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МЕДИЧНА РЕФОРМА:
ВИЗДИХАЄМО УСІ?!

15 стор.

КРАШАНКА З ВІЗЕРУНКОМ
16 стор.

ДОРОГІ БУКОВИНЦІ!
Велика спільна радість огорнула світ – ми дочекалися найбільшого християнського свята, Воскресіння Господнього.
У ці сповнені величі і символізму дні хочу закликати нас
усіх – згадати, що ми створені за Образом і Подобою
Божою. Будьмо ж гідними Господа, Його жертви і Його
ласки до нас. Будьмо чесними, любімо ближніх, перемагаймо гріх у собі – і світ стане таким, яким задумав
його Отець Небесний. Давайте прагнути душевного
світла, чистоти і справедливості. Господь вірить в нас –
давайте й ми будемо по-справжньому вірити в Нього!
Щастя вам, здоров’я, наснаги, щирої молитви і ясних відповідей на неї.
Христос воскрес!
Голова обласної організації партії
ВО «Батьківщина»
Іван Мунтян

10 СТОР.
ДОРОГІ КРАЯНИ! ЩИРО ВІТАЄМО УСІХ ХРИСТИЯН З ВОСКРЕСІННЯМ ХРИСТОВИМ!
Великдень – свято духовного очищення та оновлення, яке
сповнює наші серця непохитною вірою у всепереможність добра,
світла та надії. Диво Воскресіння Христового є джерелом натхнення
та наснаги для кожного віруючого, адже саме у цей Великий день ми
можемо відчути всю велич Господньої любові до людей.
Дорогі друзі! У ці священні дні щиро бажаємо Вам затишку та
миру у рідному домі, злагоди та щастя у родинному колі. Нехай Ваші
небайдужі серця сповнюють любов до ближнього та всепрощення.
Хай Господь благословить Ваші добрі помисли та справи, примножить здобутки та досягнення на благо рідної Буковини та України!
Зі святом Вас!
Христос Воскрес!
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв
Голова обласної ради
Михайло Гайничеру

о

www.versii.cv.ua

Нові дзвони –
Великодні дзвони

З ФІЗИКА У СВЯЩЕНИКИ
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акценти тижня

На Пасху
відпочиватимемо
3 дні, на День
трудящих – 4

Згідно з рішенням Кабміну «Про перенесення робочих днів у 2012 році», у зв’язку з
Великоднем 16 квітня буде вихідним.
На травневі свята вихідними будуть
30 квітня, а також 1, 2 і 9 травня. Робочий
понеділок 30 квітня українці відпрацьовуватимуть у субботу, 28 квітня. Отож, буде 4
вихідних дні – 29 і 30 квітня та 1 і 2 травня
– День міжнародної солідарності трудящих.
Вихідним буде і 9 травня – День перемоги.

Чернівецькі
високопосадовці
бідують?

Секретар Чернівецької міськради Віталій
Михайлішин оприлюднив відомості про майно,
доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік. Загальний дохід його сім`ї,
яка у 2011 році складалася з 4 осіб, становив 128
758 гривень. З цієї суми заробітна плата склала
117 430 грн., матеріальна допомога – 11 328
грн., сплачено аліментів на 5 272 грн. У власності секретаря Чернівецької міської ради є 25%
квартири по вул. Руській загальною площею 47
кв. м. Жодного іншого нерухомого чи рухомого
майна у власності Віталія Михайлішин немає,
– запевняє сектор інформації та зв`язків з
громадськістю міської ради.

Передплатний індекс

Версі ї

Прокуратура краю:
найгучніші справи

погляд політолога Ігоря Буркута
Нажива – не ідея

Прокуратура Вижницького району порушила
кримінальну справу щодо матері чотирьох дітей, яка
не виконувала свої батьківські обов’язки. Двоє з її
синів учинили 10 крадіжок. Про це розповів прокурор
Буковини Петро КОВАЛЬ, який учора підбивав
підсумки роботи за перший квартал. Про резонансні
справи «Версії» вже розповідали у минулих номерах.
Нині ж – їхнє продовження.

Забирали останнє
в обездолених

21 березня прокурор Кіцманського району порушив кримінальну
справу за фактом зловживання
службовим становищем працівниками психоневрологічного будинку.
Службові особи умисно, користуючись безпорадним станом та
відсутністю опікунів у недієздатних
утриманців, забирали в них пенсії
та соціальні виплати протягом 2009
– 2011 років. Крім того, ці ж особи
чинили службові підроблення і вносили неправдиві дані та підроблені
підписи, ніби утриманці їхнього
інтернату отримували ці кошти. Нещасним нанесено збитків у розмірі
майже 60 тис грн.

Вбивство у
«Графській садибі»

Нещодавно на Цецино у відпочинковому комплексі «Графська
садиба» сталося вбивство 28-річного чоловіка. Затриманий один
підозрюваний, двоє знаходяться
у розшуку. Причиною конфлікту
стала суперечка українця з громадянами Азербайджану через боргові
зобов’язання. На відеоспостереженні зафіксовано, хто кого і чим убив.
Слідство триває.

09584

Пес-убивця
покараний?

У кінці минулого року ротвейлер
загриз 9-річну дівчинку. Була порушена кримінальна справа. Але у
січні прийняли рішення про закриття
справи стосовно власника собаки.
Та, за вказівкою прокурора Буковини, постанова про закриття скасована. Прокуратура вважає її незаконною. Незважаючи на те, що родичі
загиблої дівчинки написали заяву
про те, щоби винного не притягали
до кримінальної відповідальності,
власник ротвейлера повинен нести
відповідальність за вбивство через
необережність. Власнику собаки загрожує обмеження чи позбавлення
волі від 3 до 5 років. Приспали пса,
чи просто повернули власникам,
прокуратура повідомить згодом.
За перший квартал цього
року на Буковині скоєно 1957
злочинів (у 2011 – 1913 злочини). З них – 81 злочин скоїли неповнолітні (проти 101
у 2011), 8 убивств проти 4,
зросли випадки шахрайства –
179 (проти 45) та хуліганства
– 56 (42).

Любов КАФАНОВА, «Версії»

З наближенням чергових виборів в
Україні нерідко згадують про «національну
ідею». Кожен вкладає у це поняття своє значення, але взагалі ним означають духовну
першооснову, що об’єднує цілу націю. У випадку України дуже непросто її визначити.
Мова? Ні, бо пів-країни розмовляє українською, а інша половина – російською. Православна віра? Ні, бо православні у нас розколоті на три
конфесії, а є ще католики, протестанти та інші. Спільні історичні герої?
Знову ж – ні. Адже для одних героями є Сидір Ковпак та молодогвардійці, а для інших – Степан Бандера і Роман Шухевич. Тим більше не
можуть об’єднатися всі українці навколо сучасних політичних сил та
їхніх лідерів. Протистояння між «помаранчевими» та «біло-блакитними» засвідчило, наскільки розколотим є наше суспільство.
І все ж Україна не розпадається, а самі українці сповідують якісь
спільні цінності, котрі й сформулювати словесно ще нікому не вдалося. Час від часу з’являються «конструктори національної ідеї», які
видувають чергову мильну бульку. Наприклад, на роль об’єднуючого
чинника загальнонаціонального масштабу пропонують … «Євро –
2012»! Мовляв, якщо немає перемог економічних або військових, то
хай будуть хоча б спортивні. Справді, перемоги вітчизняних спортсменів є важливим чинником зміцнення гордості за свою державу, вони
сприяють розквіту патріотичних почуттів. Проте у багатьох українців
«Євро – 2012» асоціюються зовсім не із спортивними змаганнями.
Упродовж декількох років громадськість спостерігає, як жменька
олігархів ділить бюджетні мільярди під приводом спорудження стадіонів, готелів та іншої інфраструктури для футбольного чемпіонату.
Апетити у «будівничих» величезні, от і виходять споруди «золотими»
за своєю вартістю. Наскільки якісним було саме будівництво, покаже
час. Але наслідки такого витрачання державних коштів відчуває
більшість громадян України. Зведення помпезних споруд на фоні
падіння життєвого рівня простолюду стабільності державі не додає.
Не може «Євро - 2012» об’єднати всю націю: від нього густо тхне
духом наживи. Олігархи «розпиляли» бюджетні мільярди, а дрібний
та середній бізнес збирається викачати з кишень приїжджих уболівальників мільйони чи хоча б тисячі євро. Власники готелів прагнуть
захмарно підняти ціни на свої послуги, від них не відстають таксисти,
ресторатори та інші. Готуються до чемпіонати і такі охочі до заробітків,
як проститутки, кишенькові злодії, різноманітні аферисти. Нажива
перш за все!
Часу до чемпіонату залишається все менше, й пролетить він миттєво. Після «Євро – 2012» хтось рахуватиме прибутки, а хтось – втрати. Але всі побачать, що до національної ідеї футбольний чемпіонат
не мав жодного відношення. Адже єднає українців не спільна участь
у наживі, а любов до рідної землі, до її народу. І віра в те, що ми гідні
кращого життя, ніж маємо нині.

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Біда сучасного світу
в тому, що люди не
хочуть жити за законом.
І коли ми робимо щось
по-своєму, всупереч
правилам, то знаходимо
собі виправдання – норми,
мовляв, все одно не
працюють. Але історії,
які розповідають юристи
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ», доводять протилежне: закон таки
діє! Варто тільки домагатися свого! Бо, як кажуть, вовків
боятися – у ліс не ходити. Сьогодні – правозахисниця
Олена КУЦАК доводить, що не все втрачено, навіть якщо
від вас відвернулися всі українські інстанції.

Відмовили українські
суди? Допоможе
Європейський!
…Родина довго збирала важко
зароблені гроші, аби придбати кооперативну квартиру молодій парі. І батьки,
і сестра Ольга допомагали Миколі та
його молодій дружині Марині чим могли.

Адже, Радянський Союз – важкі часи,
нестабільний період... Зрештою, «нашкрябали» на невеличку квартирку.
Згодом життя розвело усіх: батьки оселилися в селі, Ольга виїхала до Москви.

Кооперативну власність
у радянські часи придбавали
громадяни через об’єднання та
щомісячне сплачування коштів
на побудову будинку. Кооперативні квартири відрізнялися
тим, що їх не доводилося чекати
десятиріччями, поки держава
дасть безкоштовне житло.
Згодом батько захворів, тож Микола змушений був більше часу проводити у селі, аби доглядати за стареньким.
Тато згодом помер, а Марина знайшла
причини розлучитися – без жодних
пояснень і виправдань. Микола дав
розлучення, але мешкати в квартирі
залишився. Але життя непередбачуване, тож через деякий час хвороба
забирає й Миколу. Сестра Ольга їде
на похорон брата і дізнається, що він
розлучений, житло приватизоване
Мариною, а брат взагалі виписаний
з квартири. Тут і розпочинаються поневіряння Ольги. Жінка звертається
у прокуратуру за фактом підробки
підпису, адже коли Марина приватизовувала на себе житло, вона подала заяву, в якій її колишній чоловік буцімто
просить виписати його з квартири за
власним бажанням. Хоча цього чоловік не робив. Звернення у прокуратуру

не принесло жодного результату.
Ольга подає позовну заяву до
суду, та суддя відмовляється розглядати справу. Через півтора місяці
жінка, незважаючи на відстань, звертається у суд за відповіддю і отримує
інформацію, що її документи були
повернені, оскільки позовна заява не
відповідає вимогам. Куди вони були
повернені – не відомо… Коли Ольга
взяла дублікат визначення суду про
відмову розглядати справи, терміни
на оскарження уже були пропущені.
Жінку фактично позбавили права на
судовий захист, гарантований Конвенцією.
Далі була апеляційна та касаційна
скарги, та через пропущені строки
вони теж були відхилені. Більше п’яти
років людині відмовляли українські
суди та не видавали спадщину, яка належить їй за законом. Були порушені
норма Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо
справедливого судового розгляду,
норма права громадянина на судовий
розгляд в порушені строки та норма
першого протоколу Конвенції – про
захист прав власності.
Ольга зазнала моральних збитків:
для неї було шоком дізнатися, що дружина чоловіка, яку знала багато років,
йому зовсім не дружина, шоком було і

те, що її родину пограбували шляхом
підробки підпису, і що у прокуратурі
України ніхто не звертає на це уваги,
а держава не хоче приймати її позовні
заяви і відсилає документи у невідомому напрямку.
Пані ж Марина, яка приватизувала
квартиру, пояснила, що зробила це виключно у своїх інтересах через те, що
у неї склалося враження, що покійний
чоловік ні на що не претендує. А в особистих розмовах з Ольгою заявила,
що заробила на квартиру, живучи з
Миколою багато років…
Юристи направили скаргу до Європейського суду з прав людини.
Європейський суд не може відмінити рішення держави, але стягнути з
неї справедливе відшкодування збитків, у тому числі й моральних, йому під
силу. Тож жінка не втрачає надії все ж
отримати свою спадщину та довести,
що вона має право на захист!

Юридична фірма
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»

Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефоном (0372) 900-510.
Приходьте: м. Чернівці, вул.
Головна, 122-А, бізнес-центр
«Квадрат», офіс 216
Наш сайт: www.900-510.com
Свідоцтво державної
реєстрації АОО №354063
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АБЗАЦ НОВИН

Вчора, напередодні Дня космонавтики, у Чернівецькому музеї
авіації та космонавтики нагородили
переможців Відкритої міської виставки-конкурсу «Космос», присвяченої
15-річчю польоту у космос першого
космонавта незалежної України, Героя
України Леоніда Каденюка
У Чернівцях за паління в громадських місцях таки штрафують.
За перші два місяці цього року до
адмінвідповідальності за паління у
громадських місцях міліція притягнула 128 осіб. Як поінформували в
управлінні МВС в області, торік кількість оштрафованих за куріння в громадських місцях становила 735 осіб.
Екоінспекція Буковини відкрила «гарячу» лінію. Мета – реагування на скоєні порушення природоохоронного законодавства. Всіх
небайдужих громадян, які стали свідками порушення Закону України «Про
охорону навколишнього природного
середовища», закликають телефонувати за номерами 55-90-92 та 09545-777-88.
На Чернівецький обласний перинатальний центр планують виділити 78 млн. грн. Створять його на
базі міського пологового будинку №1.
Кошти, які виділять з держбюджету,
підуть на реконструкцію приміщень,
придбання високотехнологічного обладнання та навчання фахівців. Частину функцій пологового будинку на
час реконструкції буде делеговано пологовому будинку №2, а також пологовим відділенням у районах області.
Буковина отримала найменше
грошей на дороги. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області
27 березня уклала угоду з дочірнім
підприємством «Чернівецький облавтодор» на експлуатаційне утримання доріг на суму 48 млн. грн. Про
це повідомляє сайт «Наші гроші»,
посилаючись на «Вісник державних
закупівель». Експлуатаційне утримання доріг державного значення коштуватиме 21,60 млн. грн., місцевого
значення – 26,40 млн. грн. Це поки що
найменші суми, виділені на утримання
місцевих доріг серед інших областей.

Дитячий садочок у Новоселиці
зроблять енергоефективним

Новоселиця стала одним із 10 малих міст
України, які виграли грант від Євросоюзу
на впровадження енергоекономічних
технологій
Поки що дитячий садочок має
звичні для радянських споруд
проблеми – подекуди тече дах,
у деяких коридорах на стінах
грибок, розвалюється димар.
Взимку, коли було холодно, більшість батьків не приводили свої
чада до дитячого садка. Щодня
ж навчальний заклад відвідують
більше 250 діток, деяких малюків батьки довозять із сусідніх
сіл. Тут є п’ять корпусів, найстаршому приміщенню понад 30
років. Колись дошкільний заклад
мав власну котельню, однак нині
садочок опалюється з загальної
тепломережі міста. У звичайні дні
у групах середня температура повітря не перевищує +20 градусів,
ну а під час лютневих морозів...
Торік опалення садочка «Дзвіночок» у Новоселиці обійшлося у
600 тис. грн. Для того, щоб за 14

місяців стати найбільш економічною спорудою у районі, а, може,
й в області, садочок у Новоселиці
отримав 195 тисяч євро. Цьогоріч,
завдяки проекту «Енергоефективний дитячий садок в місті Новоселиця», що переміг за програмою ЄС
«Підтримка заходів з енергоефективності у малих містах України»,
планують витратити на опалення
дошкільної установи вдвічі менше
коштів. Вигравши грант, керівники
міста обіцяють уже до початку наступного опалювального сезону
встановити тут сучасну котельню,
утеплити стіни і відремонтувати
дах.
Окрім Новоселиці до 10-ти
щасливчиків потрапили міста
Гола Пристань (Херсонська
обл.), Бурштин та Долина (Івано-Франківська обл.), Рахів

«Ощадбанк» розпочав підготовчу роботу до проведення
компенсаційних виплат вкладникам «Ощадбанку» колишнього
СРСР. Першим етапом цієї роботи буде проведення з 2 квітня
актуалізації даних вкладників «Ощадбанку» колишнього СРСР.
Актуалізація даних здійснюється стосовно тих вкладників, які
не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах
проіндексованих заощаджень та дані про яких внесено до
«Реєстру вкладників заощаджень громадян» до 1 січня 2012 року.
Про це повідомив на пресконференції начальник управління
Національного Банку України в
Чернівецькій області Богдан КОВЧ.
Компенсаційні виплати планують розпочати в червні цього року. Виплати
проведуть шляхом зарахування відповідної суми коштів на Національну
картку. Після актуалізації в установі
«Ощадбанку» вкладнику повідомлять
місце і час отримання Національної

(Закарпатська обл.), Зеленодольськ (Дніпропетровська
обл.), Копичинці та Борщів
(Тернопільська обл.), Зоринськ (Луганська обл.), Яготин (Київська обл.). Тривалість
проекту – 14 місяців. Проект
розпочав свою роботу 1 квітня
2012 року і впроваджується
Буковинським центром реконструкції і розвитку у партнерстві з Новоселицькою міською
радою.

Вл. інф.

фотофакт

Зелена толока:
Медики обласної
лікарні прибирають
територію

Вкладникам «Ощадбанку» колишнього
СРСР знову обіцяють повернути кошти

картки із зарахованими на неї компенсаційними коштами. Вона буде
дійсна впродовж трьох років. Кожен,
хто отримає цю картку, зможе вчинити
з нею так, як вважатиме за потрібне
– отримати в «Ощадбанку» всю суму,
або перекласти гроші з карткового на
депозитний рахунок, який буде запропоновано «Ощадним банком». Кошти
можна буде отримати в будь-якому відділенні «Ощадного банку» на території

всієї України безкомісійно.
Крім цього, «Ощадний банк» проводитиме роботу з потенційними партнерами, які розповсюджуватимуть посттермінальне обладнання для розрахунку в
торгових мережах – тобто вкладники,
які матимуть таку картку, зможуть розрахуватися нею в торговій мережі за
придбаний товар.
З картки можна здійснювати оплату
комунальних послуг, а за заявою пенсіонера на цю картку йому нараховуватимуть поточні пенсійні надходження.
Для цього потрібно прийти у будь-яке
відділення «Ощадбанку» і написати
відповідну заяву. На кожного вкладника
в банку попередньо відпрацьовано 20
хвилин – відвідувач буде зареєстрований, йому буде чітко призначено час,
коли він повинен прийти, аби отримати
свою картку.
Для актуалізації своїх даних вкладнику потрібно: ● заповнити спеціальну фор-
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Чернівецька область однією з перших завершила посів ярих зернових
та зернобобових культур, – підбило
підсумки Міністерство аграрної політики та
продовольства України. В області, зокрема,
посіяно ранніх зернових на площі 20,9 тис.
га, що становить 100% від прогнозу, з них:
пшениці – 3,3 тис. га, ячменю – 16,3 тис. га,
вівса – 1,2 тис. га, гороху – 0,1 тис. га.
Буковина – на 23-му місці серед
інших областей за середньою зарплатою. У лютому цього року середньомісячна
номінальна заробітна плата одного штатного працівника в області становила 2080
грн, що на 19,9% більше, ніж за лютий 2011
року. За темпами росту до аналогічного періоду минулого року область посіла шосте
місце в країні.
Михайлішин став президентом
«Буковини». Після матчу 25 туру першості
України «Буковина» – «Зірка» (3:2) представлено нового президента чернівецького
клубу. Відтепер цю посаду обійматиме
секретар Чернівецької міської ради Віталій
Михайлішин. Його попередником на посаді
президента ФСК «Буковина» був Василь
Орлецький, який пішов за станом здоров’я.
ЦВК розподілила мажоритарні
округи: Буковині чотири. Центральна
виборча комісія затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах
України. Зокрема, у Чернівецькій області
створено 4 одномандатних округа, у сусідніх Івано-Франківській – 7, Тернопільській –
5, Хмельницькій – 7, Вінницькій області – 8.
Така кількість округів створена відповідно
до кількості виборців, внесених до Державного реєстру виборців.
Справа правоохоронця пішла до
суду. Прокуратура Чернівецької області
завершила досудове слідство і скерувала
до Шевченківського районного суду Чернівців для розгляду кримінальну справу
стосовно слідчого одного з райвідділів міліції Буковини за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України. Встановлено,
що згаданий працівник правоохоронного
органу вимагав грошову «винагороду» в
сумі 2 тис. грн. від рідних громадянки Л.,
стосовно якої розслідував кримінальну
справу, за сприяння у її звільненні. Слідчого затримали під час отримання частини
хабара.

му в розділі «Інформація для вкладників
«Сбербанку» колишнього СРСР» на сайті
Ощадбанку (http://www.oschadnybank.
com); ● зателефонувати за номером +38
044 364 21 21 на «гарячу телефонну
лінію», створену спеціально для інформування вкладників «Сбербанку» колишнього СРСР (за тарифами Укртелекому),
і дочекатися з’єднання з оператором; ●
зателефонувати на «гарячу телефонну
лінію» за номером 0-800-212-000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по
Україні) та отримати інформацію за допомогою автовідповідача (лінія працює з
9.00 до 18.00 без вихідних).
Визначено такий порядок отримання
інформації про місце і час актуалізації даних для вкладників, яким на 1 січня цього
року виповнилось:
80 років і більше – з 02.04.2012р. до
20.04.2012р.
70 – 79 років – з 21.04.2012р. до
20.05.2012р.
60 – 69 років – з 21.05.2012р. до
20.06.2012р.
50 – 59 років – з 21.06.2012р. до
20.07.2012р.
до 50 років – з 21.07.2012р.

Після проходження актуалізації на
сайті «Ощадбанку» чи за телефонами
«гарячої лінії» вкладник повинен звернутися до установи «Ощадбанку» у визначений йому час. При собі необхідно
мати паспорт громадянина України та
ксерокопії сторінок паспорта, які містять
прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта, дату
видачі та найменування органу, що його
видав, відмітку про місце реєстрації, відмітку про право здійснювати платежі без
ідентифікаційного номера (за наявності);
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та її ксерокопію (не надається
в разі наявності в паспорті відмітки про
право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера); ощадні книжки за
компенсаційними рахунками.
Тим, хто має вклади в колишньому
«Ощадбанку» СРСР, проте досі не перебуває на обліку як такий, що має право
на отримання відшкодування, банкіри
кажуть про можливість зареєструватися з
вересня, коли завершать виплати вкладникам, які були зареєстровані до 1 січня
нинішнього року.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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Віктор ВЕРЯСКІН:
«Усіх визволила Спасова смерть»

Уривки з бесіди напередодні Великодня
Що насправді є Пасха? Хіба тільки піст та свячена
бабка у церкві? Поміркуємо разом з нашим другом
і ведучим рубрики «Духовні пошуки», вченим і
священиком-монахом, який їздить світом від Києва до
Москви і Торонто з виступами, допомагаючи людям
розібратися у тому, хто вони є і для чого, – Віктором
Веряскіним.
Ми звикли, що піст – це час покаяння, сліз і чорних хусток, час обмежень
у їжі та у розвагах. Самоприборкання
не є трагедією. Людина дисциплінує
себе і через це стає організованішою,
досконалішою. Але це означає, що не
місце і не час для покаяння. Христос
Воскрес, Воскресінням Своїм воскресив усіх, дарував не за заслуги, а
зі Своєї милості, як будуть читати в
Пасхальну ніч.
Нам обов’язково треба оновлювати наше поняття про християнство,
наше правило, бо ми можемо тисячу
років зберігати традицію, навіть не
намагаючись зрозуміти і перевірити,
чи співпадає традиція з істиною і православними принципами.

Вільні, а живемо
як раби...

Згадаймо слова Івана Золотоустого: «Жоден хай не сумує, жоден хай не
зневірюється, всіх визволила Спасова
смерть». Всі вільні! Чому ж ми живемо, як раби? Тому, що ми не до кінця
перейнялися змістом Воскресіння і
подвигом Ісуса Христа. Ми не переконані, що Христос дивиться на нас,
бачить наші думки, наші серця, наші
прагнення. Коли б Він фізично прийшов, як це було дві тисячі років тому,
чи побачив би у нас Своїх послідовників? Він давав завіти постити ось так, а
ми робимо з точністю до навпаки! Він
казав: «Радійте, Я переміг світ», а ми
ходимо з пісними фізіями все життя,
відчуваємо якийсь занепадницький
настрій і кажемо всім: «А кому тепер
добре?». А кому повинно бути добре,
як не християнам, не зважаючи ні на
що? Про все це ми повинні думати, бо
Пасха – це місце і час, про який написано: «Прийдіть усі, хто постив і не постив, брав на себе подвиг і не брав». Ви
можете подумати, що ви своїм постом,
своїм подвигом заслужили участь у
святкуванні, в причасті. Так ось своїми
заслугами ніхто і нічого не може заслужити після подвигу Ісуса Христа. За
все заплачено, бенкет приготовлений,
приходьте всі. Христос каже: «Я не
ставлю жодних умов! Просто прийдіть,
і більше нічого не треба!». Треба прийти, можливо, усвідомлюючи своє
особисте банкротство. Христос приймає нас такими, які ми є, і запрошує
такими, які ми є, нічого не вимагаючи
від нас. Але ми до цього скептично ставимося. Хочеться заробити, хочеться
відчути, що ми чогось вартуємо!

Неочищене серце
– труна…

…Читаєш газети напередодні Пасхи і з болем бачиш, що більшості з них
немає що про Пасху надрукувати, хіба
що добірки рецептів. І починаємо розбиратися, де кулич (бабка), а де паска.
Зазирніть у Святе Письмо і прочитайте: «Христос – наша Пасха». А в
церкву ми йдемо з чим, якщо Христос
– це Пасха? А ми ідемо, в кращому
випадку, з умовним знаком, що нагадує нам про Пасху дійсну, про Пасху
справжню! Ось чому, хочемо ми чи не

хочемо, але нам необхідно розвивати
мислення, роздвоювати поняття і думати, яку ж Пасху ми святкуємо, паску
з маленької літери, чи Пасху з великої
літери? Напередодні Пасхи ми чуємо
у піснеспівах: «Не ридай наді Мною,
Мати, бачачи у труні…»? А «труна» –
це серце людське, неочищене. І в цій
«труні» лежить неживий Логос, бо ми
не народилися згори і не очистилися,
і не з’єднали очищене серце з очищеним розумом. Ось чому серце наше
мертве і є труною. А ми весь час кажемо: «Слухай серце своє!». Яке серце?
Тільки очищене! Тільки піднесене!
Тому, коли будете чути Пасхальний
спів «Воскресіння Христове бачивши…», подумайте – а чи бачили ми
Його, хоч і співаємо дві тисячі років?..
Відзначте собі, що древні і сучасні
учителі церкви кажуть: для того, хто
святкує Пасху тільки зовнішньо, вона
пройшла повз нього. До речі, «Пасха»
в перекладі й означає «минув, пройшов повз». Хто повз кого пройшов? Це
смерть пройшла повз нас, тому є підстави для радості. Це один із головних
сенсів Пасхи.

Христос – Агнець
невинний...

Як відомо з давньої історії, старозавітні віруючі не так уже й відрізнялися
від нас. Періодично у них, як і в нас,
з’являлися відчуття, що ніби і в лазні
милися, все перепрали і почистили,
а все одно нечисті залишилася. А як
вони очищалися? Обрядом. Вибирали
козла, клали на нього руки і згадували
все, що в них у житті було тваринного,
брутального, чого хотілося позбутися
і що потребувало сповіді. Сповідати –
означає зсередини себе повідати назовні і через це звільнитися від гріха. Вони
символічно перекладали всі свої гріхи
на цього козла. Потім його відводили
в пустелю, а люди спокійно жили далі,
чекаючи наступного року і наступного
козла. Так минали тисячоліття!
Бог нам дає зрозуміти, що ми не
завжди Його адекватно розуміємо. Він
каже: «Ну що ж ви так грубо: козла
рогатого? Візьміть агнця невинного…» І
в Новому Завіті Він запропонував новий
підхід: не треба все життя думати, що
кров козлів очистить вас від вашої нечистоти. Єдиноразовим принесенням
у жертву чистого і непорочного Агнця
змиєте назавжди всі ваші гріхи минулі,
теперішні і майбутні. Якщо ви приймете
з вірою цю викупну жертву, тоді ви зможете почати нову сторінку життя, новий
етап, очищений і освячений. Христос є
Пасха, тому що Він став Агнцем невинним, котрий пішов на смерть, щоби
наші гріхи викупити і звільнити нас.

Що є християнство?
Зустріч людини з
Богом в Ісусі Христі

Я рекомендую тим, хто буває в Москві, відвідати храм Козьми і Дем’яна,
де служить отець Олександр Борисов,
учень і послідовник отця Олександра
Меня.
Прочитаю цитату з короткої Пас-

хальної проповіді отця Олександра
Борисова: «Тому, хто хоче зрозуміти,
що таке християнство, слід усвідомити: найголовніше у християнстві – це
не система обрядів, хоча в ньому і є
красиві і досить-таки складні прояви
богошанування. Християнство – це і
не система догматів і богословських
конструкцій, хоча в ньому є вибудувані
догмати і написані тисячі прекрасних
богословських праць. Християнство –
це, по суті, особиста зустріч людини з
Богом в Ісусі Христі, і прийняття Його,
Ісуса Христа, Учителем і Господом».
Події історичні, особливої, священної історії, викладені у старозавітній частині Біблії, є не просто ланцюгом
випадкових епізодів. Це процес духовного зростання неповнолітнього людства до повного віку. Як витки спіралі,
ці події, розгортаючись у майбутнє,
на новому рівні несуть у собі відгомін
та образи минулого, вибудовуючись
у Єдиний Принцип задуму Творця,
спрямований на спасіння людини від
похмурих пут гріха і смерті до світла
Божественної Правди і життя вічного.
Пасхальні події євангельської історії
є продовженням і поглибленням тих
подій, що відбулися задовго до Різдва
Христового.
Спасіння від смерті фізичної і визволення від рабства «єгипетського»
заради свободи життя з Богом – ось
що означає Пасха старозавітна. І
сам зміст Пасхи має походження від
єврейського слова «пейсах» – «проходження повз». Смерть пройшла повз
ізраїльські будинки, народ був визволений від смерті, в цьому випадку
– фізичної. Подальше «визволення із
полону єгипетського» було смисловим
продовженням святкування Пасхи.
Новозавітна Пасха означає щось подібне, але значно більше.
Не знаю, чи звертали ви на це
увагу, але в юдейську Пасху юдеї з
віруючих родин кидають залишки
дріжджового хліба у вогонь: вважається, що зустрічати Пасху треба тільки з
опрісноками – недріжджовим хлібом. І,
щоби нічого квасного не залишилося,
всі залишки до останньої крихти викидають у вогонь. Це символічні дії. Пригадуєте, у Новому Завіті є такі слова:
«Бережіться закваски фарисейської і
саддукейської. Святкуйте з опрісноками істини і чистоти!» (див. Мк. 8;
15, Лк. 12; 1 і 1Кор. 5; 8)? Але люди
розуміють «закваску» в буквальному
значенні, як дріжджі. У переносному
значенні, духовному, містичному,
«закваска фарисейська» – це лицемірство, коли зовнішнє не співпадає
з внутрішнім, а «закваска саддукейська» – це невіра. Тому що саддукеї не
вірили в ангелів, у безсмертя душі та
воскресіння мертвих, – так написано
в Новому Заповіті. Однак, вони були
серед віруючих і займали посади, були
первосвящениками. Й Ісус Христос
попереджав: бережіться закваски
лицемірства і лукавої невіри. Коли ми
цю «закваску» із себе видаляємо, тоді
це символізує вільний від лицемірства
і невіри стан нашого духу, почуттів,
волі. Ось чому важливий подвиг посту, молитви і покаяння. Коли людина аналізує себе і бачить, що десь у
глибині душі лежить крихта з такою
«закваскою», вона прагне очиститись
внутрішньо. Це дуже важливо!
Дуже важливо постійно перевіряти наші поняття про Бога, постійно
їх уточнювати і очищувати, вивіряти
Святим Письмом і особистим досвідом:
а чи правильно ми думаємо про Бога?
А чи так ми відчуваємо Бога? Бо може
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статися те ж саме, що було із старозавітним Ізраїлем – до нього прийшов
сам Бог, але люди Його не впізнали.
Чому? Бо неправильно думали і говорили про Бога, хибно Його уявляли. І у
нас є така ж небезпека. Тому до Пасхи
важливо очистити свідомість від забобон, від хибних уявлень про Бога. Навіть віра може бути суєтною, а значить
забобонною, без твердого фундаменту
осмислення, почуттів, одкровень, віра
не прожита, не перевірена власним подвигом. Чи працює така віра? Христос
каже: «Хто хоче дізнатися, чи від Бога
це вчення, хай почне його дотримуватися, і він переконається».

Причащайтеся

У давні часи Великий піст був
останнім етапом катехизації – навчання. Хто піде на нічну службу, переконається, що замість «Святий Боже…»
будуть співати: «У Христа хрестилися,
у Христа зодяглися…». Цей піснеспів
звучить всього кілька разів на рік. Бо
саме на Пасху звершувалося хрещення: людину, групу людей готували рік,
два, інколи три. Спочатку навчали,
наставляли, з’ясовували понятття, готували! Не хрестили пачками кожного
дня! Один-два рази на рік, попередньо
підготувавши. На Пасху хрестилися,
причащалися і починали нове християнське життя. Ви звернули увагу, що
тепер на Великдень у більшості храмів
навіть причастя немає! Вважається,
що народу багато, тіснява. Тож навіщо причащати? У кращому випадку,
перенесуть причащання на Великий
Четвер, чи ще на коли. А це свідчить,
що головне, істотне у християнстві відсувається. Причащання – це зовнішній
знак нашого внутрішнього, інтимного,
глибокого з’єднання з Христом. І в
Пасху, в момент кульмінації всього
церковного року, треба було б не тільки зовнішніми знаками показати, але
й реально відчути внутрішнє з’єднання
з Христом. Відходить у бік найголовніший символ єднання з Христом,
найголовніше таїнство у християнстві
– Євхаристія! Це свідчить, що ми вже
у багатьох питаннях думаємо хибно.
Нагадаю, що нам рекомендується
читати напередодні кожного причастя 1-е послання до Коринтян апостола Павла (11; 23-24): «Що я прийняв
від Господа, те й вам передав, …
узяв хліб і, подякувавши, розламав
і сказав: «Прийміть, їжте, це є Тіло
Моє, що за вас ламається; це творіть
на спомин про Мене». Це значить,
що хліб повинен нагадувати про тіло
Ісуса Христа, відданого на смерть
для того, щоби викупити наші гріхи.
Кожен раз, коли будете приймати цей
хліб і роздроблювати, пережовувати
його, «творіть на спомин про Мене»,
бо так само роздробилося Моє тіло в
муках.

Якщо зерно не умре,
то не принесе плоду

У найдавніших християнських
документах збереглася молитва апостолів, яку читали перед причастям.
Там є такі слова: «Як хліб утворюється
з багатьох зерен, через перемелювання, проходження через вогонь
і випікання, так і нас, розсіяних по
всій Землі, як зерна, збери, перемели
і випікай з нас єдиний хліб». Який
символ! Ми боїмося, а Христос каже:
«Якщо… зерно, упавши в землю, не
умре, то воно не принесе плоду» (див.
Ів. 12; 24). Виявляється, ми повинні
віддавати себе під жорна цього життя,
не боятися «перемелювання». Це і є

подвиг! Коли з нас вийде борошно вищого ґатунку, тоді Христос із нас зможе
спекти чистий хліб духовний.
Бог каже: «Віддай Мені себе, Я з
тебе зроблю вищий сорт». А ми кажемо: «Боляче! Не хочу, щоби мене перемелювали! Я сам буду працювати над
собою, самовдосконалюватися!». Але
чи буває що-небудь без Бога? Нічого
не буває без Бога! Нічого не буває без
страждань! Страждання очищують,
облагороджують і підносять, якщо
зумієш правильно їх зрозуміти і правильно до них поставитися.

Суть і правила
причащення: чистота
помислів, а не шлунка

У книзі отця Арсенія, єпископа
Серпуховського, є про те, як причащалися давні християни. Сьогодні
залишилися лише сліди тих звичаїв.
Ми повинні розуміти, що їжа не завжди
є перешкодою. Не чистота шлунка
визначає гідність людини, а чистота
помислів, серця і поривань. У цій книзі
написано, що існував звичай брати
часточки причастя додому, про запас,
щоби потім цілий місяць причащатися
і зміцнюватися. Якщо хтось не міг бути
присутнім на богослужінні, то дияконів
розсилали по хатах і вони розносили
причастя, рукою подавали його, і люди
брали його рукою. Ми думаємо, що ми
в багатьох питаннях вперед пішли, а
ми, на жаль, від початкового і справжнього, що було у перших християн,
відійшли.

Американський пиріг: знову разом

Жанр: комедія
Режисер: Джон Харвітц, Хейден Шлоссберг
У ролях: Джейсон Біггз, Елісон
Хенніген, Кріс Клейн, Томас Іен Ніколас, Тара Рід, Шонн Вільям Скотт,
Мена Суварі, Едді Кей Томас, Джон
Чо, Дженніфер Кулідж
Країна: США
Рік: 2012

Великий зал: «Шпигун»: 12.00, 19.30, 21.30; «Гнів титанів» 3D: 14.00; «Титанік» 3D:
16.00.
Малий зал: «Заклинателька акул»: 12.00, 13.50, 19.40; «Американський пиріг: знову
разом»: 15.40, 17.40, 21.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Гнів титанів» 3D: 11:00, 12:40, 14:20, 18:00; «Оголена Спокуса»2D: 16:00; «Мачо
і Ботан»: 19:45, 22:00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Шпигун»: 12.00, 19.30, 21.30; «Гнів титанів» 3D: 14.00; «Титанік»
3D: 16.00.
Малий зал: «Заклинателька акул»: 12.00, 13.50, 19.40; «Американський пиріг:
знову разом»: 15.40, 17.40, 21.30.
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ «ВЕРНІСАЖ»
Виставка художників Олександра Віштаченка, Сергія Кляпетури, Тимура Такірова
– живопис, графіка, скульптура (м. Кам’янець-Подільський). Відкриття 20 квітня,
о 16:00.
ГАЛЕРЕЯ «Sweet АRТ» (вул. Головна, 32)
«Буковина марить» – левкас Сергія Колесника (відкриття виставки 12 квітня, о
18:00).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Нехай наше місто залишається зеленим, квітучим, затишним та привітним!
Друзі! Приєднуйтесь до нашої акції! Наше місто повинно мати майбутнє! Воно у наших руках!!!
Кошти для закупівлі вакцини перераховуйте на рахунок :
Філія Ощадбанку України 10025/08
р/р 290959009
МФО 356334
Код 09356307 особовий рахунок № 29092
Призначення платежу: для вакцинації чернівецьких каштанів

теле Версі ї

Дух всюдисущий...

Ікона «Воскресіння» зображує
звично порожню гробницю, відсутність Христа або сходження Христа в
пекло для виведення старозавітних
праведників, які жили надією на Христа-Спасителя. Ми не підключаємо розум, слухаючи, як на службі співають:
«В гробі тілом, у пеклі душею, як Бог,
в раю з розбійником, і на престолі був
єси, все наповняючи…». Нам пропонується подумати про всюдисущисть
Христа, Його необумовленість у часі.
Він, будучи єдиною особистістю, тілом
лежав у гробі, душею Своєю зійшов у
пекло і виводив старозавітних праведників, а духом був у раю з розбійником
(«Істинно кажу, сьогодні будеш зі
Мною в раю», – це Він на хресті казав).
І в цей час Він не залишив престолу, з
якого Він керує всім всесвітом і нині.
Він усе наповнює Собою, ми Його
не можемо описати, тому що Він не
обумовлений простором. Він є Дух
всюдисущий, а ми Його часто затискуємо в конкретні форми і поза ними
Христа не уявляємо. Нам важливо подумати про те, що Христос усюди. Він
нас пронизує Своєю енергією, Своєю
благодаттю, Своїм Духом. Не можна
думати, що Він десь сидить на Небесах
і звідти надсилає нам телеграми чи
листи. Але треба знати, де можна знайти Христа, незалежно від того, що Він
всюдисущий. Він всюдисущий Своїми
енергіями, але Григорій Палама каже,
що Він скрізь присутній Своєю суттю,
і що буде такий час, коли Бог буде все
у всьому. Це означає, що сьогодні Він
ще не в усьому, тобто можна подумати,
що є пласти світобудови і ділянки, де
Бог особистісно не присутній, але, водночас, усі творіння у Всесвіті залежать
від Творця, інакше Всесвіт розсипався
б. І нам заповідано сподіватися на
час, коли Бог буде в усьому, буде пронизувати все не тільки енергіями, але
й особистісно. Але це тема наступних
розмов.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Герої «Американського пирога»
зустрічаються знову через 10 років.
Вони доведуть, що навіть час і відстань не в силах зруйнувати їхню
дружбу. Влітку 1999-го року четверо
хлопців із Мічигану вирішили розлучитися з невинністю. Пройшли
роки і друзі повернулися додому,
щоби згадати минуле і відірватися
на повну.

Учні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№8 закликають усіх небайдужих приєднатися до акції «Врятуємо Чернівецькі каштани»!
Значна частина насаджень каштанів уражена личинками каліфорнійської молі, що спричиняє дочасну втрату
деревами листяного покрову. Каштани, як відомо, є не тільки окрасою нашого міста, виконують естетичну функцію, є
найефективнішим поглиначем атмосферних забруднень,
виконують роль унікального природного фільтру для очищення повітря. Втрата каштаном листяного покрову порушує
цикл життєдіяльності дерева, є ознакою екологічної небезпеки, адже гинуть потужні природні «очисні фільтри».
Для порятунку каштанів використовують спеціальну
вакцину, яка знищує личинки молі та зміцнює імунітет дерева до шкідників. Вартість однієї дози вакцини – 250 грн.
За ініціативи учнів нашої школи вже прищеплено
20 дерев по вул. Комарова, 15 дерев на Соборній площі, 1 дерево на території гімназії №2, 2 дерева на території гімназії №4 - на загальну суму 7980 грн.
У нашому місті росте понад 800 каштанів, на порятунок яких потрібні чималі кошти (понад 200 тис. грн.)
НЕХАЙ КОЖНА ШКОЛА ВРЯТУЄ ХОЧА Б ОДНЕ ДЕРЕВО!

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 Д/ф «Скарби Царицi Єлени».
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Доки батьки сплять.
10.05 «Життя неповторний сюжет». О. Пекун.
11.45,13.10,14.50,22.50 Погода.
11.50 Шеф-кухар країни.
12.50 Вiкно до Америки.
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
14.55 Ювiлейний вечiр Андрiя
Демиденка.
17.45 Наше Євро.
18.10,20.15 Футбольний код.
18.25 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. «Зоря» (Луганськ) «Шахтар» (Донецьк).
19.15 В перервi - Футбольний код.
20.30 Сiльрада.
20.45 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.50 Свiт спорту.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Плюс-мiнус.
21.20 Привiтання вiд дуету «Кролики».
22.20 Жарт з В. Моїсеєнком та В.
Данильцем.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Святковий концерт.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Ну, постривай!»
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/ф «Домiвка».
04.30 Д/с «Середземномор`я».

«1+1»
06.00,12.15,23.55 Мелодрама
«Зроблено в СРСР».
19.30 «ТСН».
20.15 «Принци бажають познайомитися».
21.25 Бойовик «Лицар дня».
23.30 «Шоу Вечiрнiй Ургант».

IНТЕР
05.35,03.55 Д/ф «Середовище iснування. Скiльки м`яса в
ковбасi?»
06.25 Д/ф «Середовище iснування.
Той ще фрукт».
07.20 Х/ф «Самотнiм надається
гуртожиток».
09.05 Т/с «Скринька пандори».
12.45 Х/ф «Титанiк».
14.40 Х/ф «Не можу сказати «прощавай».
16.30 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Серце пiдкаже».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.25 Т/с «Правила викрадення».
00.35 Х/ф «Пiп».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Позаочi».
04.45 «Знак якостi».

ICTV
05.10,06.40 Погода.
05.15,04.30 Свiтанок.
05.55 Факти тижня.
06.45 Х/ф «Полiцейська академiя
6: Мiсто в облозi».
08.30 Х/ф «Полiцейська академiя
7: Мiсiя у Москвi».
10.00 Х/ф «Бетмен. Початок».
12.50 Х/ф «Бетмен. Темний лицар».
15.55 Х/ф «Утiкач».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Спорт.
19.25,01.05 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с «Бригада».
22.20 Х/ф «Служителi закону». (2).
02.00 Х/ф «Особлива думка». (2).
04.20 ПроЦiкаве.

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30,22.40,00.00 «Київський час»
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30 «Час
спорту»
06.50,08.40, 23.45,00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
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07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30 08.50 09.15 10.10 12.55 13.10
14.15 22.35 22.55 23.50 00.35
«Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50, 14.50, 18.40 «Корисні новини»
10.30, 11.10, 12.15 «РесПубліка з
Анною Безулик»
15.15 «Інтелект.ua»
16.15 «Мотор»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Територія закону»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00 «Час:
Підсумки дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Податковий щоденник»
23.25 00.25 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 Познайомимось?
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, 0.05Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.30,08.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00,19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00, 13.10, 15.55,
19.40,21.50,00.25 «Погода»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Дует «Писанка». Великодній
концерт «Україна і Бог»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»

15.30, 19.00,21.30 «Христос воскрес!»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 ««Музична програма»»
(рум. мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Богатирські ігри»
22.10 Х/ф «Гроші на двох» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
06.30 Подiї тижня.
07.00 Х/ф «Карусель».
09.00 Х/ф «Снiгуронька для дорослого сина».
11.00 Х/ф «Коли квiтне бузок».
12.50 «Хай говорять. Хрестини
Алли-Вiкторiї».
13.50 Т/с «Iнтерни».
16.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.00,03.20 Подiї.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Слiд».
22.00 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
iмператора дракона».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.50 Х/ф «Американський пирiг 5:
Гола миля». (3).
02.40, 03.40 Т/с «Колiр полум`я».
05.00 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00 «Роздуми про сокровенне»
07.25, 10.00, 13.00, 16.05, 19.00,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 22.25, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
10.10 «З Великоднем, Буковино!»
11.40 «Світле Христове Воскресіння!» (рум. мов.)
12.00 «Невигадані історії»
13.05, 16.10 М/фільм
13.30 «Акценти»
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.30, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.05 «Експромт»
19.30 «Зав’язь»

«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-річчя від дня народження).
Виставка живопису Романа Бончука, художника з Івано-Франківська.
«Квіти, як диво» виставка арт-студії «Музеум» (відкриття 20 квітня о 15.00).
«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)
12 квітня: «Life Park» (м. Чернівці).
13 квітня: «I-RIS» (м. Чернівці).
15 квітня: «BRIGITTE BARDO» (м. Волгоград, Росія).
16 квітня: «Free Sound» (м. Чернівці).
17 квітня: Іван Боголюбський (м. Чернівці).
18 квітня: «Формула ПЛЮС» (м. Чернівці).
19 квітня: «Гвавт» (м. Чернівці).
Початок концертів – о 20.00.

понеділок
понеділок
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00 «Солов’їна пісня»
22.55 Д/фільм «Дорогами України»
01.30 Д \\фільм «Фільми та зірки»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
09.45 Чортицi в спiдницях.
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.55 Твою маму!
12.20,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
15.15 Т/с «Ранетки».
16.10,02.20 УТЕТа мама!
16.35 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
21.50,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.45 Дурнєв+1.
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

НТН
05.50 Х/ф «Закоханий за власним
бажанням».
07.15 Х/ф «Виховання жорстокостi
у жiнок i собак».
09.00 «Правда життя». Щастя
пiдвалило.
09.30 Х/ф «День катастрофи».
13.20 Х/ф «Убити лицедiя».
15.00 Т/с «Хiмiк».
23.00 Х/ф «У пеклi». (3).
01.00 Х/ф «Врятований свiтлом».
02.40,04.30 «Свiдок».
03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.45 «Правда життя».

СТБ
05.00 «Документальний детектив».
05.25 «Танцюють всi! Повернення
героїв».
08.05,18.00 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 Х/ф «За сiмейними обставинами».
12.10 Х/ф «Наречена мого друга».
14.40 Т/с «Без термiну давнини.
Виконання бажань».
15.45 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
19.35 Т/с «Без термiну давнини.
Грiхи молодостi».
20.40 «Куб».
22.05 «Детектор брехнi».
23.05 Т/с «Доктор Хаус».
00.05 Т/с «Комiсар Рекс».
02.00 Х/ф «31 червня».
03.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Чокнутий професор».
06.35 Х/ф «Нескiнченна iсторiя 2:
Наступний роздiл».
08.00 Х/ф «Лiззi Макгуайр».
09.55 Х/ф «Генiальнi немовлята».
11.50 Х/ф «Багатенький Рiчi».
1 3 . 5 0 , 0 0 . 1 5 Х / ф « А ге н т н а
прiзвисько Спот».
15.50 Х/ф «На грi».
17.45 Х/ф «На грi: Новий рiвень».
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
21.00 Т/с «Воронiни».
22.00 Аферисти.
23.05 Україна чудес.
00.10 Спортрепортер.
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20,03.25 Зона ночi.
02.25 Розквiт українського кiно.
03.30 Становлення українського
нiмого кiно.
04.25 Зона ночi. Культура.
04.30 Iван Франко.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.20 Х/ф «Снiгова королева».
09.25 Т/с «Банкiрши».
17.20 «КВН».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «Мiс Україна 2011».
00.40 Х/ф «Теорiя хаосу».
02.00,03.30 «Нiчне життя».
03.15 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Про головне.
09.35,10.55,12.45,13.30 Погода.
09.40 Свiтло.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.15 Дiловий свiт.
12.50 Хай щастить.
13.05 Темний силует.
13.35, 16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
18.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.50 Весняний жарт з С. Дроботенком.
20.20 Aфтершок.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.55 Офiцiйна хронiка.
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 М/ф «Ну, постривай!»
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/ф «Домiвка».
04.30 Д/с «Середземномор`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.10 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Бойовик «Лицар дня».
12.00 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.25 «Цiлковите перевтiлення».
14.15,15.10,03.00 «Давай одружимось».
16.10,04.55 «Говоримо i по-

казуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Комедiя «На море».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Пiвфiнал. Баварiя (Нiмеччина) Реал Мадрид (Iспанiя).
23.45,03.45 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.25,04.10 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.25 Х/ф «Зруйнованi замки».
(2).
IНТЕР
05.25,22.30 Т/с «Правила викрадення».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Х/ф «Титанiк».
11.05 Т/с «Маршрут милосердя».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «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».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Дихай зi мною. Щастя
в борг».
00.40 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
02.10,04.15 Д/ф «Секретнi
територiї. Бактерiї. Елiксир
молодостi».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.25 Д/ф «Актуальний репортаж. Коли третiй не зайвий».
ICTV
05.10,06.15,01.50,03.55 Погода.
05.15,08.45,03.30 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.30,15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Бригада».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 «Вiкiнг».
01.55 Х/ф «Великдень Уолтона». (2).
04.00 ПроЦiкаве.
5 ТЕЛЕКАНАЛ

17 квітня
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15,10.10, 12.55,
14.15, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35
«Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
13.10 «Податковий щоденник»
13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Енергонагляд»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Агроконтроль»
23.25, 00.25 Crime News
ТВА
6.00, 6.40, 7.40, 5.00 Про казки
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
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 містична
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
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.15, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30,16.30 «Христос воскрес!»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Світове телебачення»
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 кінемато-

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Уряд на зв`язку з громадянами.
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.
12.10,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.30 «Рекорд Гiннеса».
13.35, 15.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
18.55 Мелодiя двох сердець, ч. 1.
20.20 Смiшний та ще смiшнiший.
20.45 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.50 Мегалот.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Весняний жарт з В. Винокуром.
22.15 «Крок до зiрок». Нам 15
рокiв.
22.45 Погода.
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 М/ф «Ну, постривай!»
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/ф «Домiвка».
04.25 Д/с «Середземномор`я».
05.25 Свiтло.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
10 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Комедiя «На море».
11.55 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».

13.20 «Цiлковите перевтiлення».
14.15,15.10,02.55 «Давай одружимось».
16.10,04.50 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Комедiя «На измене». (2).
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Пiвфiнал. Челсi (Лондон, Англiя) Барселона (Iспанiя).
23.45,03.40 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.25,04.05 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.25 Комедiя «Зведи мене з
розуму». (2).

IНТЕР

05.25,22.30 Т/с «Правила викрадення».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10,20.30 Т/с «Дихай зi мною.
Щастя в борг».
11.05 Т/с «Маршрут милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
00.40 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.10,04.00 Х/ф «Заза».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.05 Д/ф «Валентина Теличкiна.
Дихається добре, живеться порiзному».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.15,01.55,03.55 Погода.
05.15,03.30 Факти.
05.30,04.30 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.30,15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.55 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.
21.20 Т/с «Чорнi вовки».

графа»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Неспокійний свідок»
(2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.55 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець. Кiлер
на ювiлей».
11.00, 23.00 Т/с «Мент у законi
5».
12.00 «Хай говорять. «Пiсня
року» Євгенiя Меньшова».
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.05 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.50 Т/с «Травма» (2).
00.45 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
iмператора дракона».
02.25 Т/с «30 потрясiнь 4» (2).
04.30 Х/ф «Снiгуронька для дорослого сина».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00,10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.05, 09.00, 12.30, 14.30, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
10.05 «Експромт»
11.05 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.35 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.05 «На музичній хвилі»
13.35, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.15 «Ретро платівка»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.00, 19.00, 22.00 «Новини»
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 України»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

18 квітня
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Т/с «Вiкiнг».
02.00 «Вiкiнг».
04.05 ПроЦiкаве.

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 22.35, 22.55, 23.50,
00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.30 11.10 12.15 19.30 20.10
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Здорові історії»
16.15 «Драйв»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Агроконтроль»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Сканер»
23.25, 00.25 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 Познайомимось?
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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
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теле Версі ї
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.55 Твою маму!
12.20,16.35 Богiня шопiнгу.
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.20 УТЕТа мама!
19.00,01.55 БарДак.
19.55 Т/с «Дiффчатка».
22.15,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитської
Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00, 15.35 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,23.30,02.20,04.20
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
17.10 Х/ф «Вiват, гардемарини!».
18.30 «Речовий доказ». Прищiвцi.
Iсторiя занепаду.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.30 Х/ф «Мiнотавр». (2).
02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.45 «Правда життя».
СТБ
05.25,14.45 «Нез`ясовно, але
факт».
06.10 «Документальний детектив».
06.35,01.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35 «ВусоЛапоХвiст».
09.45 «Iсторiї великого мiста».
11.50 Х/ф «Ми дивно зустрiлися».
13.45 Т/с «Без термiну давнини.
Грiхи молодостi».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про
зiрок».
19.05 Т/с «Без термiну давнини.
Побачення в срiбному бору».
20.10 «Моя правда. Руслана.
Приборкання норовливої».
21.10 «Моя правда. Свiтлана
Пермякова. Самотня жiнка ба-

жає познайомитися».
22.40 «Моя правда. Анастасiя
Стоцька. «А менi не боляче...»
00.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.35 «Вiкна-спорт».
02.45 Х/ф «31 червня».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,15.00 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
14.05 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Шури-амури.
23.05 Україна чудес.
00.30 Т/с «Плiткарка».
02.15,03.15 Зона ночi.
02.20 Народження українського
кiно.
03.20 Зима надiї.
03.45 Столицi свiту. Прага.
04.10,05.10 Зона ночi. Культура.
04.15 Невгамовний Пантелеймон.
04.45 Портрет, написаний глибиною.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Мiс Україна 2011».
10.00 Х/ф «Хлопчинамiльйонер».
11.55 Х/ф «Земля: Життя без
людей».
13.35 Д/ф «Титанiк» зсередини».
15.35 Х/ф «Павутина Шарлотти».
17.30 Х/ф «Залiзна людина».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «4400».
01.30 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
8

21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
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 кінематографа»
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 «П’ятнадцятиріччя та
вагітність» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець. Кiлер
на ювiлей».
11.00, 23.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Уральськi
оленi».
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.05 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.50 Т/с «Травма». (2).
00.45 Х/ф «Американський пирiг:
Книга любовi». (3).
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь
4» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «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 «Дорогами України»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.55 Твою маму!
12.20,16.35 Богiня шопiнгу.
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.20 УТЕТа тато!
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.50 Т/с «Дiффчатка»,
22.15,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

НТН

06.10 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00, 15.35 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,23.30,02.05,04.45
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
17.10 Х/ф «Вiват, гардемарини!».
18.30 «Правда життя». Чоловiчi
iграшки.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (3).
00.30 Х/ф «Кривавий кулак: рiк
2050». (3).
02.35,03.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.45,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 Х/ф «Вiд тюрми i вiд суми».
13.50 Т/с «Без термiну давнини.
Побачення в срiбному бору».
15.55 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без термiну давнини.
Попутник».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
22.20 «Хата на тата».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Великий атракцiон».
03.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 4 5 , 1 5 . 0 0 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.35 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
14.05 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
16.00 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.30 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Ревiзор.
23.15 Україна чудес.
00.40 Т/с «Плiткарка».
02.20,03.30 Зона ночi.
02.25 Пристрастi навколо
символiки.
02.45 Справа про возз`єднання.
03.15 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
03.35 Де ти, Україно?
04.25,05.10 Зона ночi. Культура.
04.30 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1

05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.05 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.05 «Розкiшне життя».
16.50,22.00 «Три сестри».
18.00 «Ще не вечiр. Позаземнi
контакти».
20.00 «Велика рiзниця».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «4400».
01.30 «Нiчне життя».
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Версі ї

Медична реформа: Виздихаємо усі?!
Українська медицина занадто обтяжлива для державного бюджету, –
стверджують державні чиновники. А кажуть вони так тому, що правлять у
нашій країні олігархи! А влада їм просто прислуговує – від Президента до
останнього клерка. Тому до Всесвітнього дня здоров’я, яке відзначалося 7
квітня, ця публікація відомого журналіста саме в тему.

У тому, що ми таки виздихаємо, а не помремо, як люди, переконався, відвідавши захід під
назвою «Подіумна дискусія «Реформа сфери
охорони здоров’я: первинна медицина». Оця
сама «дискусія» зібрала чимало медичних фахівців. Від Мінохорони здоров’я прийшов директор Департаменту розвитку медичної допомоги
Микола Хобзей. Мав прийти заступник міністра,
та не зміг. Чи не захотів слухати закиди на адресу влади щодо так званої «медичної реформи»?

Як до Києва рачки

Саме п. Хобзей повідав у
своєму титульному виступі,
що в нашій країні медицина
занадто обтяжлива для Державного бюджету – і ліжкомісць
у лікарнях забагато, і вузьких
спеціалістів, і ще багато чого –
занадто, надміру, понад, тощо.
Врятує нас від цього «марнотратства» медична реформа.
Замість звичних педіатрів і терапевтів матимемо сімейних
лікарів. З усіма проблемами – до
них! І відразу всі поздоровшають, рідше потраплятимуть до
лікарень, менше турбуватимуть
усяких там лор-лікарів та неврологів. Далі – ще цікавіше:
скорочуємо і кількість лікарень,
і кількість лікарів. Що буде з
вивільненими коштами, пан
Микола не сказав, а з виступів
інших учасників випливало,
нібито вони підуть на підвищення зарплати тим медикам,
які залишаться. Але, знаючи
фінансову практику нашого
уряду, думаю, що просто скоротять на цю суму
«переобтяжений бюджет» – та й по тому.
Про майбутні зміни та блага для всієї України написано у проекті закону «Про особливості
діяльності закладів охорони здоров’я». А поки
що вирішили попрактикуватися на Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та
Києві. І щодо цих областей закон уже ухвалили – торік влітку Президент Янукович закон
підписав. Тож вінничани та інші – чекайте: буде
вам невдовзі дуже ха-ра-шо. А я щось погано
уявляю, як наша дільнична терапевт, яка все
своє довге-предовге медичне життя лікувала
дорослих (здебільшого пенсіонерів), пройде
курси перепідготовки і стане, крім дідусів-бабусь, лікувати ще й немовлят і гамірну малечу.
Не можу також зрозуміти, як це нам стане «харашо», якщо і сьогодні у моїй районній полікілініці
(столичній!!! – а що ж тоді у регіонах?) черга
перед кабінетом терапевта – як за копченою
ковбасою у радянські часи. Яким чином нам
стане «харашо», якщо й сьогодні потрапити на
прийом до окуліста, невролога, ендокринолога,
кардіолога – проблема з проблем???
Про особливості сільської медицини у виступі представника міністерства нічого сказано
не було, тому я не втримався і запитав: «А чи
включає ця така хороша медична реформа ще
й будівництво доріг, прокладення нових телефонних кабелів, встановлення станцій мобільного зв’язку? Бо сьогодні,щоб отримати поки що
«нереформовані» медичні послуги, селянинові
доводиться їхати роздовбаною асфальтівкою (а
то й ґрунтівкою) до райцентру. А маршрутка –
раз на день, і за чималі гроші. А щоби викликати
«швидку», то або треба йти на сусідню вулицю
до кума дзвонити зі стаціонарного телефону

(на усе чималеньке село – лише півдесятка
номерів, бо більше зношена старенька АТС не
може обслужити), або лізти на грушу, щоби зателефонувати з «мобіли», бо інакше «не бере». А
у «швидкої» ще й не завжди є бензин… І чим тоді
краща «оновлена» медицина, якщо доступ до неї
залишиться усе той же, тобто ніякий?
Зітхнув Микола Кузьмич – мабуть, не я перший про це питаю, завчено так почав розповідати, що, справді, інфраструктура в сільській
місцевості недосконала, що разом з медичною
реформою треба одночасно впроваджувати інші

освіти як такої… У своєму виступі Мусій вкрай негативно відгукнувся про ідею передати медичні
навчальні заклади з підпорядкування МОЗ у
підпорядкування Міносвіти (у Кабінеті Міністрів
вже проголосовано постанову, якою всі медичні
освітні заклади підпорядковуються Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту. Поки що документ погоджується). Внаслідок цього кроку
виникне проблема із клінічними базами – нині
багато медичних кафедр при лікарнях, і доступ до
них забезпечує Міністерство охорони здоров’я.
Також Мусій боїться, що Академію післядипломної медичної освіти переформатують у звичайний факультет. Ось вам і кваліфікація лікарів…

Мінус на мінус

У математиці буде плюс, а у житті… От на тій
же дискусії дали слово представникам Кам’янцяПодільського та Комсомольська, щоб вони розповіли про свій позитивний досвід з реформування

проблемні
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Спасіння потопельників…

Так-так, справа рук самих потопельників.
Тому я уважно слухав виступ екс-міністра охорони здоров’я Миколи Поліщука, який нагадав, що
широкий розвиток фізкультури та спорту зменшує
захворюваність на 30%. Справді, здоровий спосіб
життя – важлива річ. І зарядку треба робити. Але як
бути тим «хронікам», болячки яких пробіжкою не
лікуються? І як позбутися залежним своїх звичок,
коли влада не хоче всерйоз боротися з поширенням
алкогольної та тютюнової зарази? І на центральних
телеканалах продовжує рекламуватися алкоголь.
І уряд недостатньо піднімає акцизи на тютюн у той
час, коли ціни на харчі зростають? Коли Верховна
Рада більше року не ухвалює закон про повну заборону тютюнової реклами? Коли навіть смішну за
своїми обсягами (шість мільйонів гривень на п’ять
років) Державну програму зменшення шкідливого
впливу тютюну на здоров’я населення на період до
2012 року – і ту уряд закрив. Так і не витративши
на неї ані копійки! А саме у цій
Програмі було закладено кошти
на «гарячі» телефонні лінії, за
якими мала б надаватися консультаційна допомога тим, хто
хоче кинути курити.
А щодо спорту… Про дворові
спортивні майданчики навіть
у Києві ніхто після Олександра
Омельченка не згадує. Що вже
казати про село, де вся «соціалка» поросла бур’янами після
«успішного» розвалу колгоспів і радгоспів сьогоднішніми
ж «реформаторами», хіба що
перефарбованими нині в інші
кольори.
Тому, коли знову настане
час обирати тих, хто стане біля
керма реформ, пам’ятайте, хто
що обіцяв і хто що насправді
зробив… Це теж хороший спосіб
врятувати себе.

Олег ЛИСТОПАД, журналіст,
Київ, спеціально для
«Версій»
реформи, що треба й дороги будувати, і зв’язок
поліпшувати, й адмінреформу гідно завершити. А
про те, що грошей ні на дороги, ні на зв’язок нема
і не буде, всі осідають в олігархів у офшорах, – не
сказав. Хто ж йому це вголос казати дозволить…
Правлять же в нас олігархи! А влада їм просто
прислуговує – від Президента до останнього
клерка.

Для чого Табачнику
медінститути?
Вголос про хиби «реформи» сказав хіба що
президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій. За його словами, від первинного
проекту закону, за яким мають реформувати
медицину і який довго обговорювала та суттєво
доповнила свого часу громадськість, залишилося
заледве 20%. Критично він висловився і про сам
спосіб реформування, зазначивши, що МОЗ треба
реформувати «зі сторони». Воно й правда, які ж
чиновники реформують своє відомство без того,
щоби поліпшити життя? Собі…
«Чому медична реформа непопулярна? –
запитав Мусій. – А тому, що люди не розуміють,
що їх чекає завтра. Зокрема не розуміють і самі
медики. Що буде через два роки? Через п’ять? Що
буде із зарплатою? З навантаженням?». Нагадав
пан Олег і про кадрові проблеми, які навряд чи
вдасться нам наскоком реформувати. Половина
українських лікарів – пенсійного віку, перевчати
їх і важко, й економічно невигідно. І поповнення
молодими кадрами теж чекати не варто. 2010
року дипломи сімейних лікарів отримали лише
460 випускників. Із них сьогодні працюють за
фахом аж… 200 осіб!
А якщо додати до цього руйнування медичної

медицини. «Комсомольці», наприклад, повідомили, що завдяки реформі народ став рідше викликати «швидку», тому з п’яти бригад залишили
три. А в цей час у мене за спиною лікарі запитували один в одного: «А якщо станеться велика
аварія або стихійне лихо, що тоді робити?» А я для
себе відмітив: з точки зору боротьби з надзвичайними ситуаціями нинішня реформа непродумана.
Та й що робити, коли епідемія того ж грипу?
Ні, я зовсім не проти реформ. Я розумію, що
лише 17% медиків у нас сьогодні працює на так
званій первинній допомозі (нині це – фельдшери,
медсестри, педіатри та терапевти). А всі інші – в
поліклініках (зокрема – у профільних), лікарнях,
у спеціалізованих центрах тощо. Мабуть, це неправильно і щось треба змінювати. Але чому ж
так грубо, так однобоко, так нехабно, я б навіть
сказав, це робиться?
У 1970–1980 роках ООН визнала стан
здоров’я громадян СРСР одним з найкращих у
світі. Такі високі показники забезпечила не тільки система охорони здоров’я, а й різні соціальні
чинники. А сьогодні влада про них забуває. Нестабільна економіка, низька якість питної води та
харчів, зневага до людини на всіх рівнях влади
– усе це нищить здоров’я народу, і жодна медицина, навіть побудована за найкращими моделями,
тут не допоможе. Але визнавати своєї провини за
те, що довела народ до межі, олігархічна верхівка
не хоче. Як і реформувати стосунки влада – суспільство, влада – народ на користь суспільства і
народу. А починати треба саме з цього. А вже тоді
можна говорити і про реформи медицини.
А поки що всі реформи в Україні спрямовані
на одне: як зекономити на людях. Отож невдовзі
залишиться у нас лише «Феофанія» – клінічна
ліканя для обраних.

7 квітня – Всесвітній день здоров’я: у
світі криза – у нас реформа
Всесвітній день здоров’я відзначається
в день створення Всесвітньої организації
охорони здоров’я, устав якої було прийнято
7 квітня 1948 року.
Робітники охорони здоров’я – люди, які
надають медико-санітарну допомогу тим,
хто її потребує, знаходяться в центрі системи
охорони здоров’я. Однак в усьому світі кадри
охорони здоров’я переживають кризу, від
якої не застрахована жодна країна. Результати є очевидними: це клініки без медичного
персоналу, лікарні, що не можуть залучити
або втримати основних працівників. У світі
існує хронічна нестача медичних працівників як наслідок десятиліть недостатніх
інвестицій в їх навчання, підготовку, заробітню платню, умови праці та управління.
Це призвело до гострої нестачі ключових
спеціалістів, росту показників зміни заняття
і передчасного виходу на пенсію, а також до
національної і міжнародної міграції.
Для прикладу, в країнах Африки, де
всі вищезгадані проблеми поглиблюються
пандемією ВІЧ/СНІДу, нараховують 750 000
медпрацівник. І це при тому, що населення
цього регіону складає 682 млн. людей. Для
порівняння можна сказати, що в розвинених
країнах, де старіюче населення збільшує
навантаження на вже і так перенавантажених працівників, це співвідношення в 10-15
разів вище.
В Україні ж відбувається планомірне скорочення медичної галузі.
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Патріоти з
Червоної
Діброви

Наша Тетяна
Спориніна
«взяла» Берлін!

Міжнародний арт-проект «Тиждень мистецтв у
Берліні» («Art Weeks in Berlin») відбувся протягом
перших двох місяців року.
У програмі імпрези – виставка лауреатів міжнародного арт-проекту «Art Week» і конкурсні програми «Дні слов’янського мистецтва у Берліні». А
ще крім виставки живопису, графіки, скульптури,
декоративно-прикладного мистецтва відбувся й

міжнародний конкурс фотографії (13 – 18 лютого
2012) . У ньому взяла участь наша землячка, громадський кореспондент газети «Версії» Тетяна
Спориніна. І не просто взяла, а й здобула нагороду

– Дипломом ІІІ ступеня Міжнародного конкурсу
фотографії «Tage der Slawischen Kunst in Berlin» у
номінації «Сучасні проблеми» за знімок « Про що
говорять фотографи» та спеціальний Диплом у
номінації «Аrt-фото» за світлину «Метаморфози».
Вітаємо пані Тетяну!

На патріотичному вихованні
української молоді та розвитку фізичного гарту за допомогою бойових
мистецтв бойового гопака та фріфайта спеціалізується спортивнооздоровчий наметовий табір «Червонодібровська січ», розташований
в урочищі Кичери в селі Червона
Діброва Глибоцького району. Діти та
молодь віком від 12 до 18 років приїздять сюди, щоб проникнутися духом
козацької свободи, мужності, моральними чеснотами, вигартувати в собі
дух лицарства. Вже восьмий рік поспіль «Червонодібровська січ» оздоровлює дітей не тільки з Чернівецької
області, а й з Києва, Тернопільської
та Івано-Франківської областей. На
території табору зведено дерев’яну
триверху церкву Покрови Святої Богородиці, за архітектурну основу якої
взято церкву поблизу Яремче, а по
периметру Січ обнесено частоколом.

Вл. інф.

«Думайте нестандартно, порушуючи
експериментувати. Ставтеся до інших

таким є житттєве кредо директора і шеф-кухара чернівецького ресторану «Піар»
Світлани БАСЕНКО
Світлана БАСЕНКО народилася і виросла у простій дружній робітничій сім’ї. Життя
дівчинки – як у сотень і тисяч її ровесників.
Школа, вибір професії. Хіба що з дитинства намагалася робити уроки... на кухні,
біля мами, яка була відомою весільною
кухаркою. Тож у 10 років уже опанувала
чималу кількість маминих професійних
секретів. Але після 9 класу разом з подругою вступає до механіко-технологічного
технікуму. Через рік залишає навчання,
зрозумівши, що це не її шлях. У 2000 році
закінчує Чернівецький центр овіти молоді
й отримує, до речі, єдина, диплом кухарякондитера ІV розряду. Спеціальність технолога харчової промисловості здобула
2006-го у Чернівецькому державному комерційному технікумі. Хоча на той час
уже була знаним у Чернівцях шеф-кухарем. Адже 2004-го привезла з Київського
фестивалю золоту медаль і кубок. Подібне сталося вперше – столичних кулінарів
залишила позаду провінція.

Територія любові...

Талант завжди експериментує, його
неможливо втиснути в прокрустове
ложе. Він феєричний і несподіваний.
Саме ним окреслене життя симпатичної енергійної білявки, якій батьки
інтуїтивно дали ім’я Світлана. Воно їй
дуже пасує: де б вона не з’явилася, за
що б не бралася, чим би не займалася,
в ареалі її існування проявляються
світло. Але Світлана – особистість, яка
нестандартна в усьому. І свої стосунки
з оточуючим світом вона вибудовує за
власними правилами. Тому й любить
повторювати своїм численним учням і
послідовникам: порушуйте правила!
Щоправда, крім одного: ніколи не готуйте їсти з поганим настроєм і негативними
думками. Бо вони обов’язково відобра-

зяться на страві.
У кулінарній школі Басенко, яка вже
давно існує в Чернівцях, незважаючи
на молодий вік її засновниці, це один із
основних постулатів.

...у творчості

Старожили Чернівців досі згадують
шеф-кухаря ресторану чернівецького
залізничного вокзалу Сергія Черкашина, який працював там у 60-70-ті роки.
Тоді вся інтелігенція та керівні особи обласного центру їздили до нього обідати.
Подібне спостерігається й у ресторані
«Піар». І хоча розташований він далеко,
як за мірками Чернівців, від центру, туди
їдуть… на шеф-кухаря.
– Я вже по людині бачу її уподобання, – каже пані Світлана. – Це важко
пояснити, але зовнішність людини мені

вже підказує, які страви смакуватимуть
саме їй. Про смаки засвідчує постава,
посмішка, вираз обличчя. Адже їжа,
страви – це значно більше, ніж просте
тамування голоду. І більше за просту
фізіологію. Бо, з одного боку, те, що
ми споживаємо, потім створює нас. І
не тільки окремих людей, а й цілі нації,
народи.
Ви не замислювалися над тим, чому
буковинці такі толерантні? – продовжила міркувати Світлана. – А я вам скажу.
У нас кухня така. Суміш українських,
єврейських, німецьких, польських,
гуцульських страв, приперчених румунськими, створює неповторність не
тільки буковинської кухні, а й характеру
людей, які нею постійно користуються.
Берегинею буковинської кухні
Світлана вважає себе по-праву. Але
вона не була б Світланою Басенко, якби
не адаптувала аборигенські, себто місцеві, страви до сучасних європейських
вимог і стандартів. Пригадує, що, коли
привезла гуцульський бануш з гарніром
із білих грибів, шкварок і бринзи та ще
й з гуслянкою на київський фестиваль,
пані з журі здивовано вигукнула: «Нас
тут кашею будуть годувати?!» Після пояснень та смакування «кашею», у журі
питань вже не було.
До речі, сьогодні не часто знайдеш у
ресторанах України фаршировану рибу
чи фаршмак. Ці суто єврейські страви
складно готуються. А у нас на Буковині
жодне весілля без них не обходиться.
Як і без маїни. «Але в моїй рецептурі
маїна робиться не тільки з куркою, а ще
й зі свининою. Це додає їй пікантності,
– каже Світлана. – Та й без ротунди,
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червоних перчиків, пастаїв (а ми ще їх
фаршируємо!), що характерно для румунської національної кухні, буковинський стіл просто не можна собі уявити.
Ось такі багатющі традиції маємо. Як їх
не берегти?!», – щиро всміхається.
На глибоке переконання Світлани,
кулінарія – це не тільки культура їжі, а й
окремий вид мистецтва. Нехай ужитковий його вид, але все ж таки мистецтво!
І як будь-яке мистецтво, кулінарія вимагає творчості.
– Без душі не підходь ні до плити,
ні до кухонного столу, – вчить вона.
– Страва має йти від серця. У цьому
полягає секрет будь-якого титулованого шеф-кухаря. Бо ж, погодьтеся,
рецептура – це, як правило, постійна
величина. А що ж тоді робить страву
особливою? – нібито риторично запитує
вона, та одразу ж і відповідає: – Особистість кухаря, його душа. Бо віруси
й бактерії розмножуються не тільки на
кухонних дошках та під час неправильного зберігання продуктів. Вірус злості
чи заздрощів того, хто готує, може зіпсувати будь-яку страву і нашкодити
тим, хто її споживає.

... на роботі

Колектив Світлани – це її команда,
яку вчить усьому, що знає сама. Вони ж її
особливо цінують за загострене почуття
справедливості та любові до людей.
Достатньо тільки переглянути знімки з
днів народження піарівців. Тут вітають і
влаштовують свято для всіх – від прибиральниці до музикантів. Але це не прості
побажання здоров’я та успіхів у роботі, а
театралізовані дійства з перевдягання-

ми, сценаріями, приколами та хохмами.
А ще Світлану люблять за чуйність.
Кожен працівник «Піару» знає, що його
не залишать з бідою сам на сам. У цьому
вони переконувалися неодноразово.
Якось, готуючись зранку до банкету, Світлана помітила, що одна з
кухарок дуже нервується, час від часу
витирає хустинкою очі. З’ясувалося, в її
5-місячної дитинки температура з ночі
під сорок і нічим не збивається. Світлана зробила певну перестановку, як на
шаховій дошці, переклавши завдання
молодої мами на інших, посадила її в
машину і повезла додому. Викликала
«швидку», потім ще й привезла з аптеки
ліки, які виписали дитинці. Одне слово,
вчинила по-людськи. Але чи багато таких орендарів ресторану, які зробили б
щось подібне?!
Між іншим, успішність Світлани –
це наслідок її... людяності. Скажімо,
як мати, вона зауважила, що маленькі
діти у ресторанах нудяться. Та оскільки
батькам, як правило, їх немає з ким
вдома залишити, то й доводиться паралельно зі святом мати зайвий клопіт
і головний біль. Врахувавши це, Світлана облаштувала в ресторані дитячу
кімнату, де дітлахами опікується нянявихователька. А влітку дітки граються
на свіжому повітрі, де мають ігровий
майданчик. А для дорослих – прекрасно
озеленена територія з бесідками. Фуршетні столики з шоколадним фонтаном
чи фонтаном шампанського Світлана
полюбляє ставити серед зелені. Вона ж
бо неперевершена майстриня фуршетів. Недарма її запрошували до Львова
на губернаторське весілля оформляти
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Одарка Киселиця втілювала сенс буття у кольорі полотен
Ювілейна виставка творів українського живописця, майстра
пейзажу, портретиста, заслуженої художниці України Одарки
Киселиці, якій 1 квітня виповнилося 100 років, відкрилася в
обласному Художньому музеї. Сьогодні це найбільш повне
зібрання творів мисткині, основна частина з яких надана з фонду
Художнього музею – 40 живописних, 10 графічних робіт і матеріали
з родинного архіву, зокрема, фотографії, документи, листування.
Потрапити на відкриття цієї виставки було стільки охочих, що
організаторам довелося доставляти у залі додаткові стільці.
Спогадами поділилися художник
Іван Балан, письменник Мирослав
Лазарук, журналіст Любомира Паранюк. Присутні мали змогу почути у
запису голос самої Одарки Киселиці,
яскравим доповненням стали виступи
заслуженого артиста України Івана
Дерди та студентів училища мистецтв
імені Сидора Воробкевича.
Одарка Киселиця – буковинська
художниця, яка поєднала в своїй
творчості провідні мистецькі надбання
ХХ століття з народними традиціями
– українського мистецтва взагалі і
образотворчого зокрема. Живопис її
декоративний – вона використовує
колір для підкреслення емоцій, і саме

колористика її робіт є найважливішою,
вона насичена і водночас стримана.
Закінчивши Академію образотворчих
мистецтв у Празі і маючи хорошу європейську школу, О.Киселиця була
людиною освіченою та інтелігентною
і, разом з тим, скоромною. – Її творчий
доробок не надто великий за кількістю, – каже заступник директора
художнього музею Валентина
ЛЮБКІВСЬКА, але він дуже вартісний якісно.
Племінник мисткині Микола Киселиця, який нині очолює Берегометську школу мистецтв, каже, що скільки пам’ятає,
Одарка Киселиця завжди мала з собою
пензля – навіть коли їхала на відпочинок,

ніколи не залишала його вдома. Завше
була уважна до деталей, звертала увагу
на колір.
– Одного разу, коли ми їхали з нею
до Вижниці, вона побачила з вікна машини гарний краєвид, попросила зупинитися і вигукнула: подивіться, які

гарні барви! – пригадує пан Микола.
– Вона сказала тоді, що на світанку, в
полудень і надвечір вони різні. Після
того я став пильніше придивлятися до
кольорів. Але це не кожному дано, вона
вміла бачити.
Нині готується ювілейний ка-

талог художниці. До нього увійдуть
полотна, графіка, фотографії, документи, листування, які представлені
в експозиції виставки, що діятиме в
Художньому музеї до кінця місяця.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»,
Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

правила. Дійте сміливо, не боячись
так, як хотіли, щоби ставилися до вас»
фуршетний стіл.
Утім, повернемося до того, що робить «Піар» унікальним. І хоча нині
номером для молодят нікого не здивуєш,
але фішка в тому, що вони отримують
його в своє володіння безкоштовно.
Та чи не найбільше Світлана пишається тим, що має велику простору
і зручну кухню та третій поверх будівлі
«Піару», на якому розташувала все, що
потрібно для зручності персоналу. Як
відомо, власники завжди економлять
на квадратурі кухні, затискаючи її в
обмежений простір. Адже гроші – від
кількості посадочних місць! Та у «Піарі»
все по-іншому. Практично весь третій
поверх зайнятий приміщеннями, які
забезпечують зручність роботи персоналу. Душові, роздягальні, кімнати
для відпочинку, спальні, де можна не
просто перебути до першого автобусу,
а провести час, як вдома, – за книжкою,
телевізором тощо.

уже зараз вміє непогано готувати, має
добрий смак. У чотири рочки відчував,
чого у страві бракує! Та повернуся до
бутербродів. Павлусів був красиво
оформлений, з помідорами та зеленню – його можна було з’їсти очима. А
в татуся – звичайний, з подрібненою
ковбаскою. Микола заздрісно поглянув
на мою канапку і вже хотів, зітхнувши,
вкусити шматочок своєї, та Олексій його
зупинив: «Тату! Почекай! Подивись
уважніше на свій бутер!». Ми з Миколою

Але в нашому випадку Світлана
ще й прекрасний педагог. Цей хист у
неї від народження: вона ніколи не вивчала педагогіку, а виховує синів, як за
книжкою. Скажімо, старший, крім малювання, захоплюється історією зброї та
пейндболом. Коли захотів придбати для
гри спеціальний автомат, не просив на
це гроші у батьків, а пішов на літо працювати до мами в ресторан. Спочатку
мив посуд, потім допомагав бармену.
Без праці, вважає Світлана, виховання

глянули і побачили, що дрібно нарізаною ковбаскою викладено речення: «Я
вас люблю!». У мене на очах з’явилися
сльози, а чоловік не міг втриматися й
обійняв синів.
Мабуть, відповідь на запитання:
звідки беруться хороші діти, є дуже
простою – від хороших батьків. Адже
наші сини і доньки щодня споглядають,
як і чим живемо ми, їхні батьки, що нас
хвилює, як ставимося одне до одного та
до інших. Цього, певно, досить, щоби
закласти до дитячої душі той стержень,
який триматиме в майбутньому дорослу людину.

дітей неможливе. Вона і сама багато
працює. Її визнання – наслідок постійної
праці. Цьому вчить і дітей. Пригадує, як
приїхала з Києва із золотою медаллю, а
в цей час картина її школярика Олексія
посіла перше місце в Черівцях...
Та все ж таки, мабуть, не було б
школи шеф-кухаря Світлани Басенко,
якби не Микола Басенко. Бо цей чоловік – не просто її міцне плече, а друга
половинка, без якої свого життя не
уявляє. Що не кажіть, а чоловіки рідко
підтримують дружину у професійному
становленні. Але в сім’ї Басенків саме
так. Коли через місяць після весілля

...вдома

Світлана – щаслива жінка. Вона з
радістю летить на роботу, а потім ще з
більшим підйомом, після 12-годинного
робочого дня (!) повертається додому,
де на неї чекають її чоловіки. Микола,
за якого вийшла заміж у 16 років, і двоє
синів – старший Олексій, уже студент,
майбутній архітектор-дизайнер, і меншенький – 11-літній Павло.
– Якось ми з чоловіком після банкету, а саме на них спеціалізується наш
ресторан, дозволили собі трохи довше
поспати. Прокинулися від духмяного
кавового запаху. До кімнати зайшли
сини, кожен з яких зробив для нас канапки. Павло вручив свій витвір мені, а
Олексій – татові, – пригадує Світлана
випадок, який все життя зігріватиме її
душу. – Меншенький пішов у мене, він

молода дружина накрила для рідних
і близьких розкішний стіл, усі були
вражені її майстерністю. Вона ж готовий професіонал – казали! У свої
16! А коли Світлана пішла працювати
шеф-кухарем до бару, а потім почала
постійно їздити на навчання, конкурси
і фестивалі, чоловік не заперечував, а
навпаки, підтримував і допомагав. Світлана за це неймовірно вдячна своєму
мостобудівнику, який часто працював
за межами рідного дому. Але вона завжди з ним радилася: і тоді, і зараз
вони все вирішують спільно. Тим паче,
що кулінарні фестивалі вимагають від
їх учасників не простої присутності та
вміння смачно й красиво приготувати.
Потрібні ж і продукти, і сучасні посуд та
кухонне обладнання. А ще ж і проїзд та
проживання.
Утім, було б зовсім неправдиво
стверджувати, що у житті Світлани все
відбувається гладко, під фанфари.
Труднощі були, є і будуть. Але вони
не лякають жінку, закохану у життя
та свою справу. «Очі бояться, а руки
роблять», – любить повторювати вона
– Коли меншому синові було два місяці, чоловік втратив роботу, – ділилася
Світлана. – А це середина 90-х. Пригадуєте той шалений час... Сім’ю довелося
годувати мені. Пішла кондитером у нічні
зміни. Я вже не розуміла, де день, а де
ніч. Прийдеш додому – п’ятирічний син
бігає навколо, немовля плаче. Куди там
виспатися, відпочити. Але я не шкодую
за тим часом. Бо і ця складна ситуація
стала мені в пригоді. За 8 місяців роботи
оволоділа всіма тонкощами кондитерської справи. Відтоді на кухні для мене
вже немає жодних таємниць. Мабуть,
звідси почалася й моя майбутня фуршетна слава, – щасливо посміхаєтся.

Насамкінець –
ретроспектива
з майбутнім

Після першої участі в конкурсі, коли
нікому невідома молода кухарка, яка
прийшла брати участь у змаганні, так би
мовити, з вулиці, завоювала бронзову
медаль, Світлану Басенко запросилди
до обласної Асоціації кулінарів. Вже
під її егідою на Світлану посипався дощ
золотих нагород. Рейтинг Басенко почав зростати, як і слава французького
ресторану, де пропрацювала сім з половиною років. Але їй уже було замало
тільки куховарити. Тиждень вона працювала в ресторані як шеф-кухар, а на
другий, коли мала вихідний, поринала у
клопоти рестораторської роботи. Тобто
вона відкривала нові ресторани: розробляла меню, навчала та готувала
персонал до роботи. На її рахунку – 27
відкритих ресторанів.
А наступний крок талановитої Басенко збурив свого часу всю буковинську ресторанну еліту. У найбільш
глухий період економічної кризи вона
пішла з розкрученого ресторану, щоби
відкрити власний. Це фантастика на
межі божевілля, вважала більшість її
колег по бізнесу. Молодиця зарвалася,
їй не втриматися на плаву, пророчили
заздрісники. Та всі вони помилилися. Бо
той, хто чогось прагне від усього серця,
врешті-решт його здобуває.

Ресторан «ПІАР»
Банкети, весілля, хрестини,
іменини, виїзні фуршети
М. Чернівці, вул. Галицький шлях, 46-Д
Тел. 050 154 00 52
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У школі, де немає червоних чорнил та оцінок

Хіба є такі? Виявляється, так. І викладають у них послідовники Шалви Амонашвілі –
засновника гуманної педагогіки
З 2 по 6 квітня у Чернівцях відбувся п’ятиденний авторський семінар
академіка Російської Академії освіти, почесного академіка Академії
педагогічних наук України, доктора психології Шалви Амонашвілі «Основи
гуманно-особистісного підходу до дітей у педагогічному процесі».
Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі – це
педагогіка любові, радості, віри в можливості дітей. Це – основи освітнього процесу, які, на думку
видатного педагога сучасності, створять умови
для розкриття кращих потенційних можливостей,
сформують благородну особистість.

Бачити дитячі очі…

Шалва Олександрович Амонашвілі – один із
педагогів-новаторів, який проголосив педагогіку
співпраці. Створювати власну систему освіти грузинський учитель почав ще 1967 року. У школах
«за Амонашвілі» замість червоного чорнила, яким
вчитель виправляє помилки, використовують
зелене, відзначаючи лише успіхи і досягнення.
Традиційних оцінок також не виставляють, адже
вважається, що гонитва за відмінними оцінками –
це «психоз», який калічить душі школярів. Отримавши погану оцінку, вони почуваються ледь не
злочинцями. Замість диктантів у них – маленькі
оповідання, у яких діти розмірковують та мріють.
Учителі у таких школах пояснюють учням матеріал біля парт навпочіпки – щоби бачити очі дітей.
Система виховання та навчання за Ш. Амонашвілі – це «педагогіка цілісного життя дітей та
дорослих», яка базується на вірі в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми,
де в якості педагогів розглядаються також і батьки.
Саме батькам у межах гуманної педагогіки потрібно
зрозуміти – дитина не є їх власністю, вона швидше
гість, якого вони самі запросили. Якщо на дитину
покладаються великі надії, то вони потребують і
великої педагогіки. Не можна казати: «На виховання в мене немає часу», так само як не можна
вважати гуманізм синонімом вседозволеності, потурання та безконтрольності. Гуманна педагогіка
є педагогікою дисципліни, бо любов до дитини не
повинна шкодити їй.

Духовна спрямованість…
разом і вгору

Принципи гуманної педагогіки Шалва
Амонашвілі протиставляється традиціям «авторитарної» педагогіки, у яких педагогічне
мислення зводиться до двовимірності «заохочення – покарання»: якщо дитина вчиться
і поводиться добре – заохочуємо, погано – ка-
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раємо. У концепції гуманної педагогіки існує
інший вимір педагогічного мислення – духовна
спрямованість вгору, куди вчитель і дитина
прямують разом.
З цих характеристик гуманної педагогіки
випливають особистісні якості характеру, що
необхідні педагогу, який працює в системі осо-

бистісно-орієнтованого навчання: доброзичливість, щира зацікавленість дітьми, повага до
учнів, ввічливість, культура спілкування, толерантність, привітність, коректність, компетентність, ерудованість, різнобічні інтереси; вміння
створювати навколо себе позитивну атмосферу,
усвідомлення і врахування власних помилок,
гнучкість, вміння слухати.
Методика виховання у практичній діяльності
самого Ш. Амонашвілі, практикуючого вчителя з
великим стажем роботи, включає в себе багато
новаторських прийомів і методів. Навчальнопізнавальна діяльність школяра стимулюється
не тільки за допомогою цікавої й різноманітної
подачі навчального матеріалу, але й характером
стосунків, які формує педагог у процесі навчання.
В атмосфері любові, доброзичливості, довіри,
співпереживання та поваги дитина охоче й легко сприймає навчально-пізнавальне завдання.
Шалва Амонашвілі пропонує таку організацію
навчання, яка допомагає дорослому спрямувати
енергію дитини на продуктивні заняття.

Для гармонійного
розвитку дитини треба
розуміти її прагнення
Гуманно-особистісний підхід до дітей здійснюється також на основі усвідомлення цілісності
природи дитини і розуміння того, що в природі будьякої дитини закладені «природні рушійні сили»,
які керують її прагненнями та діями. Цими силами
є: 1 – прагнення до розвитку; 2 – прагнення до дорослішання; 3 – прагнення до свободи.
Розвиток дитини відбувається в процесі подолання труднощів. Період початкової школи –
найсприятливіший для розвитку дітей. У цей час

дитина інтуїтивно сама шукає труднощі. Саме цим і
пояснюються витівки дітей, які часто-густо бувають
навіть небезпечними. Педагогічне завдання полягає в тому, щоби створити такий освітній простір, в
якому було б реалізовано прагнення дитини до розвитку і надано можливості до подолання труднощів
у процесі навчання. Але при цьому труднощі повинні узгоджуватися з індивідуальними здібностями
і можливостями дітей.
Прагнення до дорослішання. Всі діти мріють
стати дорослими. Своє прагнення вони можуть
Авторитарна педагогіка:
- формує і реалізує систему примусу;
- орієнтована на формування знань, умінь, навичок;
- задовольняється обліком психологічних особливостей дітей;
- монологічна;
- не має потреби в принципах любові, довіри,
вільного вибору, радості пізнання й спілкування,
співробітництва як суттєвих компонентів педагогічного процесу;

реалізувати тільки в спілкуванні з дорослими.
Від того, який дорослий буде поряд
з дитиною, залежить те, якою людиною
вона стане.
Як вважає Шалва Олександрович, дитині потрібний «мудрий дорослий», який вміє створити
таку атмосферу в класі, в якій кожна дитина може
відчути себе потрібною. Для цього дорослий повинен спілкуватися з дітьми на рівних, постійно
утверджувати в кожному з них особу, проявляти
довіру, доручати посильні дорослі справи, встановлювати співпрацю.
Прагнення до свободи. Дитина прагне уникнути
дріб’язкової опіки дорослих, не любить слухати
повчань і настанов. Оскільки дитина прагне стати
дорослою і в ній закладено прагнення до свободи,
то виникає постійне протистояння «дитина – дорослі». Звичайно, дитині не можна дозволяти робити
все, що вона хоче – це буде безвідповідально. Але
й виховувати дітей в атмосфері постійних заборон і
примусів теж не можна. Як же бути? Гуманна педагогіка пропонує цікавий вихід: надати дитині вільний
вибір своєї несвободи. Шалва Амонашвілі пропонує
розглянути ситуацію на прикладі рольової гри – якщо
дитина з власної волі долучається до гри, то вона при
цьому погоджується з умовами і правилами цієї гри
і повинна буде їм підкорятися. І вона підкоряється,
оскільки внутрішньо готова до «вільної несвободи».

Дітям світла потрібні
вчителі світла

Нове покоління потрібує нової педагогіки. Такої,
яка мала б свій філософський погляд на людину і
ставила б перед собою конкретну мету з виховання
цієї людини. Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі
відповідає саме цим завданням, бо це не 45 хвилин
викладання духовності, а постійна любов до дітей,
віра в них. І саме в цьому полягає секрет виховання
у хлопчиків та дівчаток найкращих людських чеснот
та розвитку природних здібностей.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
Гуманна педагогіка:
- пропонує творчий пошук системи співробітництва;
- звернена, першочергово, на красу душі дитини, а
знання вбачаються як необхідна умова творчості;
- приймає дитину такою, якою вона є;
- діалогічна;
- вважає основою духовну субстанцію.

Власноруч сповістити радість Воскресіння Христового
новими дзвонами на Пасху зможе всяк охочий
у 150-літньому храмі Преподобної Параскеви Сербської
До храму Преподобної Параскеви Сербської Української Православної Церкви Київського Патріархату привезли чотири нові
дзвони. Їх освятили минулої суботи у день Благовіщення Пресвятої Богородиці та планують
встановити на дзвіниці вже після Великодня.
Поки що два з них – менші за розміром – закріплять на каркасі біля храму з тим, щоби
кожен, хто забажає, міг на свято Пасхи в них
подзвонити, сповіщаючи радість Воскресіння
Христового.
2012 рік для церкви Преподобної Параскеви Сербської є ювілейним, адже 1862 року
було освячено церкву Святої Параскеви, і цього року вона відзначає 150-річчя. Церковний
дзвін, котрий був встановлений на дзвіниці
храму і є його ровесником, вийшов з ладу,
тому церковна громада прийняла рішення

купити нові дзвони. Замовляли їх у спеціальній
ливарні в Польщі. Церкві витвори обійшлися
у 150 тис. грн. До їх придбання долучилися
віряни храму. На дзвонах вилито ікони Пресвятої Богородиці, Святої Трійці, Преподобної
Параскеви Сербської та Чудотворця Миколая.
Перший дзвін важить 300 кг, другий – 150 кг,
третій – 90 кг, четвертий – 40 кг. Кожен з дзвонів має власну унікальну тональність.
– Дзвін, який раніше використовувався в
храмі, тріснув, втратив милозвучність і зараз
годиться тільки на переплавку, – зауважив настоятель церкви Преподобної Параскеви
Сербської отець Микола СЕМЕЛЮК. – Проте, ми залишимо його на дзвіниці, хоча й не
використовуватимемо. Так вирішила громада.
Лад у церкві допомагає підтримувати пані
Леся. Дуже радіє з того, що відтепер храм має

нові дзвони, каже, що вони будуть і для нащадків. Вона – одна з перших, кому випала
честь доторкнутися до дзвонів – отець Микола
попросив пані Лесю протерти їх після далекої
дороги з Варшави.
Радіють і прихожани, бо дуже хотіли, аби
до ювілею храм мав нові дзвони. Долучалися
до доброї справи усім миром – хтось пожертвував 5 гривень, хтось 50, а хтось тисячу. На кожному дзвоні викарбовано: «ювілей 150-ліття
храм Святої Параскеви Сербської». До поважного свята замовили й нові вхідні двері, які
будуть точною копією автентичних. Пам’ятна
подія – 150 років заснування храму – відзначатиметься восени. На святкування очікують,
що на Буковину приїде Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Про головне.
09.40,10.50,16.00,22.50 Погода.
09.45 Книга.ua.
10.05 «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, 16.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.25 «Таємницi успiху» з Наталею Городенською.
19.00 Мелодiя двох сердець, ч. 2.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.30 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.
02.40 Т/ф «Домiвка».
04.15 Д/ф «Коперник».
05.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Комедiя «На измене».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.25 «Цiлковите перевтiлення».
14.20,15.15 «Давай одружимось».

16.10,05.00 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
23.05,03.45 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
23.55,04.10 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
00.55 Бойовик «Вогняний шторм».
(2).
02.20 Комедiя «Зведи мене з
розуму». (2).

IНТЕР

05.25,22.25 Т/с «Правила викрадення».
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 в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Дихай зi мною.
Щастя в борг».
11.05 Т/с «Маршрут милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т во вел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
00.40 «Розбiр польотiв».
01.25 Х/ф «Одна любов на
мiльйон».
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/ф «Олег Борисов. Головною вулицею з оркестром».
04.30 Д/ф «Вогняний рейс. Як
це було».

ICTV

05.10,06.15,01.45,03.50 Погода.
05.15,03.20 Факти.
05.30,04.20 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
06.30,15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Бригада».
14.05,20.10 Т/с «Чорнi вовки».
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 «Бiй з тiнню».
01.50 Т/с «Вiкiнг».

03.55 ПроЦiкаве.

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 22.35, 22.55, 23.50,
00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Кіно з Яніною Соколовою»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Лісовий патруль»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Енергонагляд»
23.25, 00.25 Crime News

ТВА

6.00, 7.30, 21.30, 23.30, 3.00
Теми дня
6.25, 7.55, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.25 Погода
6.30, 8.00, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
3.30 Погода на курортах
6.40, 4.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.05, 15.00 Т/С «Руда»
9.00, 14.05, 2.10 Анатомія культури
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, 3.35 Привітай
22.15 Політична кухня

«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.40 Заголовки.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.50,13.25 Погода.
09.30 Д/ф «Таємницi київського
замку» iз циклу «Загублене
мiсто».
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.40, 16.00 Х/ф «Батальйони
просять вогню».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
18.40 Шляхами України.
19.00 Наша пiсня.
19.45 Зiрки гумору. Група «ЕксББ», С. Єщенко, В. Моїсеєнко,
В. Данилець, С. Альтов.
20.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
20.55 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.15 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 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.50 Т/ф «Домiвка».
04.30 Досвiд.
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 «Вiсiмдесятi».
11.35 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення

3».
14.15,15.10,04.05 «Давай одружимось».
16.10,04.50 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00,03.40 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Бойовик «Провокатор».
(2).
00.05 Трилер «Межа». (2).
02.15 Бойовик «Вогняний
шторм». (2).
05.35 М/ф «Маленький дух».
IНТЕР
05.25 Т/с «Правила викрадення».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Т/с «Дихай зi мною. Щастя
в борг».
11.05 Т/с «Маршрут милосердя».
12.15,03.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
2 2 . 3 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 Х/ф «Хлопчики-дiвчатка».
(2).
ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.15,01.15,03.00 Погода.
05.15,02.35 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,00.10
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».
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Чорнi вовки».
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Т/с «Бiй з тiнню».
00.20 Голi i смiшнi.
01.20 Битва нацiй.
03.10 ПроЦiкаве.
04.00 Мiранок.

19 квітня
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 «Зірковий марафон»
14.00 «Золота колекція кінематографа»
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 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10, 22.00 Т/с «Подружжя».
11.10, 23.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Обмеженi
люди».
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.05 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.50 Т/с «Травма» (2).
00.45 Х/ф «Американський пирiг:
Переполох у гуртожитку». (3).
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь
4» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.05,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
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-

20 квітня

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 22.35, 22.55, 23.50,
00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Сканер»
16.15 «Лісовий патруль»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.10, 22.00 «Вікно в Європу»
21.40 «Час-Тайм»
23.25, 00.25 Crime News
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, 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 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30 20.05 0.15 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
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 «Чернівецький 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 кінематографа»
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 «Займаючись коханням» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.30,13.50 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
10.10 Т/с «Мент у законi 5».
11.00, 13.00 Т/с «Зрадник».
12.00 «Хай говорять. Шилова в
мiшку не заховаєш».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Охоронець 4».
01.00 Х/ф «Альпiнiст».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
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»

понеділок
четвер
дянами»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами України»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.55 Твою маму!
12.20,16.35 Богiня шопiнгу.
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.20 УТЕТа тато!
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.15,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

НТН

06.05 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00, 15.35 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,23.30,01.35,04.35
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
17.15 Х/ф «Екiпаж машини бойової».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Операцiя «Гросмейстер».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.30 «Покер. Million Dollar
Challenge».
02.10 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.45,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».

11 . 3 0 Х / ф « П о д о р о ж у
закоханiсть».
13.45 Т/с «Без термiну давнини.
Попутник».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без термiну давнини.
Танцi зi смертю».
20.10,22.40 «Неодружений 2».
23.55 «Неодружений 2. Як вийти
замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.30 Х/ф «Дорослi дiти».
04.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,15.00 М/с «Губк а Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
14.05 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
16.00 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Кухня на двох.
23.05 Україна чудес.
00.30 Т/с «Плiткарка».
02.10,03.00 Зона ночi.
02.15 Третя влада.
03.05 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
03.25 Столицi свiту. Єрусалим.
04.15,05.05 Зона ночi. Культура.
04.20 Solo-Mea.
04.45 Жарптиця.

К1

05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.05 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.05 «Ще не вечiр. Позаземнi
контакти».
16.50,22.00 «Три сестри».
18.00 «Ще не вечiр. Зiрковий
ремонт».
20.00 «Велика рiзниця».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «4400».
01.30 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами України»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.55 Твою маму!
12.20 Богiня шопiнгу.
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
15.45 Чортицi в спiдницях.
16.10,02.20 УТЕТа тато!
16.35 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.15,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитської
Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Вiйна».
08.35,19.00,02.20,04.45
«Свiдок».
09.00 Т/с «Росiйськi лiки».
11.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.40 Х/ф «Вiдбиття».
17.40 Х/ф «Дiй за обставинами!»
19.30 Х/ф «Перший пiсля Бога».
21.50 Х/ф «Смугастий рейс».
23.45 Х/ф «Воїн». (2).
02.50 Х/ф «Акули 2». (2).
04.20 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.20 «Документальний детектив».
06.15 Х/ф «Валентин i Валентина».
07.55 Х/ф «Вiд тюрми i вiд
суми».
10.00 Х/ф «Коли розтанув снiг».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика».

20.00,22.40 «Танцюють всi! Повернення героїв».
23.55 Х/ф «Подорож у
закоханiсть».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Акселератка».
03.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,00.50 Служба розшуку
дiтей.
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.25 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
14.00 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.40 Спортрепортер.
19.35 Х/ф «Мишаче полювання».
21.40 Пакуй валiзи.
23.25 Україна чудес.
00.55 Т/с «Плiткарка».
02.25,03.15,04.20 Зона ночi.
02.30 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
02.50 Червона Земля (Terra
Vermelha).
03.20 Моя адреса - Соловки.
Вантаж мовчання.
03.40 Зiрки на обрiї.
04.25 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.40 Перетворення.
04.45 Цiнуйте майстрiв змолоду.
04.50,05.05 Зона ночi. Культура.
04.55 Княгиня Ольга.
05.00 Останнiй лоцман.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.05 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.05 «Ще не вечiр. Зiрковий
ремонт».
16.50,20.00 «Три сестри».
18.00 «Ще не вечiр. Зiркова
рiдня».
21.00 «КВН».
00.20 Т/с «Медiум».
01.00 Т/с «4400».
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.10 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
11.45 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
12.05 «Адреналiн».
13.30 Х/ф «Батальйони просять вогню».
14.45,16.00,16.35,19.25,20.45,
22.55 Погода.
14.50 Зелений коридор.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.05 Наше Євро.
16.40,18.45 Футбольний код.
16.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга. «Шахтар» (Донецьк) - «Таврiя»
(Сiмферополь).
17.45 В перервi - Футбольний
код.
19.00 Золотий гусак.
19.30 10+10. Україна - Грузiя.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Кабмiн: подiя тижня.
21.50 Зiрки гумору. Г. Вєтров,
К. Новикова, брати Пономаренки.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.20 Не формат.
03.15 Т/ф «Домiвка».
04.50 Д/ф «Таємницi київського замку» iз циклу «Загублене
мiсто».
05.15 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я.
05.40 Сiльрада.
«1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 3».
12.00 «Велика рiзниця поукраїнському».

12.50,04.15 Мелодрама «Знайда».
14.50 Мелодрама «Знайда 2».
18.35,20.00 Мелодрама «Знайда 3».
19.30 «ТСН».
23.00 «Провокатор».
02.25 Трилер «Межа».
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.35 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.20 Х/ф «Три плюс два».
13.15 Х/ф «Джентльмени
удачi».
15.10 «Юрмала 2010».
17.00 «Вечiрнiй Київ».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Д/ф «Кличко».
23.00 «Велика рiзниця».
00.10,04.00 Х/ф «Чоловiча
iнтуїцiя».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 «Позаочi».
03.35 «Знак якостi».
ICTV
04.40,05.15 Погода.
04.45 Факти.
04.50 Свiтанок.
05.20 Iнший футбол.
05.45 Козирне життя.
06.15 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
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.
13.20,21.50 Наша Russia.
13.55 Максимум в Українi.
14.55 Т/с «Бiй з тiнню».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Бiй з тiнню 2.
Реванш».
22.45 Х/ф «На лiнiї вогню». (2).
01.20 Х/ф «Дочка генерала».
(2).
03.15 Битва нацiй.
04.35 ПроЦiкаве.
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.20, 18.50, 23.35,
00.30 «Час спорту»

06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Час
новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30 «Благая вість з Ріком
Ренером»
08.10, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
08.30 «Світська кухня»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.15,10.10, 12.05, 13.10,
17.20, 00.35 «Погода»
09.20, 15.15 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»
12.10 «Вікно в Європу»
13.15 «Драйв»
14.10 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
18.15 «Час інтерв’ю»
18.40 «Час новин-Чернівці»
19.20, 23.45 «Тема тижня»
19.30 «Машина часу»
20.10, 01.00 «Портрети із С.
Дорофеєвим»
21.10 «Велика політика»
21.40 «Вікно в Америку»
22.00 «У кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич»
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 17.10, 21.50,
0.30 Познайомимось?
9.00, 5.00 Про казки
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на
курортах
12.00 Фейс контроль
13.00, 4.20 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10 Дитячий фестиваль –
конкурс «Міні світ краси Буковини 2011»
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Королі Каліфорнії»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40, 12.55,14.30,
18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30,11.45, 16.50,
17.50,19.05, 01.20 «Парад
планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,13.25,15.00,18.35,22.50
Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Кумири i кумирчики.
11.00 Як це?
11.25 Ближче до народу. Д.
Колдун.
11.55 Караоке для дорослих.
12.50 Атака магiї. Мистецтво за
брамою.
13.30 Королева України.
14.05 Маю честь запросити.
15.05 Золотий гусак.
15.35 Шеф-кухар країни.
16.25 «Трембiтар української
душi». I. Попович.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Ювiлейний вечiр Клари
Новикової.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Родiон Нахапєтов.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Т/ф «Домiвка».
04.00 Здоров`я.
04.55 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».

«1+1»

06.20 М/ф «Маленький дух».
07.05 «Пекельна кухня 2».
08.00 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Я так живу».
11.30 «Принци бажають познайомитися».
12.45 Мелодрама «Знайда 3».
16.25 Т/с «Вiсiмдесятi».
17.30 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».

08.25,19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.00,15.00 «Малятко»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.50 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.35 «Зірковий марафон»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Найшвидший «Індіан» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15 Х/ф «Коротке замикання 2».
09.30 Журнал УЄФА Євро2012.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль
10».
14.00, 03.00, 04.00 Т/с «Колiр
полум`я».
17.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
19.20 Т/с «Чотири пори лiта».
21.15 Х/ф «Перша спроба».
01.15 Х/ф «Люблю тебе до
смертi».
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, 15.50, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.20 «Невигадані історії»
16.20, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

22 квітня

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 Трилер «Природженi
вбивцi». (3).
02.40 Мелодрама «Знайда 2».

IНТЕР

06.00 Х/ф «Три плюс два».
07.35 «Велика рiзниця».
08.40 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 Т/с «Свати 5».
15.10 Д/ф «Кличко».
17.55 Х/ф «На роздорiжжi».
20.00,01.55 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «8 перших побачень».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.20 Х/ф «Джентльмени удачi».
02.40 Х/ф «Американська дочка».
04.10 «Позаочi».
04.55 «Знак якостi».

ICTV

05.30,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 М/ф.
06.20 Квартирне питання.
07.15 ЄвроФуд-2012.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.15 Море по колiно.
08.40 Х/ф «Токiйський розклад».
10.45 Зоряний тест-драйв.
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Зiткнення з безоднею».
15.00 Х/ф «Бiй з тiнню 2. Реванш».
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Бiй з тiнню 3.
Останнiй раунд».
22.45 Х/ф «Дочка генерала». (2).
00.45 Голi i смiшнi.
01.30 Х/ф «На лiнiї вогню». (2).
03.45 Iнтерактив. Тижневик.
04.00 Олiмпiляпи.
04.30 Свiтанок.

5 ТЕЛЕКАНАЛ

06.30, 18.40, 00.00 «Київський
час»
06.45, 08.20, 18.50, 23.35, 00.25
«Час спорту»
06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00 «Час
новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30 «Повнота радості життя»
08.10, 22.25,23.20, 00.15
«Бізнес-час»
08.30 «Феєрія мандрів»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10,
17.15 «Погода»
09.20 «Вікно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор»
14.20 «Гра долі»
15.15 «Світська кухня»
16.15 «Фактор безпеки»
17.25, 23.40 «Рекламна кухня»
18.15 «Велика політика»
19.20 «Тема тижня»
19.30, 01.00 «РесПубліка з Анною Безулик»
21.00 «Час: Підсумки»
21.40 «Час-тайм»
22.00 «Територія закону»
22.35 «Кіно з Яніною Соколовою»
00.30 «Історія успіху»

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно 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 Фейс контроль
13.00, 3.30 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00 Дитячий фестиваль – конкурс «Міні світ краси Буковини
2011»
16.05 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 4.00 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
4.30 Анатомія культури
5.10 Про казки

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15,20.55 «Афіша»
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теле Версі ї

21 квітня

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.50 М/с «Пукка».
10.25 Єралаш.
10.55,15.50 Одна за всiх.
11.20 Т/с «Хто у домi господар?»
12.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.15 Х/ф «До бiса кохання».
14.55 Лялечка 2.
16.20,20.10 Т/с «Унiвер».
18.15 Х/ф «Листи до Джульєти».
21.35 Т/с «Дiффчатка».
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Омен». (3).
01.00 На добранiч, мужики.
01.50 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитського
Києва».
07.10 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
09.10 Х/ф «Перший пiсля
Бога».
11 . 3 0 « Реч о в и й д о к а з » .
Прищiвцi. Iсторiя занепаду.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Смугастий рейс».
14.40 Т/с «Журов».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
9».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Остiн Пауерс:
людина-загадка мiжнародного
масштабу».
01.40 Х/ф «Павуки 2». (3).
03.15 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.00 М/ф: «Повернення
блудного папуги», «Малюк i
Карлсон».
06.10 Х/ф «Садко».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «Моя правда. Руслана.
Приборкання норовливої».
11.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».

13.00 «Неймовiрна правда
про зiрок».
14.15 «Неодружений 2».
17.50 «Неодружений 2. Як вийти замiж».
19.00 «Україна має талант! 4».
21.55 «Хата на тата».
23.00 «Україна має талант! 4».
Пiдсумки голосування.
23.30 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди
Шурика».
01.20 «Детектор брехнi».
02.15 Х/ф «Сни». (2).
03.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Веронiка Марс».
07.00 Х/ф «Канiкули у Вегасi».
0 9 . 0 0 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.05 Даєш молодь!
16.00 Х/ф «Громобiй».
17.55 Х/ф «Мишаче полювання».
19.55 Х/ф «Турист». (2).
22.00 Хто зверху?
23.40 Х/ф «Стара добра
оргiя». (3).
01.35 Спортрепортер.
01.40 Т/с «Пiвденна
територiя». (2).
02.35,03.40 Зона ночi.
02.40 Зiрка Вавiлова.
03.25 Барвиста Україна «Мрiя».
03.45 Семеренки.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Тася.
04.55 Янгол-демон.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 «У пошуках пригод».
09.00 М/ф «Пригоди
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
11.00 Д/ф «Дика Амазонка».
12.05 Х/ф «Протистояння».
13.50 Т/с «Подарунок долi».
20.45 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат».
23.30 Х/ф «Щасливий кiнець».
01.10 Х/ф «В контактi».
02.45 Х/ф «Я залишаюсь».
04.25 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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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, 21.00 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.20 Х/ф «Голова Горгони»
(ЗА) ВВ
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.50 Юніорський Чемпіонат
України з боксу

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Альпiнiст».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.10 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
13.10 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
14.10 Т/с «Колiр полум`я».
16.00 Т/с «Чотири пори лiта».
18.00, 19.30 Т/с «Хто, якщо не
я?».
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.00, 04.00 Х/ф «Перша спроба».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 16.15, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.50 «Роздуми про сокровенне»
16.45 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Формула успіху»
19.00 Лідери якості»

19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 01.40 Х/фільм
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Дюймовочка».
11.05 Х/ф «Листи до Джульєти».
13.00 Єралаш.
13.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Чортицi в спiдницях.
14.40,18.55 Т/с «Унiвер».
16.05 БарДак.
17.05 Богiня шопiнгу.
18.00 Лялечка 2.
21.20 Т/с «Дiффчатка».
22.15 Х/ф «Меченосець». (2).
00.10 Валєра TV.
00.40 На добранiч, мужики.
01.30 Дурнєв+1.
01.55 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Т/с «Журов».
11.30 «Легенди карного розшуку». Операцiя «Гросмейстер».
12.00,04.00 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
19.00,01.00 Х/ф «Пiд укiс».
21.00 Х/ф «Напролом». (2).
23.00 Х/ф «Акулозавр». (3).
02.30 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.40 М/ф: «Вовка в
тридев`ятому царствi», «ВiннiПух».
06.35 Х/ф «Стережися
автомобiля».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.40,01.50 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.40 «Караоке на Майданi».
12.40 «Моя правда. Свiтлана
Пермякова. Самотня жiнка бажає познайомитися».
13.45 «Куб 2».

15.15 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Термiново, шукаю
чоловiка».
23.20 Х/ф «Психопатка». (2).
02.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.55 Клiпси.
06.15 Х/ф «Громобiй».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.10 Шури-амури.
14.05 Пакуй валiзи.
16.00 Файна Юкрайна.
16.35 М/ф «Астерiкс завойовує
Америку».
18.05 Х/ф «Турист». (2).
20.10 Х/ф «Кенгуру Джек».
22.00 Пiраньї.
23.00 Х/ф «Чоловiк за викликом
2». (3).
00.45 Спортрепортер.
00.50 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.40,03.40,04.25 Зона ночi.
02.45 Точка роси.
03.45 Пiд знаком бiди.
04.30 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жiнку навiть квiткою.
04.50,05.10 Зона ночi. Культура.
04.55 Легендарне парi.
05.05 Дуель.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Д/ф «Пригоди Остiна
Стiвенса».
08.00 Д/ф «Дика Амазонка».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Протистояння».
11.45 Х/ф «Командний дух».
1 3 .2 5 Х /ф « Iгр и д о р о сл их
дiвчат».
16.15 «Три сестри».
17.15 «Розкiшне життя».
18.10 М/ф «Планета 51».
20.00 Х/ф «Залiзна людина 2».
22.35 Х/ф «Достукатись до
небес».
00.10 Х/ф «Я залишаюсь».
02.00 Х/ф «В контактi».
03.30 «Нiчне життя».
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Вихід з посту: не нашкодьте здоров’ю
Щедрий пасхальний стіл з великою кількістю солених,
копчених і солодких наїдків може стати справжнім
шоком для травної системи тих, хто чесно постився, не
дозволяючи собі заборонених спокус. Щоби не потрапити
після такого бенкету на прийом до гастроентеролога
чи на лікарняне ліжко, слід розумно підходити до свого
харчування після завершення посту, особливо у перші
два тижні.

За сім тижнів організм звикає працювати в економному режимі витрачання енергії і за інерцією зберігає
його ще деякий час по тому. А значить, зменшується інтенсивність обміну речовин та синтезу різноманітних
ферментів.
Тому, по-перше майже всі калорії великодніх застіль ідуть не на
зміцнення сил, а на «округлення»
талії і стегон: організм продовжує
витрачати на свої потреби внутрішні
ресурси, а калорії, що містяться в їжі,
накопичуються. По-друге, йому не
вистачає шлункового соку і ферментів для перетравлення рясної і важкої
їжі. Щоби вийти з посту без шкоди для
здоров’я, слід дотримуватися деяких
рекомендацій.

(яйця, нежирна курка, телятина, риба,
соя), фрукти й овочі як у сирому вигляді,
так і варені або приготовані на пару.
Не варто захоплюватися смаженими
овочами, а також овочевими стравами,
заправленими великою кількістю рос-

линної олії. Додавайте до раціону молоко, сир, масло, вершки через два-три дні
після закінчення посту.
Починати вживання тваринних
білків після посту не випадково прийнято з яєць. У них міститься легкозасвоюваний білок, який впливає
на ослаблену травну систему не так
негативно, як м’ясо.
Нехай у вашому меню в ці дні будуть
курячий і рибний холодці, грецький
салат, овочеві і фруктові супи-пюре,
гарячі рибні страви з гарніром з рису
або овочів.
Якщо важко без м’яса, запікайте
його, готуйте в фользі чи на пару у вигляді суфле, тефтельок чи котлет, але
нічого смаженого і жирного!

Будьте помірні
в порціях

Під час посту організм звикає отримувати менший за кількістю і різноманітністю складу об’єм їжі, ніж зазвичай.
Аби після посту не піддавати організм
стресу, слід збільшувати кількість їжі
поступово, навіть якщо це рекомендовані для вживання продукти. З’їдені у
великих кількостях овочі, фрукти, яйця,
випічка можуть викликати розлади
травлення.
Щоби не об’їдатися і не голодувати, їжте 5-6 разів на день маленькими
порціями. Приміром, перший прийом їжі
після посту може складатися з 150-200
г овочів і фруктів, 1 вареного яйця і невеликого шматочка вчорашньої випічки.

оздоровчі

У наступні кілька днів кількість їжі
можна потроху збільшувати до звичної
норми.

Уникайте смачних
«шкідливостей»

У цьому списку – копчені продукти, сало, майонез, жирні сметана
і вершки, чіпси, сухарики, сендвічі,
крекери, солоні горішки, міцні чай
та кава, тістечка і торти з масляним
кремом, газована вода. Фастфуд ви
зможете дозволити собі, коли організм
повністю перебудується на звичайний
режим харчування.
Ласунам можна порадити два-три
перехідних тижня тамувати пристрасть
до десертів за допомогою фруктових
салатів, нежирного морозива без наповнювачів, печених яблук і груш, скибочок цитрусових в карамелі, свіжих
соків і морсів, компотів із сухофруктів.

Не зловживайте
алкоголем

Спиртне слід вводити в раціон
після всіх інших продуктів, так як воно
може погано вплинути на слизову
шлунка, печінку і підшлункову залозу.
На святковому столі допустиме сухе
червоне вино або неміцне пиво, але не
більше 200 г у день.
Піст часто використовують для
того, щоби схуднути, забуваючи про
його головне призначення. Але один
піст не вирішить всіх проблем з вагою.
Пам’ятайте, що почавши харчуватися як і раніше, можна навіть додати
у вазі.

Подовжте пісний
раціон

Перший тиждень їжте переважно
пісне, поступово вводячи в свій раціон
нежирні кисломолочні продукти (ряжанка, кефір, йогурти), а також продукти, що містять легкозасвоювані білки

рядки вдячності та… гіркоти

Лікарі: одні викинули, інші врятували
Чернівчанка, інвалід
по зору Наталія Яремівна
Хорбута буквально позавчора
виписалася з інфекційного
відділення обласної клінічної
лікарні. І завітала до редакції,
щоби через газету подякувати
своїм рятівникам.
– Можливо, якби я зразу потрапила
до обласної лікарні, то у мене б і думки не
виникло про те, що треба комусь дякувати
за порятунок. Просто надали медичну допомогу, та й по тому. Але ж не надали. Бо

спочатку мене привези до Лікарні швидкої
медичної допомоги. Лікарі карети швидкої
допомоги казали, що у мене сильна анемія
та гострий холецистопанкреатит. Температура трималася на позначці +38, болів
живіт, а перед тим мене нудило і вивертало.
Нерозумно я вчинила, з’ївши черемшу з
оцтом. Та коли мені у Лікарні швидкої допомоги сказали, що немає місць, я зрозуміла,
наскільки життя пересічного громадянина
залежить від людських якостей лікаря. Бо
мене не просто відправили додому, а ще й…
обібрали, зарахувавши собі відсотки від
купленого мною там в аптеці індійського
цефриаксону за 400 гривень. І це при моїй
пенсії у 800 гривень!
Мені пощастило, що наступного дня, 2

зроби сам

березня, ургентною була обласна лікарня.
Лікарі інфекційного відділення дивувалися,
як це мене, обезводнену, з сухим язиком,
могли відпустити додому з лікарні, не прокапавши. Тих витрачених мною 400 гривень
могло вистачити не на одну крапельницю. А
саме вона мені була необхідна, як повітря.
Буквально після першої процедури полегшало... До речі, я чула, як інфекціоніст
переконував у приймальному відділенні,
що мене треба госпіталізувати. А йому натомість казали, що у хворої немає проносу,
тож «вона не наша». Не знаю, що було би зі
мною, коли б і звідти відправили додому...
Тож хочу подякувати лікарям інфекційного відділення за чуйність і порядність.

Наталія ХОРБУТА, черівчанка

Яйця до Великодня – натуральний
колір
Пропонуємо кілька безпечних
способів пофарбувати яйця до Великодня.
1-й спосіб: у лушпинні цибулі
Лушпиння цибулі – найбільш
популярний та доступний для всіх
фарбник, за допомогою якого яйця
можна пофарбувати від жовтого до
червоно-коричневого кольору. Колір
залежить від концентрації відвару,
який необхідно варити 30 хв. до того,
як опустити яйця у воду.

13

2-й спосіб: у березовому листі
Щоб отримати яйця жовтого чи
золотавого кольору, їх фарбують за
допомогою березового листя. Відвар
готується протягом 30 хв. із листя молодої берези, можливо сухого.
3-й спосіб: у соці різних плодів
та овочів
Зваріть попередньо яйця протягом 10 хв. Дайте їм охолонути та
натріть овочевим соком (буряковим,
моркв’яним, соком шпинату тощо).

Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою
покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, 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, хіміотерапії, 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
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порадницькі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

Ваш доброзичливий настрій до людей, уважний,
тактовний до них підхід сприятливо відіб’ється на стосунках з оточуючими. Це прекрасний час для примирення
з сусідами, родичами, знайомими, приятелями. Вдалий
час для навчання, листування, нових знайомств.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня на першому плані стоятиме тема фінансів. Це вдалі дні як для заробляння грошей, так і для їх
витрат. Матеріальні цінності доставлятимуть особливе
задоволення. Можливо, з’являться спільні справи з друзями, однак вони будуть просуватися вкрай повільно,
із затримками.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня будете бадьорі і життєрадісні, оточуючі
не залишать це непоміченим. Ці дні можна провести за
дружнім спілкуванням у колі однодумців. Ймовірно,
зустрінете людину, з якою в минулому вас пов’язували
романтичні стосунки. Якщо захочете відновити зв’язок
– вам це вдасться.

РАК

Зірки радять на початку тижня більше часу проводити на самоті. Вам захочеться спокою і тиші, щоби
відпочити від шуму і суєти буднів. Це прекрасний час
для духовних практик, приведення свого внутрішнього
світу в стан рівноваги і гармонії. Не бажано на вихідних
затівати генеральне прибирання або ремонт.

ЛЕВ

У цей період помітно покращаться стосунки з друзями. Не варто відмовлятися від запрошення відвідати
дружню зустріч, можна навіть самим її організувати.
Можете бути залучені в цікаве спілкування в соціальних мережах. У кінці тижня намагайтеся не вступати в
суперечки з сусідами та родичами.

ДІВА

Цього тижня все буде виходити на подив легко.
Варто вам сформулювати для себе мету, як ваші бажання почнуть виконуватися. Найголовніше зараз – діяти
плавно, без поспіху. М’який підхід до вирішення тих чи
інших питань здатний дати вам набагато більше, ніж
прямолінійні однозначні вчинки.
Відповідний час для відвідування урочистих заходів:
весіль, ювілеїв, обряду вінчання, банкетів. Якщо ж поман-

ТЕРЕЗИ

друєте з коханою людиною, то подорож пройде чудово і
дасть вам багато нових приємних вражень. У цей період
вам вдасться легко врегулювати юридичні суперечки і
прийти до угоди.

СКОРПІОН

Зірки сприятимуть у проведенні фінансових операцій. Можливо, отримаєте певний доступ до матеріальних
ресурсів інших людей. Це вдалий час для лікувальнопрофілактичних процедур. Турбота про своє тіло позитивно позначиться на стані здоров’я. Намагайтеся більше
відпочивати і менше працювати.

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекає багато приємних сюрпризів, нові враження. У цей період можна ходити на концерти, в
кінотеатри, на виставки. Почуття легкості і неймовірної
свободи буде переповнювати вас. Можливі любовні
зізнання. Середина тижня несприятлива для ремонту
і прибирання в квартирі.

КОЗЕРІГ

Можливо, вам захочеться щось поміняти в своїй
квартирі. Це може бути як перестановка меблів, так і повне оновлення інтер’єру. Чим чистіше і красивіше буде
ваш будинок, тим краще почуватиметеся. Можна завести
домашнього улюбленця. Любов до свого тіла – невід’ємна
складова вашого здоров’я.

ВОДОЛІЙ

Можливо, зав’яжуться нові романтичні стосунки.
Знайомство може відбутися на вулиці, в транспорті
або кав’ярні. Стосунки можуть і не перетекти в роман,
проте приємні враження від них залишаться. Також це
сприятливий період для спілкування з дітьми, які будуть
радувати вас своїми успіхами.

РИБИ
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Цього тижня направте свої зусилля на благоустрій сімейного вогнища: придбайте предмети інтер’єру, завдяки яким ваше життя стане затишнішим і комфортнішим.
Слід звернути увагу на стосунках в сім’ї та психологічний
клімат. Вам вдасться подолати колишні образи.

09584

відпочинкові

Крашанки, писанки:
прикмети та вірування
ного яйця або писанки – великий гріх. Наші
пращури вважали: хто буде товкти ногами
свячене яйце, того Бог покарає хворобою.
•Шкаралупою свяченої крашанки
підкурюють хвору людину чи тварину від
пропасниці.
• Крашанка, а ще краще писанка, одержана на Великдень після першого христосування, зберігається. Крім того, така
писанка, вважали наші предки, вбереже
від пожежі.
• Дівчата вмиваються з першої крашан-

40 днів без сиру, м’яса, музики та інших задоволень витримують не усі,
хіба що дуже сильні люди. Натомість паска на столах у Великдень буде чи
не в кожного, хто пектиме великодній хліб сам, наповнюючи дім ароматом
родинного затишку та сімейних традицій.

ки, щоби бути красивішими.
• Прийшовши з церкви, одне яйце
відкладають. Після того, як поснідають,
господар бере його та йде з ним у стайню
до худобини і, проводить крашанкою по
спині кожної тварини так, щоби був хрест.
При цьому він промовляє: «Христос воскрес!». Потім обчищають у хаті це яйце
від шкаралупи, кришать його на дрібні
частинки, змішують з висівками і дають
худобі. Це робиться для того, щоби скотина
була здорова.

На Центральній площі – велетенська писанка, яка не
боїться негоди, але потерпає від людей
На Центральній площі Чернівців у рамках
Фестивалю писанок, що відбувається в усіх
областях України в межах Всеукраїнського
проекту «Парад вишиванок-2012», встановили
58-кілограмову Великодню писанку. Її розміри
– 3,75 на 2,6 метри. Макет яйця виготовили на
авіазаводі імені О. Антонова зі спеціального
пластику. Він може витримати будь-які погодні
умови та не боїться морозу. Писанку, яка має
виразний буковинський колорит, протягом
двох тижнів розписували дизайнери, викладачі
та учні вищого художнього професійного
училища №5. Кований тримач виготовили
чернівецькі ковалі, якісну автомобільну фарбу
надав Чернівецькій хімзавод, а ґрунтівку –
гіпермаркет «Епіцентр».

дванадцять волових вічок – як
побажання дожити щасливо
в здоров’ї та добробуті до наступного року. Волове вічко

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – одноповерхова з підвалом цегляна нежитлова будівля складу літ.Ж загальною площею 300,30кв.м. з навісом
літ.З площею забудови 42,50кв.м., що знаходиться за адресою: м.
Чернівці, площа Нижньобазарна,13 та є власністю Ширшикова А.І.
(м. Чернівці, вул.Полєтаєва,13 кв 88, інд.код 3055725873). Будівля
літ.Ж загальною площею 300,30кв.м, складається з: підвалу загальною площею – 145,50кв.м, склад №1 площею – 83,20кв.м, склад №2
площею – 71,60кв.м. В будівлі складу літ.Ж відсутні прорізи, підлога, оздоблення, мережі світла. Технічний стан наявних конструкти
вів характеризується як задовільний. Приміщення знаходиться на
території ринку «Нижній» серединної частини міста та забезпечений зручним під’їздом, огородженою територією. Майно належить
боржнику на підставі Договору купівлі-продажу серії ВЕТ №439420
від 23.08.2007р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 305
375,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612032від 04.04.12).Гарантійний
внесок – 15268,75 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Банк»Фінанси і Кредит»,
м. Чернівці, вул. Головна,84По лоту обмеження на використання
загальні для нежитлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 30 квітня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2аОстаточний термін подачі заяв
30 квітня 2012 р. до 09:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок р/р
37313002002208 в УДК в Чернівецькій областіМФО 856135, ЄДРПОУ
35029484одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних
торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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
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Паска – хліб, без якого не буває Великодня…

прості істини

На цій Великодній писанці
присутні всі традиційні кольори, характерні для Буковини.
Вона передає символіку, яка
співзвучна із символікою писанок всіх українських регіонів. У
центрі композиції – велика біла
зірка, яка оточена розкриллям
стилізованого мальтійського
хреста, що зустрічається на
буковинських скринях, сволоках, одвірках, арках та характерна і для писанкарства, і для
оздоблення металом, і для художньої обробки дерева. Хрест
оточений безконечником, а
у чотирьох його розкриллях
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• Найкращий час починати роботу з
писанками – це другий день після Хрестопоклонної неділі, а на Сорок Святих треба
виписати сорок клинців. У Вербну неділю
та на Благовіщення з писанками нічого не
роблять, бо попсуються.
• Щоби писанки довго зберігались, їх
потрібно варити в Чистий четвер.
• Товчене на порошок лушпиння крашанки підсипають до кормів курям – щоби
краще неслися.
• Топтати ногами рештки пофарбова-

Передплатний індекс 09584

з дохристиянських часів було
символом небесного божества
бога Велеса, а пояс писанки,
утворений із ромбів та трикутників із воловими вічками,
символізує засіяне поле і Боже
благословення.
Всі орнаментальні мотиви втілені в п’яти основних
кольорах: білий колір – колір
богів і Божого благословення,
духів померлих предків, які є
добрими ангелами-охоронцями; червоний колір – колір
життя; жовтий – радості, втіхи,
небесної енергії, яка напуває
землю; зелений – символізує
відродження. Основний колір
– темно-червоний, адже як
казали буковинські жінки, які
писали писанки, «наше яєчко

має бути красне», тобто не
тільки червоне, а й «файне»,
вигравати як галунка на темно-червоному кольорі.

Керівник проекту на регіональному рівні Микола
Шкрібляк відкрив читачам
«Версій» невеличку таємницю
– за основу буковинської Великодньої диво-писанки було
взято писанку із села Розтоки
Путильського району – рідного села Марії Матіос. Саме там
на писанках ґаздині малюють
старовинні хрести, зірки, безкінечності, волові вічка, пояс
з ромбів і трикутників, який
обперізує писанку.
Планувалося, що писанка простоїть на Центральній площі Чернівців до 24
травня, проте за кілька днів
чернівчани вже встигли її пошкодити – через те, що люди
надто сильно розкручували
яйце, воно подряпалося в
окремих місцях. Тож тепер
час перебування писанки
на Центральній площі міста
істотно скоротили – вона
милуватиме око перехожих
лише до завершення Великодніх свят, а потім писанку
перевезуть до Літнього театру
виправляти пошкодження. На
День Незалежності вона представить Буковину на параді
вишиванок у Києві, куди на
Майдан Незалежності свою
писанку «прикотить» кожен
регіон.

З давніх-давен українці шанують це свято. Бо
із нього починається справжня весна. І саме на це
свято всі бабусі та матері печуть паски і малюють
писанки.
Пригадую, як ми з сестрою завжди чекали Великодня. Ще й до сьогодні, коли ми вже виросли,
з особливим щемом у серці спостерігаємо, як народжується і випікають пасочку у бабусі. Запашні,
духмяні, вони чарують своєю красою.
– Печеться паска, зазвичай, у чистий четвер,
– розповідає моя бабуся Олександра ФИСЮК,
жителька села Веренчанка, що на Заставнівщині. – Та можна її пекти і в суботу, одначе жодним
чином не в п’ятницю. У хаті, де буде пектися паска,
повинно бути прибрано, вимито, рушники випрані,
накрохмалені, стіни побілені. Перед тим, як братися
до пасхального тіста, господиня повинна одягнутися у чистий святковий одяг, обов’язково зав’язати
на голову хустку. Цей урочисто-святковий момент я
обов’язково розпочинаю з молитви. Паска повинна
пектися з хорошими думками та гарним настроєм.
Гарно випечена паска – справжня гордість
для бабусі, як, мабуть, і для кожної господині.
Паска печеться для кожного члена родини
окремо з різними візерунками. Якщо вона вдалася, то і рік для цієї людини буде вдалим. У кімнату,
де печеться паска, навіть заходять обережно, не
гримають дверима, щоби паска «не сіла».
Колись паски називали бабами. Пекли білу, жовту та чорну. Першу не їли,
вона лежала на столі до поминальної
неділі, а потім її виносили на цвинтар. До
жовтої баби давали багато жовтків, тому
вона було насичено жовтого відтінку,
звідки й отримала свою назву. Шматок
такого хліба спершу давали корові, потім
уже їли самі. Чорну бабу при випіканні
накривали освяченою вербою. Таким
хлібом відводили грім.
– Поки тісто підходить, – жваво розповідає

Олександра Іванівна, – я швиденько розпалюю
у печі. Та не просто, як зазвичай, а з молитвою
у серці та на вустах, на минулорічній освяченій
вербі. Потім підтримую вогонь завчасно заготовленими дровами, вони мають бути дрібно
наколотими та сухими. Коли піч напалена, вона
стає білого відтінку, це знак того, що можна
саджати у неї паску. А тут, гляди, і тісто «підійшло», швиденько викладаю його у форми та
прикрашаю різними візерунками. Змащую яйцем,
щоби рум’яною була, і саджаю її у піч на годинку,
нехай зігріється, – жартує бабуся. Після цього
виймаю і кладу на дерев’яний стіл, щоби вийшов
пар, спочатку на один бік, потім на інший. Коли
вона вистигла, складаю паску у дерев’яне корито
і накриваю її білою скатертиною чи тканиною.
Варто пам’ятати, що спечену паску, допоки її не
освятили, куштувати не можна. Паску до кошика
викладаю у суботу надвечір. За звичаєм, кошик
повинен складати господар дому, а якщо такого
немає, то цим займається ґаздиня.

Що має бути в кошику

Традиційний український кошик
має в собі містити обов’язково паску,
що символізує сонце; писанки – символ
воскресіння Христа;
часник, щоби відгонити злих духів;
хрін, який символізує міцність та незламність людського духу; ковбасу та
сало, що є праобразом Ісуса Христа,
який своєю кров’ю
врятував усіх людей від влади смерті; сир – як символ
жертовності та ніжності Бога, а також

сіль, що засвідчує зв’язок між Богом та
людьми.
Пасха завжди символізувала перемогу Світла
над Темрявою, Добра над Злом. Великдень,
як й інші весняні свята, асоціюється з магією
родючості. Приміром, великодня паска «говорить» завжди господарям про родючість
та плодовитість. Її випікали за принципом

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора

До святкового столу

Домашня паска від бабці Олександри

Інгредієнти (на 10 пасок):
2,5 л. води; 2,5 л. молока; 6 яєць; 500 г цукру; 250 г олії; 100 г
дріжджів; 10 – 12 кг борошна; 1 упаковка маргарину; дрібка солі.
Спосіб приготування:
Тісто для паски робиться на підігрітій воді та молоці, туди додаємо
дріжджі та цукор і залишаємо бродити в теплі на 3 – 4 години. Після бродіння додаємо у розчину яйця, маргарин, дрібку солі, олію та борошно.
Ставимо ще на годину, щоби воно підкисло. Після цього виставляємо
тісто у форми, змащені олією. Залишаємо ще на 30 хв., щоби тісто «виросло». Після цього кладемо у піч чи духовку.

зроби сам

Крашанки з візерунком

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – забудована земельна ділянка
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
та житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 364 кв.м та , які є власністю
Тікана Георгія Івановича (м. Чернівці, вул. Переяслівська, 6/6, ІПН 2202026835).Забудована земельна ділянка за
кадастровим номером 7310136900:68:002:0057 площею 0,1000га з цільовим використанням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Земельна ділянка рівнинна, забезпечена мережами
електроосвітлення, газопостачання, автономного водопроводу, каналізації з під’їзною дорогою з твердим покриттям.
На земельній ділянці розташований цегляний сучасного архітектурного рішення одноповерховий з мансардами та підвальними поверхами житловий будинок Літ А, загальною площею 364,10кв.м, вигрібна яма №1, криниця №2. Земельна
ділянка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Карпатська,53 та є власністю боржника на підставі державного акту
на земельну ділянку серії ЯБ №187780 від 21.04.2005р.Одноповерховий з мансардою та підвалом житловий будинок
Літ. А, загальною площею 364,10кв.м, вигрібна яма №1, криниця№2. Корисна площа приміщень 364,1кв.м, житлова
площа- 119,10кв.м. Підвальне приміщення – 109,9кв.м (сходки – 13,7кв.м, вбиральня – 1,90кв.м, комора – 10,4кв.м,
ванна – 8,7кв.м, підсобне приміщення – 16,5кв.м, підсобне приміщення – 9,3кв.м, більярдна – 34,5кв.м, топочна –
14,9кв.м), І поверх – 144,4кв.м, житлова площа – 50,3кв.м (веранда 6,8кв.м, коридор – 3,9кв.м, вбиральня – 2,2кв.м,
сходова клітина – 20,2кв.м, кухня – 17,9кв.м, столова – 16,8кв.м, кімната – 35,3кв.м, кімната – 15,0кв.м, гараж – 26,3кв.м),
мансарда загальна площа - 109, 8кв.м., житлова площа – 68,80кв.м.(сходова клітина – 16,4кв.м, кімната – 19,6кв.м,
вбиральня – 2,6кв.м., ванна – 7,0кв.м, кімната – 17,9кв.м, кімната – 16,3кв.м, балкон – 8,5кв.м, кімната – 15,0кв.м,
веранда – 6,5кв.м.).Фундаменти будинку – стрічкові, бетонні, стіни, перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття
залізобетонне, дерев’яні балки, дах дерев’яний, метало черепиця, двері – дерев’яні, підлога – керамічна плитка з підігрівом, ламінат, оздоблення внутрішнє – високоякісна штукатурка стін з євровиглажуванням, часткове оздоблення стін
кахельною плиткою, підшивка стелі плитами гіпсокартону, пофарбування водяними сумішами, високоякісні шпалери,
інженерне забезпечення – газопостачання, електропостачання, холодне (від колодязя) водопостачання, автономне
опалення та гаряче водопостачання від котла, каналізація – вигрібна яма. Сходи – бетонні, перила з кованого металу,
дерев’яні. Майно знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Карпатська,53 та є власністю боржника на підставі свідоцтва
на право власності серії САА №150921 від 21.09.2004р.Стартова (початкова) ціна – 1 288 892,36 грн. (без ПДВ) (Договір
№ 1-25093 від 16.12.2011року). Гарантійний внесок у розмірі – 64 444,62 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти в
рахунок погашення заборгованості перед:АКІБ «УкрСиббанк» (м. Чернівці, вул. Головна, 119, код ЄДРПОУ 09807750).
По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на
використання загальні для житлових будинків.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 30 квітня 2012 р. об 11:00 год.
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін подачі заяв 30 квітня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна
оплата по лотам здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів - на поточний рахунок № 37313002002208, в УДК у Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ
35029484, одержувач – Шевченківський ВДВС ЧМУЮ.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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

аналогії: чим вища паска, тим кращий урожай,
тим більше приплоду матиме худоба.
Нижче подаємо рецепт домашньої паски
Олександри Фисюк. Можливо, з часом, вона
стане і для Вас сімейною. І пам’ятайте, найважливіше при випіканні паски – настрій, з
яким Ви готуєте її. Він повинен бути чистим
і радісним.

Безпечно пофарбувати яйця
можна в лушпинні цибулі. Крашанку
(галунку) можна зробити не тільки
однотонною, а ще й прикрасити гарним візерунком!
Для цього краще брати коричневі
яйця. Далі беремо, наприклад, листочок кропиви. Накладаємо його на
яйце, обтягуємо тонкою капроновою
панчохою і замотуємо нитками на
зразок повітряної кульки. Хвостик
відрізаємо ножицями. Можна взяти
будь-який листок, наприклад, тро-

янди чи фіалки або навіть травинку.
Чим більше листя різної та химерної
форми – тим цікавіше малюнок. Коли
в саду взагалі голо або, навіть, сніг,
можна використовувати будь-які

крупи. Наприклад, рисом можна
викладати різні малюнки – по натягнутих і замотаних панчохах рисинки
легко переміщуються. За допомогою
штемпелів можна навирізати з листя

домашніх вазонів різні фігурки.
«Запаковані» яйця вкладаються
в каструлю під шар лушпиння, на
саме дно. Вода повинна ледве-ледве
кипіти (у сильно киплячій воді яєчна
шкаралупа може потріскатися). 10
хвилин в киплячій воді цілком достатньо – яйця зваряться круто, а шкаралупа набере насиченого коричневого
кольору, а візерунки стануть різних
відтінків жовтого і зеленого кольору.
Експериментуйте та фантазуйте
на здоров’я – смачних вам галунок!
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Із фізика у... священики

Чернівецький священик переконаний, що закони фізики
підтверджують православну догматику та існування Бога

Чернівчанин Олег ПОЛЯНКО тривалий час
займався фізикою. На інженерно-технічному
факультеті Чернівецького університету
вирощував кристали. А у 39 років несподівано для
усіх вступив на теологічний факультет, висвятився
на священика.
Нині протоієрей Олег Полянко – настоятель
храму Святої рівноапостольної княгині Ольги
у Чернівцях. Священик каже: фізика лише
підтверджує існування Бога.
Кожна служба отця Олега – наче
читання Біблії, яку вміє розтлумачити
так, аби зрозумів і професор, і продавчиня, і пенсіонер. Нині навіть важко
уявити цього поважного священослужителя біля мікроскопів, креслень чи
амперметрів. Хоча понад десять років
Олег Полянко служив науці – фізиці.
– Після закінчення фізичного
факультету Чернівецького університету, я залишився працювати на
кафедрі. Тоді всі фізики Чернівців
займалися напівпровідниками. Ми
вирощували кристали і передавали
їх на подальшу наукову обробку
до Москви, Ленінграду, – розпо-

відає отець Олег. – Проте декан
фізичного факультету якось сказав:
перших теологів у нашому місті
виховав фізичний факультет. І це
була правда. Всі фізики насправді
у душі – лірики і дуже віруючі люди.
Скажімо, Ньютон написав більше
книг-тлумачень Біблії, ніж робіт із
фізики. За великим рахунком, досконало опанувавши фізику, розумієш, що ця наука тлумачить Біблію.
Ісаак Ньютон твердив: світ не міг
самостійно виникнути з первинного
хаосу лише в силу одних фізичних
законів. Для цього була необхідна
вища сила – Творець.

Олег Полянко виріс у сім’ї священика, тож змалку відвідував
церкву, слухав, як батько править
Богослужіння. Уже в той час у його
душі зароджувалося бажання стати
священиком.
– Займаючись науковою діяльністю, я самостійно почав опановувати старослов’янську мову, молитви,
Літургію, церковні пісні. У православному вченні читав, що Бог особисто
кличе кожну людину на священство.
Зокрема, про це у символічній формі
сповіщав пророків янгол. У мене не
було таких видінь, але тема віри,
православ’я завжди бентежили мою
душу. Нині розумію, що таким чином
визрівало моє покликання служити
Господу, – міркує отець Олег. – І моя
наукова діяльність лише сприяла
цьому. Фізика має надзвичайно глибинні елементи бачення Всесвіту.
Коли фізики розкрили будову атома і
освоїли мікрокосмос, вони побачили,
що закони фізики лише підтверджують те, що Бог створив світ з нічого. І
головний аргумент на підтвердження цього – теорія великого вибуху.
Малесенька, непомітна оку, крапка
вибухнула – і почала розширюватися.
Так утворився Всесвіт. Вчені довели,

що хвилі від вибуху, які перетинають
увесь Всесвіт, мають єдиний початок
– оцю малесеньку крапочку. Так і у
Святому Письмі написано: нічого не
було, і з маленької крапочки утворився нинішній Всесвіт. Тож закони фізики пояснюють православну догматику. Біблія ніколи не суперечила науці,
тому що Бог дав людині таланти, щоби
вона розумом пізнавала навколишній
світ. Гадаю,усе це є незаперечним
фактом того, що Бог існує, і саме Він
створив наш світ.
У 1990 році здійснилася мрія
Олега Полянка – його висвятили на
священика. Після цього вступив до
Київської семінарії, а згодом – на теологічний факультет Чернівецького
національного університету. Тоді він
був найстаршим першокурсником на
весь університет, бо вже відсвяткував
своє 39-річчя.
І ось майже десять років отець
Олег є настоятелем церкви Святої
княгині Ольги. Нині з посмішкою
пригадує, як правив перше Богослужіння просто під відкритим небом.
– На Різдво наша тоді ще зовсім
невеличка церковна громада ходила
колядувати по домівках і зібрала 300
доларів. За ці гроші придбали цеглу
та самотужки спорудили невеличку
церкву, в якій нині щонеділі та у
великі свята збирається багато прихожан, – розповідає Олег Полянко.
– Місця вистачає усім, проте ми вже
маємо проект собору, який починаємо
зводити тут таки. Коштів, звісно, ще
всіх не маємо, але спільними зусиллями з Божою поміччю сподіваємося
збудувати храм.
Мабуть, чоловіки з родини Полянко мають таке покликання – служити
Богові. Бо і рідний брат отця Олега
– отець Валерій – полишив фізику, і
нині є настоятелем Свято-Миколаївської церкви. Тепер і син отця Олега
думає над тим, щоби стати священиком. Він часто допомагає татові під час
служби – паламарює, читає Апостола.
– Син повинен сам обрати свій
шлях, і я у це не втручатимусь, –
каже Олег Полянко. – Проте, якщо
вирішить висвітитися на священика,
не суперечитиму. Мабуть, така буде
воля Божа, щоби він продовжив
справу батька і діда.

Сільська громада
захистила свого
панотця
Коли матеріал про Олега Полянка
був уже готовий до друку, до редакції завітала наша постійна читачка, колишня
викладачка філологічного факультету
ЧНУ Василина Василівна ЯКІВЧИК. Пані
Василина пригадала розповіді старожилів про найскладніший повоєнний період старовинного буковинського села,
що на Кіцманщині. Бо саме там далекого
1937 року народилася В.В Яківчик. Серед них – і спогад про отця Полянка.
Пропонуємо його увазі читачів:
– …Керівники-більшовики почали
насаджувати свої закони: відбирати
землю, створювати колгоспи, закривати церкви, переслідувати національно
налаштованих людей. Але терпець у
народу урвався і багато молодих хлопців
пішли в УПА. Часто відбувалися бої між
яструбками та членами УПА. Чимало людей вивезли до Сибіру. Село поринуло в
страшний смуток. Та коли вийшов наказ
закрити церкву, люди цього не витримали і збунтувалися.
Правив тоді у церкві отець Полянко,
який, за звичаєм, проживав з дружиною
і двома малими синами у попівському
будинку. Так ось одного дня, як ті чорні
круки, налетіли яструбки і вивезли сім’ю
Полянків з попівського дому та зачинили їх у сусідньому будинку, власників
якого напередодні вивезли до Сибіру.
Але проти арешту священика повстала вся сільська громада. Люди
розділилися: одні з них чергували біля
церкви, інші – біля будинку, де були
замкнені Полянки, не дозволяючи їх
звідти забрати. Представники села від
імені громади просили яструбків та їхнє
керівництво відпустити священика та
його родину. Та протистояння тривало...
Вночі хтось спробував спалити церкву, та люди не дали цього зробити, вчасно загасили.
Очевидці потім розповідали, що
якось до будинку, де була замкнена сім’я
Полянків, під’їхав автомобіль. З машини
вийшла жінка і, підійшовши до вікна,
голосно повідомила, що священикові не
варто хвилюватися – він із сім’єю буде
звільнений. Так і сталося. Як пізніше
говорили односельці, жінка-рятівниця
виявилася дружиною Кіцманського прокурора, який був родом із Галичини…
Спогади про родину Полянків містяться і в книзі «Коротка історія села
Борівці» .

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.
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