
19.05 Т/с «Без термiну давнини. 
Любов над усе».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 «Вiкна-спорт».
02.15 Х/ф «Любов слiпа».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.35 М/с «Джуманджi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,23.50 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.45 Шури-амури.
01.20 Т/с «Купiдон».
02.00,03.45 Зона Ночi.
02.05 Богдан Ступка. Жива 
легенда.
03.50 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
04.10 Столицi свiту. Берген. 
Фьорди.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Обожнена.
05.00 Та, яка поряд.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05 «У пошуках пригод».
15.00 М/ф «Лови хвилю».
16.45 Х/ф «Ефект метелика».
19.00 Т/с «Я лiкую».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».
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Версії суспільні

У будинку, де мешкав Брежнєв, 
оздоровлюються діти 

– Наші випускники навчаються в універ-
ситетах. Зокрема четверо закінчили юри-
дичний факультет, успішно працюють. Одна 
дівчинка – випускниця медичного училища, 
продовжила навчання в Буковинському 
державному медичному університеті. Нині 
вона має стоматологічний кабінет у Чернів-
цях, – з гордістю розповідає завідувачка 
СДНЗ №36 Ольга ГАФІЙЧУК, яка працює 
тут уже понад 25 років.

Заклад розрахований на 28 дітей, але 
в установі зараз 37 хлопчиків і дівчаток, з 
яких дев’ятеро надзвичайно хворі. Вихову-
ються тут і аутисти. 

Аутизм – це захворювання, що роз-
вивається у дітей з двохрічного віку та 
проявляється в специфічних розладах 
розумової діяльності – порушенні 
діяльності емоційної сфери зі збере-
женням інтелектуальної складової 
мислення. 

З дітками займаються 7 вихователів, 
до речі, за звичайною програмою, як і в 
інших садочках, 3 логопеди, інструктор із 
фізкультури, інструктор із ЛФК, масажист, 
музичний керівник, практичний психолог, 
соціальний педагог. 

– Наше завдання – створити для вихо-
ванців домашню атмосферу, а вже на її базі 
значно легше відбувається лікувально-від-
новлювальний процес, – розповідає Ольга Ве-
ніамінівна. – Бо в усьому іншому – це звичайні 

дітки, в яких є тільки проблеми з рухом. Тобто 
вони рухаються, але не так, як інші. 

Садок працює цілодобово протягом 
п’яти днів на тиждень. Крім групових і спаль-
них кімнат, музичного та фізкультурного 
залів є корекційна зала, 2 логопедичних 
кабінети, соціально-психологічний тощо.

Утім, за словами пані Ольги, колектив 
працює  не тільки з дітками, а й з батьками. 
Довірливі стосунки з останніми зміцнюють 
їхню віру в те, що на дітей з фізичними вада-
ми чекає нормальне життя. Ми переконуємо 
батьків, що збережений інтелект дозволяє 
дітям  чудово навчатися в загальноосвітніх 
школах і навіть вишах. Наводимо приклади. 

А коли в батьків з’являється впевненість у 
своїх силах і віра в можливу щасливу долю 
своїх діток, лікувально-відновлювальний 
процес значно прогресує.    

Як наголошувала моя співрозмовниця, 
їхня робота спрямована на те, щоби  діти з 
фізичними вадами відчули свою потрібність 

суспільству. Тому їм, найперше, допо-
магають  розвинути здібності та соціальні 
навички.                           

–  Дуже не розумно і не справедливо 
поділяти дітей, – сказала на прощання завід-
увачка. – Це ж звичайні хлопчики і дівчатка, 
тільки вони частіше граються у лікарів, а ще 
– знають, як долати свої недуги.

Спецдитсадок розташований на розі вулиць Т. Шевченка 
та Гулака Артемовського. Як розповідали чернівчани по-
важного віку, до війни ця споруда належала єврею-кравцю 
Давиду Сойферу. Та, судячи з архітектурного оформлення і 
місцезнаходження будинку, Сойфер був не простим кравцем, 
а майстром, тим кого сьогодні називають кутюр’є. Розповіда-
ють, що у нього одягалися найбагатші та найвибагливіші пані 
та панянки, які й принесли майстру славу та визнання.     

Кравець Давид Сойфер покинув свій маєток 1939 року, з 
приходом Червоної армії. Від 1940 року будинок займала вій-
ськова комендатура. А 1946 року у ньому зупинявся майбутній 
перший секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

У 1954 р. приміщення передали дітям. Спочатку тут був 
садок №6 при облздороввідділі, з 1977 – ДНЗ №30, з 1993 – 
дитячий садок №1. А від 14 квітня 1997 року у цих просторих 
кімнатах граються, навчаються та відпочивають дітки з по-
рушеннями опорно-рухового апарату. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІ-
ВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
□ головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної 

служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тим-
часово, на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років, знання державної мови та ПК.

□ головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Вижницького районного управління 
юстиції (на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею чотирирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років, знання державної мови та ПК.

□ головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Герцаївського районного управління 
юстиції (на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років, знання державної мови та ПК.

□ спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби  Путильського районного управління юстиції.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І категорії 
чи в інших сферах управління не менше 1 року, знання державної 
мови та ПК.

□ начальника реєстраційної служби Сокирянського  районного 
управління юстиції; 

□ завідувача сектору державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно реєстраційної служби  Сокирянського районного 
управління юстиції.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі 
знань „Правознавство”. Стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за 
фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 
років, знання державної мови та ПК.

□  спеціаліста І категорії відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Кіцманського районного управління 
юстиції (на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста ІІ категорії 
не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 1 року, знання державної мови та ПК.

□ провідного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Чернівецького міського управління 
юстиції (на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ 
категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 2 років, знання державної мови та ПК.

□ головного спеціаліста сектору державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно реєстраційної служби Вижницького районного 
управління юстиції;

□ головних спеціалістів відділів державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції 
у Чернівецькій області (у кількості 2 особи) та Хотинського районного 
управління юстиції.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у 
галузі знань „Право”. Стаж роботи за фахом на державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної 
мови та ПК.

□ провідний спеціаліст сектору державної реєстрації юридичних 
осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друко-
ваних засобів масової інформації реєстраційної служби Головного 
управління юстиції у Чернівецькій області

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у 
галузі знань „Правознавство”. Стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді спеціаліста І категорії не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, знання 
державної мови та ПК.

□ начальника Путильського районного управління юстиції (на 
період перебування основного працівника у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста 
не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

□ начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
реєстраційної служби Заставнівського районного управління юстиції 
(на період перебування основного працівника у відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 
років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 
4 років, знання державної мови та ПК.

□ спеціаліст ІІ категорії відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Глибоцького районного управління 
юстиції (на період перебування основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.

 Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і 
бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі 
документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлен-
ня заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на державну службу та проходження державної служби; 
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 
2 фотокартки розміром 4 х 6; копії документів про освіту, підвищення 
кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового 
ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом 
України „Про засади запобігання і протидії корупції”;копія документа, 
який посвідчує особу; медичну довідку про стан здоров’я за формою, 
затвердженою МОЗ; копію військового квитка.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою: 
м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 55-09-61.

Випускниця чернівецького 
спеціального дошкільного 
навчального закладу №36 для дітей 
із порушеннями опорно-рухового 
апарату Кіра Продиряйло живе 
та працює зараз в Америці. Там 
вона відкрила такий же садочок, 
який допоміг їй адаптуватися до 
наступного навчання в школі та 
майбутнього дорослого життя. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора
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Чернівчани 
захищали 
безпритульних 
тварин, маршем

Центральними вулицями та пло-
щами Чернівців з плакатами «Досить 
вбивати тварин», «Захистимо не-
мічних», «Не вбивайте моїх друзів» 
пройшли небайдужі до вбивства без-
притульних тварин городяни. Таким 
чином вони долучилися до міжнарод-
ного маршу «Чесна гра» на захист 
безпритульних тварин, яких жорстоко 
вбивають до проведення Євро-2012. 
Саме цього дня марш на захист тварин 
пройшов у 10 містах України, Росії, 

Італії, Австрії, Угорщини, Нідерландів, 
Хорватії, Греції, Франції, Іспанії та 
Швейцарії. Ініціатором міжнародного 
заходу стали німці, а чернівецької 
акції – члени благодійної організації 
«Захист безпритульних тварин – не 
будь байдужим». Вони збирали кошти 
на мікроавтобус, в якому стерилізу-
ватимуть тварин, адже це гуманніше, 
ніж вбивство. А також збирали підписи 
під вимоги до влади, основні  з яких – 
будівництво притулку та центру стери-

лізації тварин, а також посилення міри 
покарання за вбивство чи жорстоке 
поводження з тваринами.

Але всі, хто прийшов того дня на 
Центральну площу, могли не тільки 
вкинути до благодійної скриньки 
гроші та поставити власний підпис 

проти винищення тварин, а й навіть 
узяти додому одне з безпритульних 
цуценят, яких учасники акції піді-
брали на вулиці і принесли сюди з 
надією, що тварини знайдуть тут до-
брих господарів.

Наразі дещо для створення при-
тулку для тварин у Чернівцях міська 

влада вже зробила: виділено земель-
ну ділянку під будівництво по вулиці 
Південно-Кільцевій у Чернівцях, 
розроблено попередній варіант про-
екту, який планують завершити в 
цьому році. На це у міському бюджеті 
на 2012 рік передбачено 40 тис. грн. 

Проектом передбачено будівництво 
амбулаторії, санітарної зони, 60-
ти вольєрів для 3-4 тварин кожен, 
окремих вольєрів для утримання 
тварин після медичного втручання, 
приміщень для харчування тварин, 
адмінбудівлі. Приблизна вартість 
будівництва такого притулку сягає 

7 млн. грн. Проте, ситуація зі спо-
рудженням притулку для тварин 
нагадує до болю старе прислів’я: «А 
віз і нині там». Уже й самі чернівчани 
зневірилися, що врешті буковинські 
песики матимуть прихисток…

Вл. інф.

«СушиЯ» нарешті 
у Чернівцях!

Японська мудрість свідчить: «Проста їжа, щоби їсти; вода, щоби пити; зігнута 
рука – замість подушки», а чернівецька мудрість переконує, що у ресторані 
сучасної японської кухні «СушиЯ» можна відпочити і душею, і тілом. Проте 
головна фішка цього ресторану – це якість продукції та обслуговування.

Лідер за кількістю ресторанів японської кухні 
в Україні віднині і в Чернівцях! Він відкрився цими 
днями на третьому поверсі ТЦ «Майдан».

– За п’ять років роботи це вже 28-й ресторан. 
Нині «СушиЯ» функціонує у 10 регіонах України. 
Відмінність мережі ресторанів «СушиЯ» від інших 
в тому, що у нас – найсерйозніша система контр-
олю якості. Ми маємо прямі контракти на доставку 
більшості видів продукції, самостійно імпортуємо 
цю продукцію, тому несемо відповідальність від мо-
менту виготовлення і до самого столу гостя, – розпо-
відає Роман РОМАНЧУК, генеральний директор 
компанії. – Морепродукти імпортуємо з Америки, 
Скандинавських країн, Китаю, Японії, тому заморо-
жуємо рибу по-особливому. Завдяки так званому 
«шоковому замороженню» морепродукти зберіга-

ють свої властивості до самого столу споживача. 
Кухарі «СушиЯ» кілька разів на рік відвідують 

майстер-класи за кордоном, а японські та китайські 
кухарі діляться досвідом в Україні.   

У день відкриття ресторану «СушиЯ» були запро-
шені діти одного з дитячих будинків міста, які із задо-
воленням скуштували страви японської кухні та дізна-
лися більше про культуру країни сонця, що сходить. 

…Кранч з креветкою, ікура рол, смайл рол, пауз 
рол,  філадельфія з свіжим лососем, білий дракон, 
рол з тунцем, сашимі тощо – меню ресторану роз-
раховане на будь-який смак та гаманець. І новачок, 
і найвибагливіший гурман зможе оцінити старання 
кухарів ресторану та задовільнити свої смаки. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»,
Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Хазяїн у домi.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,16.00 Погода.
09.25 Д/ф «Шлях довжиною в 
15 рокiв».
10.10 «Легко бути жiнкою».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Сорок перший».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 П`яте Євангелiє.
16.30 Х/ф «Дев`ять днiв одного 
року».
18.40 Шляхами України.
19.05 Концерт пам`ятi М. Моз-
гового «Мрiялось, бажалось, не 
збулось».
20.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.20 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.30 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
03.30 «Вiра. Надiя. Любов».
04.20 «Надвечiр`я».
04.50 Д/ф «У пошуках Грецiї».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».

12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення».
14.10,15.05,03.45,04.30 «Давай 
одружимось».
16.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.55 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.15 «Говоримо i по-
казуємо».
20.15 Х/ф «Янголи та демони». 
(2).
23.10 Комедiя «Поколiння П». 
(2).
01.20 Драма «День, коли вмер 
Христос». (2).

   IНТЕР
05.35 Т/с «Крутi береги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подро-
бицях».
09.10 Т/с «Дихай зi мною. Щастя 
в борг».
11.05 Т/с «Маршрут Милосер-
дя».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
14.10 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Таємницi слiдства 
11».
17.45,19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Київ вечiрнiй».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 Т/с «Васильєвський 
острiв» (2).

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,03.50 Погода.
05.15,03.20 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.30,15.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Бригада».
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф «Бетмен назавжди». 
(2).
01.00 Х/ф «Милi кiстки». (2).
03.55 ПроЦiкаве.
04.10 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.
30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший по-
гляд».
18.10,22.00 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
02.30 «Хронiка тижня».
03.40 «Життя цiкаве».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.40 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.00, 4.10 Погода на курортах
6.40, 9.15, 14.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 13.55, 17.10, 
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 5.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 
3.00 Анатомія культури

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чер-

нівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Мрійник» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.45 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
10.10 Т/с «Мент у законi 5».
11.50 «Хай говорять. Принцеса 
Алла-Вiкторiя».
12.50 Т/с «Зрадник».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Я - охоронець. Кiлер 
на ювiлей».
00.00 Х/ф «Iндi». (2).
01.50,05.10 Т/с «30 потрясiнь». 
(2).
02.30 Ласкаво просимо.
04.20 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 
22.25, 03.25 05.30 «Телемери-
діани»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.30 «Калинові острови»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00 «Зелений БУМ»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровен-
не» 
15.00 «Подіум її життя»

15.45 «Слово про колегу» 
16.35 «Святині Буковини» 
16.55 «Телелітопис краю»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам´ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\фільм «Дорогами Укра-
їни»
00.10 «А музика звучить…»    
01.30 Д\\ фільм «Фільми та 
зірки»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.30 Т/с «Ранетки».
10.25 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.15 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
12.05 Iнтуїцiя.
13.00,19.35 Одна за всiх.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Дом 2.
15.25 Т/с «Хто у домi господар?»
15.55 Чортицi в спiдницях.
16.20 УТЕТа мама!
16.45 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
17.15,20.05 Т/с «Унiвер».
19.10 БарДак.
22.00 Щоденники Темного 2.
23.05 На добранiч, мужики.
00.00 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.30 МосГорСмєх.
01.15 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Марiя, мати Iсуса».
08.35,19.00 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Подвиг Одеси».
11.50 Х/ф «Блокада».
19.30 Х/ф «Десять заповiдей».
23.30 Х/ф «Ноїв ковчег».
02.55 «Особистий погляд».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».
06.35 Х/ф «Канiкули любовi».
08.35 Х/ф «Нiна. Розплата за 
любов».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 Х/ф «Дiамантова рука».
20.00,22.40 «Танцюють всi! По-

вернення героїв».
23.55 Х/ф «Криза Вiри».
01.50 «Вiкна-спорт».
02.00 Х/ф «Служили два 
товаришi».
03.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,01.10 Служба розшуку 
дiтей.
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00,14.35 М/с «Джуманджi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00,23.50 Очевидець.
09.55,19.35 Т/с «Свiтлофор».
10.35 Т/с «Молодята».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.30,16.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
16.00 Т/с «Буремний шлях».
17.00 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
21.50 Гордiсть країни-2011.
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.00,03.00,04.00 Зона ночi.
02.05 Десята муза в Українi.
03.05 ТБ про ТБ.
03.35 Столицi свiту. Амстердам.
04.05 Вище за небо.
04.35 Столицi свiту. Париж.
04.45,05.00 Зона ночi. Культура.
04.55 Микола Лисенко.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Панаєхало».
08.50,23.40 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,17.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Iсторiї великого мiста. 
Пiти в монастир».
16.00 Т/с «Сваха».
18.00 «Красиво жити. Раути».
19.00 Т/с «Я лiкую».
20.00 «Три сестри».
21.00 «КВН».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.50,16.10,19.30,22.50 
Погода.
09.30 Книга.ua.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 Здоров`я.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф «Викрадений потяг».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.15 Хто в домi хазяїн?
16.50 Х/ф «Орел i решка».
19.00 Про головне.
19.40 Зiрки гумору. Ю. Гальцев, 
О. Воробей.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.25 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Книга.ua.
02.55 Д/ф «Варшава вчора i 
сьогоднi».
03.10 Здоров`я.
04.00 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
04.30 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».

10.45 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення».
14.10,15.05 «Давай одружимось».
16.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.55 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,04.45 «Говоримо i пока-
зуємо».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
23.20,00.00,01.25 Т/с «Iнтерни». 
(2).
00.25,03.55 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01.50 Х/ф «Квiтка тисяча i однiєї 
ночi». (3).

   IНТЕР
05.35,22.25 Т/с «Крутi береги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подроби-
цях».
09.10,20.30 Т/с «Дихай зi мною. 
Щастя в борг».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,04.50 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели.. .» з 
Леонiдом Каневським 2».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
00.25 «Розбiр польотiв».
01.10 Х/ф «Ми з майбутнього». 
(2).
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.35 Д/ф «Зоряний загiн». Фiльм 
5. «Втрати. Подвиги. Перемоги».
04.15 Д/ф «Зоряний загiн». Фiльм 
6. «Юрiй Гагарiн. Життя i смерть».

   ICTV
05.10,06.20,02.20,04.25 Погода.
05.15,04.00 Факти.
05.30,04.30 Свiтанок.
6:15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.30 
Спорт.
06.30,15.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Бригада».
18.45 Факти. Вечiр.
22:25 Факти. Пiдсумок дня.

22.55 Х/ф «Бетмен повертаєть-
ся». (2).
02.25 Х/ф «Клеопатра» (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
05.15 «Час. пiдсумки дня».

   ТВА
6.00, 7.30, 21.30, 23.30, 3.40 
Теми дня
6.25, 7.55, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.00, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.10 Погода на курортах
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.05, 15.00 Т/С «Руда» 
9.00, 14.05, 3.00 Анатомія куль-
тури
9.40, 12.00, 13.55, 15.55, 17.10, 
22.05, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.15 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10,09.40, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.50, 13.10, 15.55,19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-

бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон» 
13.40 «Біоритм»
14.05 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.45,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.10 Т/с «Подружжя».
10.00, 22.10 Т/с «Мент у законi 5».
11.00 Т/с «Гончi 3».
11.50 «Хай говорять. Олег Попов. 
Клоун у вигнаннi».
12.50 Т/с «Зрадник».
15.35,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
00.00 Т/с «Слiдчий комiтет». (2).
02.00,05.10 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.20 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
0 7 . 2 0 ,  1 0 . 2 0 ,  1 3 . 1 0 , 
16.10,19.20,22.20,00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців» 
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.05, 
05.30 «Телемеридіани»
09.30 «Роздуми про сокровенне»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.) 
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». 
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.). 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм 
14.15 «Світ книги»
15.00 «Подіум її життя» 
15.45 «Пам\›ять» 
16.30 «Красен світ»
17.00 «Телелітопис краю»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 

20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами»
22.55 Д \\фільм «Дорогами Укра-
їни» 
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Акценти»   
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.30, 15.25 Т/с «Ранетки».
10.25 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.15 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
12.05 Iнтуїцiя.
13.00,19.35 Одна за всiх.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Дом 2.
16.20 УТЕТа мама!
16.45 Богiня шопiнгу.
17.15,20.05 Т/с «Унiвер».
19.10 БарДак.
22.00,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.55 «Друга смуга».
07.00, 15.30 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,23.30,01.50,04.45 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 «Кримiнальнi справи».
17.10 Х/ф «Кольє Шарлотти».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Люди-примати Сталiна.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Марiя, мати Iсуса».
02.25 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.25,14.50 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.10 «Документальний детек-
тив».
07.00,02.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Криза Вiри».

13.45 Т/с «Без термiну давнини. 
Яблучний джем».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без термiну давнини. 
Виконання бажань».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
00.50 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».
01.55 Т/с «Доктор Хаус».
04.00 «Вiкна-спорт».
04.10 Х/ф «Любов слiпа».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.35 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00,23.45 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.45 Кухня на двох.
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Плiткарка».
02.00,03.30 Зона ночi.
02.05 Десята муза в Українi.
03.35 Благославляю i молюся.
04.05 Митрополит Дмитро Мо-
гила.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Сумний П`єро.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Панаєхало».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,17.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Цiлителi».
16.00 Т/с «Сваха».
18.00 «Iсторiї великого мiста. Пiти 
в монастир».
19.00 Т/с «Я лiкую».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 13 квітня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 12 квітня четвертеле

Безробіття – не вирок, а, ймовірно, шанс?!.

Реалізуй себе в іншому
Практикуючий психолог Оле-

на Головіна серед основних причин 
звільнення називає непрофесійність, 
комунікативні проблеми – невміння 
налагоджувати стосунки з оточуючи-
ми, особистісні конфлікти з колегами. 
Трапляється, що людина не змогла 
вчасно зорієнтуватися в несподіваній 
ситуації, не впоралася з завданням і, 
як наслідок, її звільнили. Або ж про-
стісіньке згортання чи скорочення 
виробництва, яке стало нині звичним 
явищем.

Втрата роботи дуже негативно 
впливає на психіку людини, – ствер-
джує спеціаліст. Людина втрачає 
відчуття стабільності, захищеності, 
стикається з різною гамою негативних 
переживань – образою, злістю, роз-
дратуванням. Надалі її може накрити 
хвиля суму чи розпачу, а ще гірше, 
коли людина починає сумніватися в 
собі.

– Це доволі небезпечно, тому 
що невпевненій у собі людині буде 
складніше знайти наступну роботу. 
За обставин втрати роботи, важливо 
не втратити оптимізм і віру в себе. 
Натомість треба об’єктивно проаналі-
зувати, чому тебе звільнили, а відтак 
сприйняти ситуацію як шанс. Тобто 
оцінити її, як можливість реалізувати 
себе на іншому місці, чи в іншій сфері, 
– радить психолог. 

Якщо втратили роботу
Якщо втратили роботу, то у вас два 

варіанти: знайти її самостійно або ж 
звернутися по допомогу до державної 
служби зайнятості. Шляхи самостій-
ного пошуку роботи відомі – перегляд 
оголошень про вакансії. Можна також 
розпитати знайомих або ж запитати 
про наявні вакансії безпосередньо 
в тих установах, які вас цікавлять. 
У державній службі зайнятості вас 
ознайомлять з вакансіями на ринку 
праці не тільки у Чернівцях, а й у інших 
населених пунктах області та України. 

Для реєстрації в центрі зайнятості 
необхідно пред’явити паспорт, трудо-
ву книжку, а в разі потреби – військо-
вий квиток, диплом або інший доку-
мент про освіту, ідентифікаційний код. 

 Допомогу з безробіття 
також треба заробити

У центрі зайнятості постійно на-
вчають (безкоштовно!) робітничим 
професіям тих, хто перебуває на об-
ліку, щоби збільшити їхні шанси на 
працевлаштування. Так, якщо на 
ринку праці немає попиту на ваш фах, 
вам запропонують пройти профнав-
чання та працевлаштуватися вже за 
новим, щойно здобутим, напрямком 
професійної діяльності.

– Я вже 5 місяців перебуваю на 
обліку служби занятості, – каже без-
робітна 40-річна Тетяна. –  За весь цей 

час мені двічі пропонували роботу. 
Одна вакансія була на 1000 грн., але 
мене не взяли, бо я не підійшла їм за ві-
ковою категорією. Іншим разом, коли 
я прийшла, місце було вже зайняте. До 
скорочення у мене була досить висока 
зарплата, – продовжує Тетяна, – тому я 
отримую непогану соціальну допомо-
гу. Загалом же безробітними є здебіль-
шого жінки з вищою освітою, а роботу 
пропонують частіше для чоловіків та 
ще й з низьким рівнем освіти. Людині 
з дипломом важко знайти роботу. Що-
правда, персонал у центрі зайнятості 
привітний, але щоразу, коли прихо-
диш  туди, складається враження, ніби 
ти прийшов просити гроші. 

Тетяна розповідає, що підходи в 
центрі зайнятості до тих, хто перебу-

ває на обліку, досить жорсткі: пропус-
тив семінар, або запізнився на зустріч 
з інспектором, або відмовився двічі 
від запропонованої вакансії – тебе 
знімають з обліку і, відповідно, позбав-
ляють грошової допомоги з безробіття. 
Держава робить все, щоби не платити 
людям гроші… 

Як зацікавити 
роботодавця

Роботодавцям  доводиться пере-
глядати  сотні резюме і проводити 
чимало співбесід перш, ніж знайти 
потрібного кандидата. Аби привернути 
увагу роботодавця саме до власного 
резюме та своєї кандидатури, фахів-
ці радять дотримуватися декількох 
простих правил, які допоможуть вам 
досягнути бажаної мети.

Резюме: воно має бути привабли-
вим за формою та легким для сприй-
няття. Працедавець має витратити 
мінімум часу для його перегляду. Осте-
рігайтеся загальних фраз і зайвих ви-
значень, надавайте перевагу позитив-
ній інформації. Характеризуючи свій 

досвід, використовуйте слова дії на 
зразок «влаштував», «організував», 
«налагодив», виправте орфографічні, 
граматичні та друкарські помилки. 

Зовнішній вигляд: зважте, що 
роботодавець одержує значну кіль-
кість інформації про потенційного 
працівника (повірте, навіть більше 
ніж зі слів) тільки з його зовнішнього 

вигляду, мови тіла та жестів. До при-
кладу, сутулість продемонструє лінощі 
або безініціативність, тоді як пряма 
постава – інтерес і увагу до співроз-
мовника. 

Особистісні якості: під час спів-
бесіди роботодавець має на меті ви-
значити, чи підійде людина для його 
команди. На співбесіді варто бути 
товариським і впевненим в собі – саме 
така поведінка гарантує потрапляння, 
як мінімум, до наступного туру відбору.

Ініціативність: роботодавці 
зацікавлені в співробітниках-енту-
зіастах, яким подобається напрямок 
роботи компанії. Задавайте питання у 
відповідь – це доведе, що ви активні і 
працездатні, а не просто шукаєте, де 
відсидітися за гарну зарплату.

Щоби не стати 
жертвою шахраїв

Досить часто при пошукові роботи 
люди потрапляють до тенет шахраїв. 
Усі ж прагнуть заробляти гроші, і шах-
раї – не виключення. Трапляються й 
роботодавці, які не гребують скорис-
татися безкоштовною працею. 

Розлянемо кілька популярних 
схем обману тих, хто перебуває у по-
шуку роботи:

1. Одноденні кадрові агентства 
– старий трюк.

Більше місяця така фірма не три-
мається, але й за цей час заробляє 
досить непогані гроші. Схема дуже 
проста: до кадрового агентства звер-
тається людина, яка шукає роботу. 
Платить від 40 до 100 гривень, за що 
отримує роздруківку з відкритими 
вакансіями. Потім, коли особа почи-
нає телефонувати, з’ясовується, що у 
30% оголошень неправильний номер 
телефону, ще 20% –закрили свої ва-
кансії ще рік тому, а інші 50% зовсім і 
не подавали оголошення про прийом 
на роботу.

2. Платні телефонні  лінії.
Тут все набагато правдивіше. 

Шахрай розміщує вакансії, які містять 
в тексті гучні імена компаній, робо-
тодавців і вказує номер контактного 
мобільного телефону. Зацікавлений 
здобувач без тіні сумніву дзвонить 
за вказаним номером і в трубці чує 
приблизно такі слова автоповідача: 
«Доброго дня! На жаль, начальника 
відділу немає на місці. Передзвоніть 
йому за номером: 8(703) 111-11-11». 
Шукач швидко записує продиктований 
номер і кладе слухавку. А даремно. Бо 
в кінці повідомлення приємний жіно-
чий голос скаже, що ця лінія з кодом 
«703» платна, а вартість хвилини 
розмови коливається від 27 до 40 грн. 
за хвилину. 

3. Перші внески та інші нюанси.
Цей спосіб орієнтований на тих, 

хто шукає роботу, яку можна викону-
вати вдома. Гучні фрази «На дому» і 
«Заробіток від 500 у.е. за 4 години 
роботи в день»  часто зацікавлюють 
людей. Одна моя знайома шукала 
роботу, але тривалий час нічого не 
могла знайти. Всюди потрібні були 
працівники на повний робочий день, 
а у неї маленька дитина. У черговий 
раз, переглядаючи оголошення в 
інтернеті, вона натрапила на одне, 
де говорилося, що потрібна людина 
для збору ручок, і працювати мож-
на вдома. Вона зателефонувала за 
вказаним номером,  слухавку підняв 
чоловік з приємним голосом, який все 
гарно розповів. Вона погодилася, але 
після другого-третього спілкування 
з роботодавцем, від нього почула: 
«ми повинні бути впевнені, що у вас 
серйозні наміри», «нам потрібно вам 
вислати необхідні матеріали для 
роботи», а потім він сказав, що вона 
повинна сплатити за первинний мате-
ріал. Зрозуміло, що після оплати вона 
так і не побачила ні  матеріалу, за який 
заплатила, ні роботи.

Отож, будьте обережні, тричі пе-
речитайте текст,  «покопайтеся» в 
інтернеті,  перш ніж дзвонити щодо 
підозрілої вакансії. Бо, як переконує 
практика, ще жоден з ошуканих шах-
раями претендентів не зміг повернути 
витрачені гроші.

Ольга МАНДАЛАК, «Версії»

Безробітним може стати кожен. Але найчастіше 
воно зачіпає, на жаль, звичайних людей, які не мають 
мільйонних статків, розкішних яхт і вілл. Якщо вам не 
пощастило і ви втратили роботу, не варто опускати руки 
і впадати у відчай. Треба боротися і шукати, бо хто шукає, 
той завжди знаходить. А ще – погляньте на проблему з 
іншого боку, спробуйте оцінити її як… шанс. 

соціальні

Головні причини високого рівня безробіття – спад 
економіки, зменшення попиту на робочу силу, відтік 
робочої сили, світова фінансова криза. У єврозоні без-
робітних на кінець 2011 року було майже 16,5 мільйона. 
Найвищий рівень безробіття зафіксували в Іспанії, де не 
працювало 22,9% від працездатного населення. 

За неофіційними даними, безробітних громадян в 
Україні, мабуть, не менше, якщо не більше. Та ми можемо 
говорити тільки про так званий рівень зареєстрованого 
безробіття – його показник свідчить про кількість людей, 
які прийшли до центрів зайнятості та отримали статус 
безробітного.    

Згідно з даними Чернівецького міського центру зайня-
тості, станом на 1 січня 1012 року, на обліку перебувало 
1447 незайнятих громадян. Серед безробітних більше 
половини складає молодь віком до 35 років. Кожен без-
робітний, якщо він зареєстрований у службі зайнятості, 
може отримувати соціальну допомогу. Максимальна сума 

виплат не може перевищувати середню зарплату по об-
ласті – 2320 грн., мінімальна – 544 грн., яка щоквартально 
збільшується. 

За словами  заступника директора Чернівецько-
го міського центру зайнятості  Євгена БУРАЧКА, на 
мінімальну виплату можуть розраховувати такі особи: 
випускники ЗНЗ, ВНЗ, демобілізовані – всі, хто шукають 
роботу, але ще не мають стажу. Отримувати допомогу 
вони можуть протягом 180 календарних днів. А той, хто 
працював менше 26  тижнів за останні 12 місяців, може 
отримувати таку допомогу не  довше 360 днів. Натомість 
особи, які  працювали не менше ніж 26 тижнів  за останні 
12 місяців і сплачували страхові внески, мають право 
отримувати допомогу з безробіття в залежності від се-
редньої заробітної плати та від загального стажу роботи. 
Виплата допомоги по безробіттю може припинитися у 
разі не дотримання вимог центру зайнятості. 

Але про це вже йшлося…

Від безробіття найбільше потерпає молодь
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оздоровчі

   УТ-1
06.00,07.45,14.05 Привiтання 
президента України.
06.05 Iнтерв`ю з Патрiархом 
Кирилом.
06.35 Iнтерв`ю з Блаженнiйшим 
Митрополитом Володимиром.
06.55 Великдень.
0 7 . 5 0 , 0 8 . 0 5  В е л и к о д н i 
богослужiння з Києво-Печєр-
ської Лаври.
07.55 Великоднi богослужiння зi 
Свято-Володимирського кафе-
дрального собору.
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 5  В е л и к о д н i 
богослужiння з Храму Святого 
Василiя Великого.
12.05 Великоднi богослужiння зi 
Свято-Володимирського Собору.
14.10,15.30,17.10,19.35,22.50 
Погода.+
14.15 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
15.00 Ближче до народу. 
Блаженнiйший Митрополит 
Володимир.
15.35 Шеф-кухар країни.
16.25 Королева України.
17.15 Смiшний та ще смiшнiший.
17.45 Золотий гусак.
18.10 Маю честь запросити.
19.00 Дiловий свiт. Тиждень.
19.40 Концертна програма 
«Святкова Великодня».
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «П`яте Євангелiє».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 М/ф «Колобок, колобок».
02.35 Х/ф «Iнкогнiто з Петер-
бурга».
04.05 10+10. Україна-Грузiя. 
Свiтовий хiт.
05.30 Околиця.

    «1+1»
07.05 «Пекельна кухня 2».
08.00 «Ремонт+».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
12.15 Т/с «Зроблено в СРСР».
19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».

22.45 «Свiтське життя».
23.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя. Голосування».
00.40 Драма «День, коли вмер 
Христос». (2).
03.05 Х/ф «Постання свiту».

   IНТЕР
06.50 «Бокс. Хуан Мануель Мар-
кес & Сергiй Федченко».
08.40 «Ранкова Пошта з Пугачо-
вою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати у плити».
11.30 Т/с «Свати 5».
15.50 «Ювiлейний концерт Софiї 
Ротару».
18.05, 20.55 Т/с «Скриня пан-
дори».
20.00,02.20 «Подробицi тижня».
23.00,03.50 Д/ф «Титанiк: за-
гадка розгадана».
00.50 Бокс. Хуан Мануель Мар-
кес & Сергiй Федченко.
03.05 «Позаочi».

   ICTV
05.55,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.25 Квартирне питання.
07.15 ЄвроФуд-2012.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.05 Х/ф «Бетмен i Робiн».
10.45 Зоряний тест-драйв.
11.15 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
1 2 . 2 5  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 5: Пункт призначення 
- Маямi».
1 4 . 1 5  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 6: Мiсто в облозi».
1 6 . 0 5  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 7: Мiсiя у Москвi».
17.55 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Бетмен. Темний 
лицар».
22.45 Х/ф «Служителi закону». 
(2).
01.25 Голi i смiшнi.
02.10 Х/ф «Шовк». (2).
03.55 Iнтерактив. Тижневик.
04.10 ПроЦiкаве.
04.35 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд пре-

си».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10,
14.10,17.15,17.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.10, 12.55, 16.00, 17.15, 
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.15  Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 17.25, 23.50 Погода на 
курортах
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Диско» 
16.05 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
5.30 Про казки

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 14.40, 
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Хендмейд» 
07.30 Дует «Писанка». «Христос 
воскрес!»
07.50 «Дизайн»
08.10 09.35 11.55 16.50 19.00 
01.20 «Парад планет»

08.15,20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Сад. Город. Квітник»
12.30 «Малятко»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Дует «Писанка». Велико-
дній концерт «Україна і Бог» 
17.00 Музична програма (рум. 
мов)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
21.50 «КВН». Ліга «Торнадо» 1 
півфінал.

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Золотi небеса».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
13.00 Т/с «Чотири пори лiта».
16.00 Х/ф «Карусель».
18.00, 19.30 Т/с «Хто, якщо не 
я?».
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни», 3 i 4 с.
22.30 Футбольний вiкенд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.00 Х/ф «Пара гнiдих». (2).
04.00 Х/ф «Свiй-чужий».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 00.40 «Палітра» 
07.00, 11.45, 14.00, 19.25, 21.00, 
00.05 «Погода»
07.05, 01.20 «Телемеридіани»
07.30 «Святині Буковини»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
09.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес»
10.05 «Святині Буковини»
10.30 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
12.00 Д/фільм  «Життя моє – обі-
рвана струна»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.40 «Роздуми про сокровенне» 
16.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
17.35 «З Великоднем, Буко-
вино!»

19.00 «Світле Христове Воскре-
сіння!» рум.мов.)
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Зелений БУМ»
21.35 «Експромт»
22.05, 01.50 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Дорогами укра-
їнців»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Кришталик i Пiнгвiн».
10.55 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
13.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.05 Чортицi в спiдницях.
14.35,20.20 Т/с «Унiвер».
16.30 Х/ф «Нiч у музеї».
18.30 Лялечка 2.
19.25 Богiня шопiнгу.
22.15 Бабуни & дiдуни 2.
22.45 Х/ф «Мрiяти не шкодить». 
(2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Х/ф «Мемуари гейшi». (2).
03.10 Дурнєв+1.
03.35 До свiтанку.

   НТН
05.35 «Легенди бандитського 
Києва».
07.20 Т/с «Журов».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Люди-примати Сталiна.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Д/ф «Велика Пасха».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
1 9 . 0 0 , 0 0 . 2 0  Х / ф 
«Розслiдування».
21.20 Х/ф «Кво Вадiс».
02.30 «Особистий погляд».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.40 М/ф «Острiв скарбiв».
06.40,02.15 Х/ф «Недiльний 
тато».
08.25 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
08.40 «Їмо вдома».
10.30,01.30 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.30 «Караоке на Майданi».

12.30 «Хата на тата».
13.35 «Куб».
14.55 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Наречена мого дру-
га».
2 3 . 4 5  Х / ф  « М и  д и в н о 
зустрiлися».
03.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Веронiка Марс».
05.40 Клiпси.
05.55 Х/ф «Серце Клари».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
08.55 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.30 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кару».
09.55 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.10 Шури-амури.
14.10 Пiраньї.
15.00 Пакуй валiзи.
16.40 Файна Юкрайна.
18.05 Х/ф «На грi». (2).
20.00 Х/ф «На грi :  Новий 
рiвень». (2).
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Розплата». (2).
01.05 Спортрепортер.
01.10 Х/ф «День радiо».
03.00,04.00 Зона Ночi.
03.05 Подорож у втрачене ми-
нуле.
03.35 Країна людей.
04.05 Леопольд, або Втеча вiд 
волi.
04.30,04.45 Зона ночi. Культура.
04.35 Iван Франко.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00,10.00 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
11.00 Х/ф «Земля: Життя без 
людей».
1 2 . 5 5  Х / ф  « Х л о п ч и н а -
мiльйонер».
14.45 Х/ф «Принци повiтря».
16.10 «Три сестри».
17.15 «Розкiшне життя».
18.15 Х/ф «Павутина Шарлот-
ти».
20.05 Х/ф «Залiзна людина».
22.40 Х/ф «Людина-метелик».
00.50 Х/ф «Теорiя хаосу».
02.10 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.15 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного супер-
агента.
12.15 After Live (За лаштунка-
ми Шустер-Live).
12.35 Iнтерв`ю з Патрiархом 
Кирилом.
13.05 Iнтерв`ю з Блаженнiйшим 
Митрополитом Володимиром.
13.25,21.50 Погода.
13.40 Зелений коридор.
13.50 Х/ф «Дерсу Узала».
16.25 В Гостях у Д. Гордона I. 
Глазунов.
18.05 Концерт С. Ротару «Я 
тебя по-прежнему люблю».
19.30 10+10. Україна-Грузiя. 
Свiтовий хiт.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Кабмiн: подiя тижня.
21.55 Великдень.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.55 Великоднi богослужiння 
з Храму Христа Спасителя (м. 
Москва).
2 3 . 4 5 , 0 0 . 0 0  В ел и к о д н i 
богослужiння з Києво-Печєр-
ської Лаври.
2 3 . 5 0 , 0 4 . 0 0  В ел и к о д н i 
богослужiння зi Свято-Воло-
димирського кафедрального 
собору.
2 3 . 5 5 , 0 2 . 0 0  В ел и к о д н i 
богослужiння з Храму Святого 
Василiя Великого.

    «1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.00 Т/с «Iнтерни».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Непутяща 
невiстка».
23.50 Х/ф «Янголи та демо-
ни». (2).
02.15 Комедiя «Поколiння 
П». (2).
04.05 Х/ф «Постання свiту».

   IНТЕР
05.20 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
06.00 «Позаочi».
08.05 «Городок».
08.45 «Орел i Решка».
09.45 «Україно, вставай!»
10.25 «Вирваний iз натовпу».
11.05 Т/с «Серафима Пре-
красна».
13.25 Д/ф «Останнiй Велик-
день».
14.00,01.35 «Сходження Бла-
годатного вогню в Храмi гробу 
Господнього-2012».
15.00 Т/с «Серафима Пре-
красна».
17.05 «Київ вечiрнiй».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Ювiлейний 
концерт Софiї Ротару».
23.00 Х/ф «Пiп».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Т/с «Васильєвський 
острiв» (2).

   ICTV
04.50,05.20 Погода.
04.55 Факти.
05.25 Iнший футбол.
05.35 Свiтанок.
05.55 Козирне життя.
06.25 Х/ф «Солдатики».
08.30 Стережися автомобiля.
08.55 Зiрки YouTube.
09.20 Люди, конi, кролики... i 
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Стоп-10.
12.20 Провокатор.
13.15,18.55 Спорт.
13.20 Т/с «Бригада».
15.45 Максимум в Українi.
16.50 Х/ф «Полiцейська 
академiя 5: Пункт призначен-
ня - Маямi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Бетмен. Початок».
21.50 Наша Russia.
22.40 Х/ф «Утiкач». (2).
01.15 Х/ф «Особлива думка». 
(2).
03.40 Х/ф «Милi кiстки». (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23
.35,00.30,03.25,04.25 «Час 
спорту».

06 .50 ,00 .40 ,03 .35 ,04 .35 
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,23.00,02.00,03.00,05.00 
«Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,17.50,00.35,01.50,03.30,
04.30 «Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема 
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина 
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
2 1 . 1 0 , 0 2 . 3 5  « В е л и к а 
полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз На-
талкою Фiцич».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.35 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.10, 
21.50, 0.30, 4.40 Познайоми-
мось?
9.00 Про казки 
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на 
курортах
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10 Х/Ф «Для неї» ●
16.00 Радіус
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Чистильщик» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40, 12.55, 
14.40,18.30, 21.25, 00.30 «По-
года»

07.05 «Сад. Город. Квітник»
0 7 . 4 0 ,  0 9 . 3 0 ,  1 1 . 4 5 , 
16.50,17.50,19.05, 01.20 «Па-
рад планет»
08.00 «Чернівецький репор-
тер»»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Дизайн»
09.00, 21.30 Дует «Писанка». 
«Писала мати писанки»
09.40 19.10 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.50 «Богатирські ігри»
13.00,01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Мрійник» (1) 
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд Мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес» 
22.00 Х/ф «Переписуючи Бет-
ховена» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,03.40 Х/ф «Джунiор».
09.30 Журнал УЄФА Євро-
2012.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
9».
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
10».
13.00 Т/с «Колiр полум`я».
16.00 Х/ф «Золотi небеса».
18.00, 19.20 Т/с «Чотири пори 
лiта».
21.15 Х/ф «Коли квiтне бузок».
23.10 Х/ф «Пара гнiдих». (2).
01.10 Х/ф «Свiй-чужий».
02.50 Щиросердне зiзнання.

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами 
України» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 
01.15, 05.00 «Телемеридіани»
07.30, 20.30 «Зав\›язь»
08.00 «Толока»
09.00, 11.00 «Моє сонечко»
09.30 «Реалії»
10.00 «Експромт»
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.10 «Роздуми про со-

кровенне»
13.00 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
13.30 «У нас на Буковині» 
(рум. мов.)
14.05 «Подіум її життя»
14.50 «Слово про колегу»
15.00 «Невигадані історії»
16.00, 22.30, 01.45 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Святині Буковини»
20.00 «Зелений БУМ» 
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «Палітра»
00.45 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
03.30 Д \\фільм «Дорогами 
українців»
04.30 «Пам’ять» 

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40,16.10 Єралаш.
10.10,16.15 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.00 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
15.15 Лялечка 2.
16.45,21.35 Т/с «Унiвер».
18.40 Х/ф «Нiч у музеї».
20.40 БарДак.
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Мемуари гейшi». 
(2).
01.30 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.25 «Пазли долi».
06.45 Т/с «Батюшка».
14.40 Т/с «Журов».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
9».
23.00 «Резервiсти».
0 0 . 0 0  Д / ф  « С т о л и п i н . 
Передiл».
01.00 Д/ф «Велика Пасха».
01.45 «Особистий погляд».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.25 М/ф «Острiв скарбiв».
06.25 Х/ф «Кухарка».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.05 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
11.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
13.15 «Холостяк 2».
17.40 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».
19.00 «Україна має талант! 4».
23.15 Х/ф «Дiамантова рука».
01.25 «Детектор брехнi».
02.15 Х/ф «Людина нiзвiдки».
03.35 Х/ф «Дiловi люди».
04.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Веронiка Марс».
06.55 Х/ф «Джинси-талiсман».
0 8 . 5 5  М / с  « Гу б к а  Б о б 
Квадратнi Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскару».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.05 Новий погляд.
14.10 Кухня на двох.
15.10 Даєш молодь!
16.30 Х/ф «День радiо».
18.35 Х/ф «Пiрати Карибсько-
го моря. На краю свiту». (2).
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами». (2).
01.25 Спортрепортер.
01.30 Х/ф «Iсторiя про нас». 
(2).
03.15 Х/ф «Летiть додому».

   К1
05.45 «Ранок на К1».
0 9 . 0 0  М / ф  « П р и г о д и 
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
11.05 Х/ф «Принци повiтря».
12.45 Т/с «Банкiрши».
20.40 Х/ф «Снiгова королева».
22.50 Д/ф «Титанiк зсереди-
ни».
00.45 Х/ф «Людина-метелик».
02.40 «Нiчне життя».

Версіїсубота 14 квітня теле

8понеділокВерсіїнеділя 15 квітня теле
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Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою 

покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеро-
склероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).

• Лікування захворювань суглобів, багаторічно незагойних трофічних 
виразок ніг, фурункульозу та інших гнійних патологій, врослого нігтя, 
геморою, грибкового ураження нігтів, зняття гострого болю при різних 
захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку, при печінкових та ниркових 
коліках). Застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома. 

• Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміоте-
рапії, променевої терапії та інших отруєнь).

Прийом здійснюється за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 126, мале 
колективне підприємство «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я».

Понеділок, середа, п’яниця – з 14.00 до 16.00.
Моб. тел. 050-507-51-38, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 06.12.06 

Як позбутися чорних цяток на обличчі?

Чорні цятки на обличчі є в усіх людей. Це засмічені пори, які 
роблять шкіру «брудною» та неприємною на дотик. Крім того, 
через засмічені пори тональні засоби не спрацьовують, бо 
лягають нерівномірно, немов грудочками. У результаті макіяж 
здається неакуратним.

Найчастіше чорні цятки зявляються в 
зоні обличчя – носа, чола, підборіддя. Тут 
шкіра найжирніша та проблемна. Навіть у 
власниць сухої й нормальної шкіри в цих 
зонах можуть з’являтися чорні цятки. Жінки 
з жирним типом шкіри обличчя страждають 
від них ще частіше.

Головна причина чорних цяток – недо-
статнє очищення та неправильний догляд 
за шкірою, через що пори залишаються не 
очищеними. Тому важливо щодня добре 
очищати шкіру обличчя як вранці після про-
будження, так і ввечері перед сном.

Причиною чорних цяток на обличчі 
може бути також надмірне вживання соло-
дощів, жирної їжі, виробів із борошна, кави 
й алкоголю.

Позбутися чорних цяток на обличчі 
можна за допомогою рецептів народної 
медицини. Ось декільна з них:

1. Маска з білої глини та кефіру: 2 ст. 
л. порошку білої глини змішайте з 2 ст. л. 
свіжого кефіру або кисляку. Дайте суміші 
настоятися 5 хвилин. Потім нанесіть її на об-
личчя на 20 хвилин і змийте теплою водою.

2. Скраб із вівсяних пластівців: 1 ст. 

л. подрібнених вівсяних пластівців, 3 ст. 
л. трав’яного відвару з ромашки або ка-
лендули, 2 ч. л. соку лимона ретельно 
перемішайте та нанесіть на обличчя, м’яко 
масажуючи зони з чорними цятками. Потім 
змийте обличчя теплою водою.

3. Соляний скраб. Протріть зони з чор-
ними цятками соком свіжого лимона, потім 
витріть шкіру ватним диском, змоченим в 
оливковій олії, та нанесіть дрібну косме-
тичну сіль. Плавно помасажуйте та змийте 
теплою водою.

Щоб позбутися чорних цяток, на шкіру 
обличчя треба впливати не лише ззовні, а 
й з середини. Тому у вашому раціоні має 
бути якнайбільше продуктів із вітамінами А 
та Е. Це – кисломолочні продукти, морська 
риба, червоні й оранжеві овочі та фрукти, 
шпинат і броколі.

Невдовзі з’являться свіжі фрукти та яго-
ди. Тож очищуйте обличчя за їхньої допомо-
ги. Найкращі очищувальні маски з персика 
та абрикоса. Крім того, «пригостіть» шкіру 
обличчя освіжаючими й омолоджувальними 
масками з малини.

Вода – товар, який невдовзі стане дефіцитом

– Ще 15 років тому велися роз-
мови про те, що невдовзі будемо ку-
пувати воду. Багато пересічних меш-
канців сміялися з цього… Сталося так, 
як передбачали. Хоча Буковина має 
потужні водні ресурси, та, на жаль, 
люди цього не цінують, – каже Мари-
на КОНЯК, керівник громадської 
екологічної організації «Букви-
ця». – Кожного року, тільки-но схо-
дить сніг, ми бачимо купи сміття на 
берегах наших річок. Ми прибираємо 

його вже протягом багатьох років, але 
з кожним роком сміття стає все більше. 
Щоправда, молодь відгукується на такі 
акції, а доросле населення чомусь за-
буває про екологічну орієнтованість. 
В основному викидають петпакети та 
пластикові пляшки. Часто мешканці 
прибережних територій,  забивши 
худобу, кидають пакунок з рештками 
на берег, хоча знають, де знаходяться 
скотомогильники. А потім ми п’ємо 
цю воду…  

Лісівники та водні служби, які по-
стійно прибирають береги, ситуацію 
не рятують. Поки що на буковинців 
впливає тільки етична сторона – ми 
фотографуємо порушників, номери 
їхніх автомобілів, а потім виставляє-
мо в інтернет і в засоби масової інфор-
мації. Сумна недолугість наших краян 
може дорого нам усім коштувати.

Вода – товар, але її, як і 
харчі, треба змінювати

– На Буковині нині для забезпе-
чення населення водою функціонує 
35 централізованих водопроводів та 
1319 громадських криниць. Функціо-
нує також 11 об’єктів господарювання 
з розливу питної негазованої води, 
- говорить Володимир ПРИЙМАК, 
завідувач санітарно-епідемічним 
відділом облСЕС. – Останнім часом 
ця форма забезпечення водою набуває 
популярності. У Чернівцях постійно 
проводиться продаж води «Долина», 
«Чиста вода», «Справжня вода», 
«Два відра» тощо. При дослідженні 
якості цих вод, відхилень від встанов-
лених нормативів не виявлено. Тобто, 
ця вода безпечна для вживання.

Загалом, останніми  роками на 
Буковині не зафіксовано жодного 
випадку інфекційних захворювань 
чи отруєнь від води з центральних 
водопроводів, з громадських та інди-
відуальних криниць. Щодо якості – це 
вже інше питання – до виробників, 
до комунальних підприємств. У ре-

конструкцію комунікацій за останні 
роки фактично кошти не вкладалися. 
Але, у порівняні з 2010 роком, якість 
води покращилася. Можливо, цьому 
сприяли і погодні умови – засушливе 
літо, відсутність паводків.  – Утім, не 
можна зациклюватися на одній воді, 
адже вода різних постачальників має 
свої позитивні і негативні складові, – 
повів далі пан Приймак.  – Наприклад, 
«привозні» води, за якими нині черги 
на вулицях, – демінералізовані, вони 
не дають достатньої кількості мікро-
елементів і поживних речовин для ор-
ганізму. Тому, якщо постійно вживати 
одну з них, може виникнути нестача 
в організмі деяких мікроелементів та 
мінералів. Воду треба чергувати, так 
як і харчування, щоби постачати ор-
ганізму потрібні речовини в достатній 
кількості. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Якось дев’ятирічна американська дівчинка почула 
по телевізору, що африканські діти не мають що 
пити і тисячами гинуть від неякісної води щодня… 
Рейчел настільки перейнялася їхньою бідою, що на 
сайті благодійної організації, яка збирала кошти на 
водопостачання в цю країну, зробила власну вебсторінку. 
Грандіозної мети вона перед собою не ставила, а лише 
написала, що  хоче допомогти 30 африканським дітям, 
зібравши для них 300 доларів. Збирала півроку. На жаль, 
Рейчел загинула в автокатастрофі. Але після її смерті 
багато дітей з усього світу розбили свої скарбнички і 
почали перераховувати гроші на її рахунок. Нині фонд 
складає $3 млн. І вже не 30 дітей мають можливість 
пити чисту воду, а набагато більше. Буковинці такої 
проблеми не мають. Поки що… Але прес-конференція 
«Вода і безпека харчування», що  відбулася в 
облдержадміністрації, була присвячена Всесвітньому дню 
води, – це свідчення того, що про воду буковинці повинні 
дбати вже зараз.

• Забруднена вода й надалі за-
лишатиметься причиною передчас-
ної смерті 2,2 млн. осіб на рік. 

• Кількість територій, де відчу-
вається дефіцит вод, збільшується. 
Особливо в Північній Африці та 
Західній Азії. Тут запаси підземних 
вод вичерпуються швидше, ніж вони 
можуть відновлюватися.

• Якщо людині на день потрібно 
20 – 50 л води, то для виробництва 
денної норми продуктів харчування 
в енергетичному вимірі до 3000 ккал 
– вже 3,5 т. Наприклад, виробництво 
1 кг яловичини потребує 15 тис. л 
води, в той час як 1 кг пшениці «ви-
пиває» лише 1500 л.  

1. Близько 1 млрд. людей у світі 
вже живуть під тиском хронічної не-
достачі їжі і води. Хоча біля 30% їжі, 
яка нині виробляється, залишається 
не використаною. 
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ОВЕН

Цього тижня відчуєте приплив сил і життєвої енергії. 
Зможете багато чого робити швидше, ефективніше вико-
нувати поставлені завдання. Це буде наслідком не тільки 
підвищеної енергійності, але і вашої зацікавленості. 
З’явиться можливість проявити самостійність. 

ЛЕВ

Розташування планет цього тижня обіцяє підви-
щений інтерес до отримання нових знань і життєвого 
досвіду. У вас збільшиться потяг до експериментів, 
захочеться пригод. Для того, щоби просунутися у влас-
ному розвитку, можливо, доведеться згадати деякий 
минулий досвід. 

СТРІЛЕЦЬ

Розташування планет цього тижня помітно активізує 
ваше особисте життя. Ви станете більш напористими у сто-
сунках з протилежною статтю, будете частіше проявляти 
ініціативу при зав’язуванні нових знайомств. Не є винятком 
зустрічі з колишніми коханими.

ТЕЛЕЦЬ

Ваш власний внутрішній світ стане для вас найваж-
ливішим. Вам захочеться усамітнитися, краще зрозуміти 
свої потреби. Цей час відмінно підходить і для аналізу 
минулого, виправлення колишніх помилок. Спілкування 
з друзями скоротиться. У кінці тижня виявите бажання 
зайнятися самореалізацією. 

ДІВА

Протягом цього тижня у вас посилиться схильність 
до ризику. Ваші рішення і дії можуть стати сміливішими. 
Намагайтеся при цьому не бути безвідповідальними:  
якщо рівень ризику виявиться високим, то варто відмо-
витися від участі в подібних заходах. Продемонструєте 
активність у вирішенні фінансових питань. 

КОЗЕРІГ

Справи, пов’язані з вашим нерухомим майном, бу-
динком або родиною, цього тижня вийдуть на перший 
план. У цих питаннях ви станете виявляти більше ініціа-
тиви та активності. Спливуть старі невирішені проблеми, 
які будуть гальмувати подальший розвиток подій. 

БЛИЗНЮКИ

Активно спілкуватиметеся з друзями. Не виключені 
зустрічі зі старими приятелями, яких ви не бачили три-
валий час. Можливо, ви самі виступите в ролі ініціатора 
таких зустрічей. Чудовий період для розгляду старих 
ідей та їх доопрацювання. Зможете чіткіше побачити всі 
недоліки й ефективно їх виправити. 

ТЕРЕЗИ

Цього тижня проявите більшу активність в особистих і ді-
лових контактах. Проблеми, які можуть виникнути в цей період, 
краще вирішувати шляхом переговорів і конструктивних роз-
мов, а також конкретними вчинками. У ділових стосунках саме 
на часі згадати про минулі угоди.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня у вас збільшиться спілкування, а також 
підвищиться схильність до суперечок, відстоювання сво-
єї думки. Але перш ніж щось сказати, спробуйте спочатку 
проаналізувати ситуацію. Вас можуть провокувати, на-
вмисне викликати на конфлікт. 

РАК

Цього тижня доведеться відстоювати власні пере-
конання, проявляти більше наполегливості й актив-
ності в досягненні своїх цілей. Варто переглянути деякі 
свої завдання – побачите їх під новим кутом. Можливо, 
вирішите повернутися до колишніх планів, яких не 
змогли реалізувати. 

СКОРПІОН

Присвятіть трохи більше часу виправленню ко-
лишніх помилок, завершенню тих проектів, які були 
розпочаті раніше. Це допоможе уникнути проблем із 
плануванням робочого часу. Якщо не розібратися з 
боргами і зобов’язаннями, то ці питання не дозволять 
зосередитися на нових планах.

РИБИ

Головна тема цього тижня – фінансове питання. 
Зараз можна повернутися до своїх минулих планів або 
ідей щодо заробітку. У вас буде достатньо енергії, аби до-
опрацювати ці плани та успішно їх реалізувати. Можуть 
помітно збільшитися і ваші витрати.

Гороскоп  на тиждень

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить при-
людні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:

Лот №1. Земельна ділянка площею 0.9885га, розташована 
в адмінмежах Великокучурівської сільської ради Сторожи-
нецького р-ну Чернівецької обл., що є власністю боржника 
на підставі Держ.акту на право власності на зем.ділянку серія 
ЯЕ №345663 від 11.04.08р. та реалізується в рахунок пога-
шення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк 
України» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, ЄДРПОУ 00032129) в 
особі Сторожинецької філії №6730 ВАТ «Державний ощадний 
банк України» (Чернівецька обл., м.Сторожинець, вул. Федь-
ковича 11). Оьбєкт нерухомості – зем.ділянка кадастровий 
№7324582000010013130, призначена для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, незабудована, має прямокутну форму, розташована 
на околиці села поруч з рестораном «Рутка» на березі озера. 
Інші дані невідомі. 

Стартова (початкова) ціна – 1 359 901,30 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок 5% від стартової (початкової) ціни – 67 
995,07грн. без ПДВ. 

Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 23.04.2012 
року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., 
м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11 (ВДВС Сторожинецького 
РУЮ). Кінцевий термін реєстрації: 23.04.2012 року об 10:00 год. 

Гарантійні внески та плата за спостереження інших 
осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що 
становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок 
№ 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 
35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». 
Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представ-
ники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних 
торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім 
вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва 
з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних 
торгів за телефоном (050) 997-42-07 або за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах 
необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про 
участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію 
про сплату гарантійного внеску. Остаточна плата за майно здій-
снюється протягом десяти банківських днів з дня проведення 
прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом 
внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу 
державної виконавчої служби згідно протоколу проведення 
прилюдних торгів.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить при-
людні торги з реалізації арештованого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 -  земельна ділянка площею 0,1281 га кадастровий 
номер 7321080900:02:003:0188, призначення якої –  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд, належить боржнику Остафійчук Оксані Іванівні (зареєстрованій вул. Українська,6, в м. Чернівці, інд. код 
291820321) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД 080696 від 22 червня 2018 року. за 
№ 010881200109  Майно  знаходяться за адресою: с.Грушівка, Глибоцького р-ну, Чернівецької області. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 55166,25 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25082 від 25.11.11). Гарантійний внесок у розмірі – 2 
758,31 грн. (без ПДВ).              Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Універсалбанк», 
м. Чернівці, вул. Стасюка, 11. По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволо-
діння.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код 
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація. Посилання в платіжних документах на номер договору 
є обов’язковим. Торги призначені на 23 квітня 2012р. об 11:00 год. за адресою:  Волоківська сільська рада Глибоцького 
району. Остаточний термін подачі заяв 23 квітня 2012р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється 
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок 
№ 37314000700040 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач -  ВДВС Глибоцького РУЮ. 
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 
год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для 
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить  при-
людні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – магазин-кафе загальною площею 
167,00кв.м., що  знаходиться за адресою: с Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області вул. Першотравнева, 8Б 
та є власністю Паращука Василя Івановича (с Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області, ІПН 2931521011). 
Магазин (літ.А) загальною площею 38,40кв.м., кафе (літ.Б) загальною площею 128,60кв.м. Будова літ. «А», «Б» складаються 
з: коридор – 5,2кв.м, магазин – 29,7кв.м., кладова – 3,5кв.м., кладова – 25,7кв.м., кафе – 91,4кв.м, тераса – 23,0/11,5кв.м. 
Матеріали стін та споруд – цегла, фундамент – бетонний, перекриття – залізобетонне, покрівля - М/листи. Оздоблення зо-
внішній стан – пофарбовано, поштукатурено, вікна металопластикові, внутрішній стан – стіни поштукатурені, пофарбовані, 
підлога – керамічна плитка. Комунікації – газопостачання, електропостачання, водопостачання в наявності. Технічний 
стан наявних конструктивів будівлі характеризується як добрий. Земельна ділянка загальною площею 0,05га, на якій зна-
ходиться будівля, передана в оренду боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва про право власності САВ 
201938 від 20,09.2007р., виданого виконкомом Хрещатинської сільської ради на підставі рішення 18/2 від 20.09.2007 року. 
Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 221 576,25 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25096 від 26.12.11).Гарантійний вне-
сок – 11 078,81 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  ВАТ Банк «Фінанси 
і кредит», (м. Чернівці, вул. Головна, 84).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил 
землеволодіння та обмеження  на використання загальні для нежитлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім 
Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 квітня 
2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області в приміщенні Сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 19 квітня 2012 р. до 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 
37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039801, одержувач: ВДВС Заставнівського ра-
йонного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора 
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

прості істини
Як стати добрішим?

Вчіться бути 
добрішими – люди по-
іншому ставитимуться 
до Вас і Ви самі зможете 
переосмислити себе та свої 
вчинки.

1. Будьте вдячні за те, що Ви маєте. 
Люди звикли приймати себе, своє життя 
і людей довкола, як звичні речі. Знайдіть 
декілька хвилин у день, щоби замислитися 
над тим, що Ви маєте і кому чи чому Ви по-
винні дякувати за це.

2. Висловлюйте вдячність. Не три-
майте подяку в собі. Не лінуйтеся сказати: 
«Спасибі!». Ваш друг дав Вам парасольку в 
дощовий день? Подякуйте йому за це. Нехай 
він знає, що Ви цінуєте його доброту. Слова 
подяки можуть покращити настрій.

3. Не засуджуйте інших. Усім знайомий 
вираз: «Не судіть і не судимі будете». Вам 
подобається, коли Вас засуджують? Ні? 
Тоді не засуджуйте й Ви.

4. Будьте обережні з критикою. За-
уваження інколи необхідні, але в усьому 
потрібно знати міру. Якщо метою Вашої 
критики є приниження, а не зауваження 
про промах, то це вже не критика, а зви-
чайне знущання.

5. Ставтеся до всього з розумінням. У 
кожної людини є власна думка та погляд 
на світ. Але це зовсім не заважає Вам ви-
слухати чужу точку зору і спробувати її 
зрозуміти. Це не тільки допоможе Вам 
уникнути багатьох конфліктів, а й роз-
ширить Ваші знання. Лише обмежені й 
уперті люди бояться почути думку, що 
відрізняється від їхньої.

6. Робіть компліменти. Замість того, 
щоби зосереджувати свою увагу на тих 
дрібницях, які Вас дратують у людях, зосе-
редьтеся на тому, що Вам у них подобаєть-
ся. Це може бути що завгодно: посмішка, 
зачіска, голос, нові туфлі... Компліменти 
творять чудеса. Вони можуть поліпшити 
настрій людини на цілий день.

7. Робіть маленькі добрі справи. Про-
пустіть пішохода, якщо Ви за кермом або 

притримайте двері супермаркету перед 
літньою жінкою. Кращий спосіб підняти 
собі настрій – це зробити приємне іншій 
людині.

8. Уникайте конфліктів. Це не означає, 
що Ви повинні погоджуватися завжди і з 
усіма. Просто не витрачайте Ваш час та 
енергію на марні конфлікти, які ні до чого 
не приведуть. Змиріться з тим, що на світі 
є люди, яких Ви ніколи не зрозумієте і які 
ніколи не зрозуміють Вас. 

9. Будьте лагідні до себе. Доброта 
– це цілісне і неподільне поняття. Те, як 
Ви ставитеся до інших, впливає на те, як 
Ви ставитеся до себе і навпаки. Якщо Ви 
будете лагідні самі до себе, Ви будете до-
брішими і з оточуючими.

Ти починаєш старіти, якщо…
• ...у твоєму холодильнику більше їжі, ніж пива.
• ...перед походом у ресторан ти не п’єш вдома, щоб заощадити.
• ...в аптеці ти замість презервативів купуєш крем від болю у спині.
• ...запрошуючи дівчину на чашку кави, ти маєш на увазі ЛИШЕ чашку кави.
• ...ти раптом розумієш, що в твій час молодь була інша.
• ...прогулянка з собакою набагато важливіша за матч Шахтар-Динамо.
• ...твій начальник став досить приємним у спілкуванні.
• ...перед п’янкою ти завжди подумаєш, о котрій тобі на роботу завтра.
• ...в інтернеті ти 90% часу СПРАВДІ працюєш.

Весна – пора бруньок та «березових слізок»
У середині березня в Україні розпочався збір березового соку – одного з найцінніших і 
найпоживніших лісових продуктів

Як тільки починає танути сніг, 
берези прокидаються раніше за 
інші дерева і починають гнати по 
стовбуру свій сік, який здавна нази-
вають панацеєю від багатьох захво-
рювань нирок, печінки та шлунка. 
За словами Василя РОМАНЮКА, 
головного лісничого ДП «Сто-
рожинецький лісгосп», у Сторо-
жинці березовий сік підсочують (так 
називають збір березового соку 
лісівники – авт.) з ранньої весни. 

– Для цього вибираємо вже 
немолоді дерева, ті, які протягом 
найближчих 10 років треба буде 
зрубувати. Підсочка може тривати 
від 10 днів – до 3-х тижнів, залежно 
від погодніх умов. Цього року весна 
затрималася, потім знову похолода-
ло, тому сік тектиме довше, – каже 
Василь Романюк. 

ЯК ЗБИРАТИ 
БЕРЕЗОВИЙ СІК

Краще всього вибрати бе-
резу, діаметр якої не менш 
20 см, з добре розвиненою 
кроною. На відстані 20 см 
від землі в стовбурі дерева 
акуратно проробляють ма-
ленький, неглибокий отвір. 
Адже сік переважно йде в по-
верхневому шарі між корою 
і деревиною, тому глибоку 
дірку робити зовсім не по-
трібно. У зроблений отвір або 
під ним прикріплюють лоток 
з берести або інше напівкру-
гле пристосування, можна й 
міцний целофановий пакет, 
яким стікатиме сік. Жолобок 
повинен бути направлений 
в пляшку, банку або пакет.

Відомі люди про шлюб…
Найміцніша основа для шлюбу – взаємне нерозуміння. 

Оскар Уайльд
Я віддаю перевагу чоловікам з майбутнім, а жінкам – з минулим. 

Оскар Уайльд
Я не стану заперечувати, що дружина може захопитися своїм чоловіком, – врешті-

решт, він теж чоловік. 
Жерар де Нерваль

Щасливий шлюб – це шлюб, в якому чоловік розуміє кожне слово, якого не сказала 
дружина. 

Альфред Хічкок
Чом би й не любити свою дружину? Любимо ж ми чужих. 

Олександр Дюма-молодший
Для розумної жінки чоловіки – не проблема; для розумної жінки чоловіки – рішення.

Сарі Габор
Чарівну жінку і прекрасного чоловіка часто розділяє маленький дріб’язок: те, що 

вони перебувають в шлюбі один з одним. 
Робер де Флер

Добре підібрана пара та, в якій обоє одночасно відчувають потребу в скандалі. 
Жюль Ренар

Є чоловіки, з якими я б могла провести вічність. Але не життя. 
Кетлін Норріс

Деякі дружини відчувають до свого чоловіка таку ж сліпу і загадкову любов, як 
монашки – до своїх монастирів. 

Марія Ебнер-Ешенбах
Чоловік входить у життя жінки і влаштовує в ньому своє власне. 

Луїза Леблан
Чоловіка цікавлять жінки з минулим: він сподівається, що історія повториться. 

Мей Уест
Чоловік займається жінкою, як хімік своєю лабораторією: він спостерігає в ній не-

зрозумілі йому процеси, які сам же і створює. 
Василь Ключевський

Вживання 25 г шоколаду три-
чі на місяць продовжує життя 
майже на рік. Але якщо вживати 
занадто багато шоколаду, можна 
підвищити ризик розвитку сер-
цевих захворювань через висо-
кий вміст у ньому жирів.

Какао і шоколад містять антисеп-
тичні речовини, що перешкоджають 

утворенню зубного нальоту.
Дві цукерки на день знижують 

артеріальний тиск.
У 30 г шоколаду або какао міс-

титься 10% денної норми заліза. 
Також шоколад містить вітаміни A, 
B, C, D і E, кальцій, калій та натрій.

20 мг кофеїну містить середня 
плитка шоколаду. Це в 5 разів менше, 
ніж у чашці кави.

15% жінок у світі їдять шоколад 
щодня.

В епоху Відродження шоколадом 
лікували подагру, гарячку і застуду.

У шоколаді міститься фенамін 
– речовина, що створює відчуття 
закоханості.

Найбільше шоколаду 
їдять у Швейцарії, де на кож-
ного жителя припадає понад 
10 кг солодких ласощів на рік.

Темний шоколад знижує 
кров’яний тиск. Для позитивного 
ефекту достатньо всього 2 цукерки 
на день.

Найкалорійнішим вважається 
молочний шоколад із добавками. 
Найменше калорій у гіркому темному 
шоколаді.

Масло какао тане при темпе-
ратурі більшій за +36 °С. Оскільки 
температура людини така ж, тому  
шоколад і тане у роті.

Шоколад вважається відмінним 
джерелом енергії для організму. 
Оскільки його невеликий шматочок 
(1х1 см) дає стільки енергії, скільки 
потрібно для того, щоби пройти 50 
метрів. Аби пройти 1,5 км, потрібно 
з’їсти 30 таких шматочків, а для кру-
госвітньої подорожі – 875 тисяч.

Для багатьох безробітних селян 
з навколишніх сіл збір березового 
соку – це ще й прекрасна нагода за-
робити «свіжу» копійку. Так, Тодор 
Істратій цим промислом займається 
вже 25 років.

– Щовесни наймаюся на два тиж-
ні збирати сік. Щодня назбирую по 
п’ятдесят відер, – каже чоловік. 

Загалом у Сторожинецькому ліс-
госпі цього року планують наточити 
50 тонн березового соку. 

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Користь березового соку
Вживання березового соку допо-

може організму впоратися з весняною 
слабкістю, авітамінозом, неуважністю, 
втомою і депресією. Адже в ньому містять-
ся органічні кислоти, дубильні речовини, 
мінеральні речовини, залізо, калій, каль-
цій, глюкоза, фруктоза, фітонциди. Сік 
сприяє також розщеплюванню каменів 
в сечовому міхурі і нирках, очищенню 
крові, посиленню обмінних процесів. 

Корисно пити березовий сік і при 
виразці шлунка, захворюваннях печін-

ки, дванадцятипалої кишки, жовчного 
міхура, зниженій кислотності, радикуліті, 
ревматизмі, артриті, бронхіті, туберку-
льозі, цинзі, головному болю і навіть при 
венеричних захворюваннях.

Сік берези підвищує опірність орга-
нізму до застуд, інфекцій та алергій, має 
глистогінну, сечогінну, протипухлинну 
дію. Ним корисно протирати шкіру при 
екземі, вугрях, для зволоження і очищен-
ня сухої шкіри. 

Дуже добре нанести на шкіру об-

личчя наступну маску: змішати 1 ст. л. 
сметани з 2 ст. л. березового соку і 1 ч. л. 
меду. Тримати таку маску потрібно близь-
ко 15 хвилин, потім змити прохолодною 
водою. Шкіра після неї матиме красивий 
матовий відтінок. 

А ще березовим соком корисно мити 
волосся при лупі, для посилення їх росту 
і появи блиску і м’якості (ту ж властивість 
має настій березового листя).

Протипоказаний березовий сік тим, 
у кого алергія на пилок берези.

Шоколад – відмінне джерело 
енергії та кохання

Жовчний міхур – за гроші європейців
Понад 106 тисяч євро отримала 

Заставнівська районна лікарня на придбання 
лапараскопічного обладнання.  Проект 
«Використання провідного європейського 
медичного досвіду – основа покращення 
якості медичних послуг у регіоні» тривав 
один рік. Він реалізовувався в межах 
Спільної операційної програми Румунія-
Україна-Молдова та фінансувався з фондів 
Європейського Інструменту Сусідства та 
Партнерства (ENPI)  на базі Заставнівської 
лікарні з Сіретською міською радою (Румінія).

За словами Миколи КАЛИНОВСЬКОГО,  начальника тран-
скордонного співробітництва та залучення інвестицій Черні-
вецької ОДА, саме Заставнівській  лікарні виділено 106,2 тис. євро, 
адже їхній проект відповідав пріоритету, визначеному програмою 
– він був виготовлений у відповідності з вимогами. 

За рік реалізації проекту закупили хірургічне обладнання для 
лікарні, комп’ютерну техніку для медкабінету, провели тренінги 
для лікарів. У Заставнівській лікарні вже відбулася перша операція 
на жовчному міхурі.

Нинішнього року планують також розпочати реалізацію двох 
великомасштабних інфраструктурних  проекти щодо реконструкції 
прикордонних структур  (3,5 млн. євро) та попередження населення 
від повені (4 млн. євро). А найближчим часом буде підписана низка 
контрактів, зокрема, з Чернівецьким університетом і з Новоселиць-
кою районною адміністрацією на суму понад 1 млн. євро.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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«І знову тобі, справжньому»

Живопис Тетяни Хоменко надто 
часто називають жіночним – тонким, 
ліричним, поетичним, чутливим, ніж-
ним і вразливим. А вона щораз відхре-
щується від таких визначень й цілком 
справедливо зазначає, що її творчість 
поза гендерними критеріями. Направ-
ду, розподіл між тими, кому близьке її 
малярство та рештою, полягає десь у 
геть іншій площині. Вочевидь, гумові 
чиновницькі фізії (власники яких 
коли і захоплюються портретами, то 
переважно зеленкуватого кольору) 
на виставках художниці не побачиш. Її 

публіка – інтелігентні люди, котрим 
як зранку кави для тонусу сьорбнути, 
просто вкрай необхідно заради пожи-
ви душі бувати на виставках, у театрах 
та на симфонічних концертах. Причо-
му чоловіків серед шанувальників ху-
дожниці, за її спостереженням, навіть 
більше, ніж жінок. Бо хоча природою їм 
визначено бути сильними та мужніми, 
вони теж можуть бути вразливими, 
тремтливими, чутливими, та, не менше 
за слабку стать, потребують любові. 

Мова, якою розмовляє художниця 
зі своїм глядачем, близька і зрозуміла 

всім, хто в дитинстві бодай раз літав 
уві сні над рідним містом, милувався 
добре вимитим лазуровим  небом, 
щедро уквітчаними весняним цвітом 
дахами й на свої ясні очі бачив, як над 
кожним чернівецьким комином тріпо-
тять чистими крильцями чи то голуби, 
а чи то янголи. І до чого тут, спитаю я 
вас, стать?  

Колеги художниці нерідко кажуть, 
що вона дивиться на світ широко роз-
плющеними очима маленької дитини 
та зберегла чистий, захоплений по-
гляд на життя. «Я не відчуваю себе до-
рослою, – зізнається Тетяна, – і у своїх 
картинах створюю власний всесвіт, в 
якому немає місця жорстокості й бід-
ності». При тім на її полотнах – не втеча 
від банальної, вульгарної реальності, 
не ілюзія чи порожня вигадка, а щира 
розповідь про нас справжніх, тих, 
якими ми були, коли ще тільки пробу-
вали життя на смак, колір та запах. У ті 
благословенні часи сніг був солодким, 
мандарин – неповторно ароматним, 
мама – гарною і молодою, а весь світ – 
світлим, добрим і лагідним. 

Однак, попри відкритість, чистоту й 
мажорність світосприйняття, художни-
цю аж ніяк не назвеш наївною. «Зло за-
вжди присутнє в житті, – каже мисткиня, 
– питання тільки в тім, що переважить 
саме в тобі. Якщо тобою править кохан-
ня, ти будеш зрозумілий усім.» Та лише 
від тебе залежить, яким буде твій світ. І 
вся штука в тому, що для кожної людини 
це буде саме її щира правда про життя…  

У Тетяни Хоменко є своєрідна твор-
ча візитівка, улюблений сюжет, який мі-
грує з картини в картину – напівприкри-
те широкими крисами капелюха, легко 
впізнаване жіноче обличчя в оточенні 
квітів, дивовижних птахів, сфер, напів-
сфер та інших атрибутів емпірей. Очей 

ніколи не видно, проте завжди присутня 
загадкова посмішка людини, яка до-
стоту знає життя, але не все про нього 
розказує. Що відбувається за вінцями 
цього величезного бриля – насправді 
таїна, але його чарівна власниця, не-
мов дивовижна Шахерезада, кожен раз 
готова розповідати нову захоплюючу 
казку, привідкриваючи завісу таємни-
чості життя. 

Спостережлива збирачка найщас-
ливіших його миттєвостей, художниця 
щедро дарує людям те, що замулений 
марнотою та прозою буття погляд за-
звичай не помічає – тихе тріпотіння, 
дзюрчання життя у мерехтінні кольорів, 
легкий смуток вечірнього присмерку, 
чистоту та акварельну прозорість юного 
почуття, щебетання малечі зимового 
вечора, золотавий колір молодого 

вина, ледь чутне дзеленькотіння по-
льових дзвіночків, перешіптування 
високих трав, затишок та неповторну 
чарівність старих дахів, фантазійні 
обриси рідних Чернівців, звабливість 
жіночої усмішки. А нагородою за такі 
щедроти є вдячність глядачів, які не 
шкодують для художниці добрих слів: 
«Ваша ніжність огорнула мою душу. 
Вона зцілила моє зранене серце», «Я 
чекаю ваших виставок, щоби пити це 
життя повними жменями», «Ви від-
крили мені те, що я раніше не бачив», 
«Тепер я знову хочу жити».

Такі відгуки дають наснагу для нової 
роботи, для якої художниця завжди го-
това. Адже  під капелюхом Шахерезади 
залишилося ще чимало нерозгаданих 
загадок та нерозказаних казок.

Марина МАРТИНЮК

Гарний подарунок 
поціновувачам живопису 
зробила чернівецька 
художниця Тетяна 
Хоменко – у виставковій 
залі відкрилася вже VIІІ 
її персональна виставка 
під назвою «І знову 
тобі». Не про торгові 

бренди буде сказано, але так і кортить додати «І 
знову тобі, справжньому» – вдумливому, чутливому, 
щирому глядачеві, який не розучився любити життя 
у найнесподіваніших його проявах та не втомився 
шукати відповіді на виклики долі – адресований 
кожен помах пензля талановитої самобутньої 
майстрині. Її любовний роман із чернівецьким 
глядачем триває вже понад 15 років, та, здається, 
від виставки до виставки взаємні почуття між 
художницею і численними шанувальниками лише 
посилюються. І, як справжнім закоханим, їм завжди є 
про що погомоніти між собою й ніколи не буває нудно 
разом….

У Вернісажі відкрилася персональна виставка Тетяни ХОМЕНКО

«Summer Sound»: два гектари пiску та море музики
Організатори музичного фестивалю біля 
Одеси влаштували для чернівчан промо-
вечірку в «Егоїст-палаці»

Якщо на море – то з піснею! Мабуть, такий ме-
седж намагаються донести до цьогорічних літніх 
відпочивальників організатори найбільш масш-
табного міжнародного музичного фестивалю в 
Україні «Summer Sound», який триватиме усе 
літо в Одеській області (Овідіопольський район, с. 
Грибовка, пляж «Європа»). Адже, Україна – це не 
тільки сало, вишиванки та вибори. Це ще й одна з 
наймузичніших країн світу! І підтвердження цьо-
му – понад півтори тисячі заявок молодих укра-
їнських музикантів на участь у цьому фестивалі. 
Адже «Summer Sound» створений для того, щоби 
відкривати нові імена в українській музиці. Хоча 
і про зірок світового масштабу тут не забувають. 
Зокрема, торік хедлайнерами фестивалю були 
«The Prodigy Family», Coolio, Stereo MCs, Timo 
Maas, Kosheen, James Lavale (U.N.K.L.E.) тощо. 
Хто виступатиме в Грибовці цього року – органі-
затори обіцяють оголосити найближчим часом, 
проте, можна не сумніватись – компанія точно 

буде не гірша! 
А поки до літа ще два весняні місяці, орга-

нізатори фестивалю вирішили влаштувати у 
найбільших містах України різноманітні музично-
агітаційні вечірки. Зокрема, у Чернівцях у розва-
жальному комплексі «Egoist Palace» чернівчан на 
Чорне море заманювали безкоштовними квиточ-
ками під музичний супровід гурту «Green Grey».

– Раніше про цей фестиваль я не чула, проте 
нещодавно натрапила на його рекламу в інтер-
неті, – каже Яна, одна з відвідувачок вечірки. 
– Дуже хочу туди поїхати, адже я дізналася, що 
торік одним з хедлайнерів фестивалю був «The 
Rasmus» – а цей гурт мені дуже подобається! 

Яні, якій вдається поєднувати роботу у турис-
тичній агенції із написанням кандидатської дис-
ертації в університеті, цього вечора пощастило 
виграти безкоштовний квиток на фестиваль. До 
речі, допомогли їй це зробити не якісь виняткові 
розумові здібності, а… її чорні губи! Тобто такий-

от оригінальний колір губної помади.
– Сьогодні ввечері, вирушаючи на концерт, я 

вирішила до свого гардеробу підібрати саме таку 
яскраву деталь макіяжу! Я й не сподівалася, що 
колір помади допоможе мені виграти квиточок, – 
зізналася дівчина.

Організатори запевняють: на фестивалі 
сумувати не доведеться! Адже він проходитиме 
на чудовому пляжі з великою сценою та двома 

нічними клубами з концертними та танцюваль-
ними майданчиками, найбільшим у світі дво-
поверховим «пляжним баром», довжиною 125 
метрів, різноманітними кафе та багатьма іншими 
розвагами. Отож, якщо ви влітку вирушатимете 
на пошуки безперервних музичних хвиль та 
гарячих емоцій – «Summer Sound» не минайте, у 
Грибовку завітайте!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»


