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Буковинець продав нирку

«Банк погрожував, що відбере
все, що маю. Приватний кредитор також… Що було робити?
Іти вбивати? Кредитор «порадив» швидкий спосіб – я зайшов в інтернет-клуб і попросив
хлопців, щоби дали оголошення: «Продам нирку».

10 стор.

Нагадайте своїй
поштарці про передплату
на газету «Версії»!

Ціна на 6 місяців:

39.75 грн

Ціна на місяць:

7.10 грн
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погляд політолога

«Ми не загинули там – то не
даймо поховати себе тут!»
абзац новин

Н

а Центральній площі висадили 100
кущів буксусу (самшиту). Працівники
ЧМКВ «Трест зеленого господарства та протизсувних робіт» висадили на Центральній площі
100 кущів буксусу. Ця вічнозелена рослина добре переносить холод і морози, тож на клумбах
Центральної площі милуватиме очі цілий рік.

У

Чернівцях утворили живе серце.
Благодійна акція «Серце до серця» розпочалася видовищним флешмобом. Півсотні
чернівчан цими вихідними утворили фігуру у
вигляді серця. Мета акції – придбати слухові
апарати для дітей, які мають вади слуху.
Акція триватиме до 28 квітня. Якщо зберуть
додаткові 80 тисяч гривень, крім слухових
апаратів придбають медичне обладнання, за допомоги якого діагностують слух у
новонароджених. Кошти можна залишати
у Чернівцях у «Кредобанку» на перехресті
вулиць Комарова та Червоноармійської.

М

уніципальні гранти освоюватимуть 10
громадських організацій. Зі 100 тис.
грн., передбачених у міському бюджеті на підтримку соціальних проектів, більше половини
витратять на підтримку хворих на ВІЛ/СНІД
та інвалідів. Загалом до конкурсної комісії
подано 14 проектів від місцевих громадських
організацій. Сума найбільшого гранту склала
15000 грн – на проект «Допомога інвалідам у
адаптації до соціального життя» Чернівецької міської організації Товариства Червоного
Хреста. Найменше коштів – 4000 грн виділили
на проведення «Європейського тижня мобільності в Чернівцях», який запропонувала «Буковинська агенція регіонального розвитку».

У

Чернівцях буде візовий центр Греції.
У Львові, Чернівцях та Івано-Франківську
планують відкрити візові центри Греції, в
яких українці зможуть подавати документи на
оформлення шенгенських віз. Про це під час
свого візиту до Львова повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Греції в Україні
Георгіос Георгунтзос. Рік від року кількість туристів з України до Греції зростає. Якщо 2009
року країну відвідало 2,5 тисячі українців, то
2013-го очікують 200 тисяч. Цього року ціна
відпочинку на грецьких курортах не зросте:
за десятиденний відпочинок у тризірковому готелі з триразовим харчуванням треба
викласти від 500 євро (за особу). Автобусні
тури за цими умовами – 400 євро (за особу).
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працівникам аеропорту
заборгували майже мільйон зарплати. Працівники прокуратури
встановили, що керівництво Чернівецького
аеропорту заборгувало 153-м працівникам і 5-ти звільненим особам понад 995
тис. грн. зарплати за березень. За цим
фактом відкрите кримінальне провадження й триває досудове розслідування.

Понад дві сотні чернівецьких «афганців» протестували під
стінами обласного госпіталю ветеранів війни.
Мітингувальники стверджують, що умови лікування тут
щороку дедалі гірші: годують погано, лікувати нічим, воду – й
ту вимикають… Афганці дивуються: куди у Чернівцях зникають
гроші, які держава дає на підтримку їхнього здоров’я?

Фото Ігоря Константинюка
Фото Ігоря Константинюка

ПОМИЛУВАННЯ
ЛУЦЕНКА: ПРИЧИНИ Й
НАСЛІДКИ

– Найпаршивіший госпіталь – це чернівецький, – каже ветеранафганець Василь Ганзій. – Я спілкувався з людьми з усієї України, які
лежали в різних госпіталях. От чоловік тут вже відлежав 14 днів – отримав 4 системи. Лікарка каже: «Це і так ще дохрєна».
– На все є кінець терпіння, – каже кіцманчанин Віктор Ісар, який
в Афганістані підірвався на гранаті. – Харчування тут, порівняно з попередніми роками, суттєво погіршилося. Колись були фрукти, печиво,
соки… Зараз це на свята, і то – рідко. Якщо раз на тиждень дадуть якусь
рибну котлету – то це для нас уже свято.
А ліки? Тут треба знати, коли лягти в госпіталь! Якщо в тебе якесь
погіршення здоров’я, приходиш сюди і питаєш: «Є ліки?» - «Ні, немає!»
То чого тоді лягати сюди і чим лікуватися? Щоби чергові, як колись нас
в армії, лікували всіх зеленкою та маззю Вишневського? Вона в наші
роки ефекту не дасть, нам уже не по 18, – каже Віктор Ісар.
Ініціатори – обласна спілка ветеранів Афганістану та ГО
«Ніхто крім нас» – заявляють про систематичні порушення
та зловживання в стінах госпіталю та вимагають від обласної
влади вжити необхідних заходів і створити слідчу комісію.
– Щодня відключають воду! – каже ветеран-афганець Анатолій
Філіпчук. – У мене завжди кілька пляшок води зберігається, бо навіть
руки помити нема як. Ви уявіть: відкриють душ вам увечері… Від 19-ї до
21-ї сімдесят чоловік можуть помитися?!
«Наші побратими
– Не вистачає грошей, – виправдовується Манолій Мігайчук, головний лікар
помирають від
Чернівецького обласного госпіталю ветого, що їх нетеранів війни. За його словами, два роки
якісно лікують!» – тому на харчування кожного пацієнта
переконані афган- область виділяла 35 гривень на добу, а
ці. Якщо на війні на ліки – 40. Цього ж року фінансування
врізали чи не вполовину – по 25 гривень
померло понад
на харчування та ліки. За останні п’ять
півсотні буковин- років удалося перекрити дахи, проведені
ців, то після неї – поточні ремонти в кожному відділенні…
Проте його пояснення учасників
в 4 рази більше!
мітингу не задовольнило. Люди звернулися до облдержадміністрації з вимогою
втрутитися в ситуацію та замінити керівника медичної установи. А
також створити робочу групу для перевірки та ревізії шпиталю, повернути до установи звільнених працівників, збільшити фінансування
госпіталю.
Окреме питання у ветеранів – хабарництво у медичній установі.
Протестувальники кажуть: хабарі вимагають, особливо за підтвердження інвалідності. Проте, за їхніми словами, замість справжніх
корупціонерів у госпіталі часто підставляють невинних лікарів-професіоналів.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

За довідку про
інвалідність – 5 тис. грн

Працівники управління боротьби з організованою злочинністю
зафіксували факт вимагання та отримання хабара працівником обласного госпіталю. До правоохоронців звернувся учасник бойових
дій і повідомив, що службовець госпіталю інвалідів ВВ за надання
направлення на проходження медико-соціальної експертизи для отримання групи інвалідності вимагає хабар. Триває досудове слідство та
проводиться перевірка службовця стосовно причетності до вчинення
інших подібних злочинів.

Минулої неділі колишній міністр
внутрішніх справ Юрій Луценко достроково вийшов на волю: його
помилував президент. Причому, сам в’язень не просив милості, бо не
вважає себе винним у жодних злочинах. Але негайного звільнення
Луценка вимагав Захід і навіть ставив у залежність від цього кроку
перспективу підписання угоди про асоційоване членство України
в ЄС. А з нею нинішні правителі нашої держави пов’язують певні
надії. Та й у їхній складній грі з Москвою така альтернатива потрібна.
Крім зовнішніх причин, помилуванню сприяли й внутрішні.
Банкова стурбована наростанням організованого руху протесту
в Україні, яким намагається керувати об’єднана опозиція. Влада
докладає чималих зусиль для розколу опозиціонерів, проте успіху
не має. А поява серед лідерів опозиції Луценка різко змінить співвідношення сил. Адже саме його харизми не вистачає лідерам
«народного повстання». І раптом серед них з’явиться політична
фігура в мученицькому ореолі. Відомо, що українці особливо полюбляють постраждалих від влади.
Так, політичній кар’єрі Юлії Тимошенко свого часу дуже
посприяло переслідування її режимом Кучми. Коли прості українці побачили страждалицю, змушену пити воду з-під крану
в Лук’янівському СІЗО, вони миттєво забули про походження
Юліних мільярдів. А коли почули полум’яні промови блискучої
політичної акторки, готові були йти за нею у вогонь, воду чи на
морозний Майдан…
Луценкові нинішня влада створила подібний образ. Тут і фізичні страждання та психічні тортури, незламність духу та свята
віра у свою правоту. Якщо скористатися класичним визначенням,
– так гартувалася сталь. Банкова розраховує, що Луценко розколе опозицію. Аналітики ж вважають: він має шанс об’єднати всіх
невдоволених нинішнім станом в Україні. А це дозволить створити
могутній народний рух, надати йому потрібної динаміки й довести
справу до логічного кінця. Хоча стовідсоткової впевненості в такому розвитку подій немає. На жаль, у політичній кар’єрі щойно
звільненого в’язня було чимало такого, що періодично відштовхувало від нього вчорашніх союзників.
Йдеться не стільки про діяльність Луценка в Соцпартії, скільки
про його роль у створенні й занепаді політтехнологічного проекту
«Народна Самооборона». Тоді народні настрої були використані
ним лише для власної успішної кар’єри, а прості люди залишилися
ні з чим.
Щоправда, колишній лідер «народних самооборонців» мав
достатньо часу для того, щоби критично проаналізувати й оцінити
свою попередню діяльність. У камері він багато читав, і подібно до
політв’язнів минулого, навіть чимало писав. Висновки з власних і
чужих помилок повинен був зробити.
Дай Боже, щоб і більшість українців навчилися робити такі
висновки. Головний з них – досить вірити в месію, який дасть нам
очікувану волю. За власні права необхідно боротися самим і не покладати на політиків зайвих сподівань. Справжнього лідера може
висунути лише народ, і той повинен об’єднати різні соціальні сили
спільною ідеєю. Невдовзі побачимо, чи зможе акумулювати Луценко
народну енергію. Нового розчарування суспільство не витримає.
Хоча, щоби не розчаровуватися, не треба очаровуватися.

акценти
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«Ударівці»: «Нам
готують двопалатний
парламент»

Народний депутат, «ударівець» Роман Ванзуряк заявив на пресконференції про те, що в Україні активно мусується питання референдуму. «Є кілька технічних наказів Центрвиборчкому з цього питання, нам
готують двопалатний парламент і посилення повноважень президента.
Таким чином робиться спроба монополізації влади». Свої висновки нардеп підтверджує фактами тих дій влади, які країна має змогу спостерігати
упродовж останнього часу.
Серед найяскравіших проявів протидії влади власному народові – перешкоджання громадським активістам у їх бажанні взяти участь у загальноукраїнській акції «Вставай, Україно!» минулої неділі в Києві. П’ять разів
автобус з учасниками акції, які рухалися з Чернівців до Києва, зупиняли
працівники ДАІ, затримавши його майже на дві години. Законних підстав
для цього не було, аргументи правоохоронців зводилися до виправдань
на кшталт «У мене є руководство», «Ми проводимо спецоперацію «Акциз», «У місті Київ проводиться футбольний матч». Усім, хто переглядав
відеозапис спілкування ДАІшників з активістами, це нагадало 2004 рік…
Та крім власного бачення загальнодержавних подій, нардеп поділився результатами моніторингу діяльності місцевої влади. Щодо порушень, які побачив Роман Ванзуряк у роботі Чернівецької міської ради,
ним скеровані депутатські запити до органів прокуратури. Загалом від
початку депутатської діяльності до різних установ та органів ним подано
92 депутатські запити.
Серед питань, які під пильною увагою «ударівця», – ціла низка рішень міськвиконкому щодо надання житла високопосадовцям. У них він
вбачає ознаки «корупційної схеми», оскільки вони не оприлюднюються
для загалу і приймаються непрозоро. Таку ситуацію Роман Ванзуряк
вважає «наслідком зруйнованого самоврядування в Чернівцях».
Серед щасливчиків, які отримали квартири, випередивши тисячі
черговиків, такі, зокрема, посадовці, як радник в.о. міського голови
Михайлішина Роман Довгалюк (рішення № 612/19 від 25.09.2012р.);
заступник директора департаменту житлово-комунального господарства
Василь Манчуленко (ріш. № 499/16 від 14.08.2012р.); голова Першотравневої районної в місті Чернівці ради Віктор Мельничук (ріш. № 273/7
від 26.04.2011р.) та ще багато інших посадовців, серед яких чиновники,
прокурори, судді (читайте в наступних числах «Версій»).

Мітинг справедливості біля
ратуші

Біля Чернівецької міськради вимагали справедливості у
справі хлопця, вбитого у «Графській садибі». На мітингу відбувся
перформанс, що зображав несправедливість українських судів.
Нагадаємо, торік у квітні троє іноземців убили Олександра
Савку. Справу розглядали майже рік. Нарешті суд виніс вирок,
засудивши причетного до злочину тільки до трьох років умовного
позбавлення волі.
Родичі й друзі вбитого протестують проти такого несправедливого вердикту. Їх обурює те, що підозрюваному інкримінують
«хуліганство», а не вбивство. Сестра загиблого наголошує також,
що родичі хочуть домогтися повернення двох співучасників
злочину з Азербайджану, куди вони втекли після жахливого
вбивства.
– Якщо апеляційний суд залишить попередній вирок без
змін, ми будемо його оскаржувати в судах вищої інстанції і навіть
у Європейському суді, – розповіла Лариса Скакун-Савка, мати
загиблого. – На попередньому слуханні підозрюваного взяли під
варту. Але надії на суд я не покладаю. Хоча затриманий – холоднокровний вбивця мого сина, та суд цього не бачить, як не бачить
суд і відео з місця події. На жаль.

Вл. інф.

«Взірцевий сектор» на
Калинці тиждень почекає

офіційно
Михайло Папієв: Усі
білборди на території
області необхідно привести
у належний стан
8 квітня на апаратній нараді за участі керівників структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та територіальних
відомств центральних органів виконавчої влади голова обласної
державної адміністрації Михайло Папієв зауважив, що білборди,
які розміщенні вздовж доріг області, повинні мати належний вигляд. «Снігопади, вітер і дощ пошматували постери на рекламних
конструкціях і вони мають не естетичний, я б сказав, жахливий вигляд, – зазначив керівник виконавчої влади краю. – Тому впродовж
місячника з благоустрою, який зараз триває в області, необхідно
привести у належний стан всі білборди, які розташовані на території
регіону, у тому числі і в Чернівцях».
Михайло Папієв наполіг, аби пошкоджені зображення на носіях
зовнішньої реклами були замінені власниками білбордів, зокрема,
соціальною рекламою згідно з чинним законодавством. Водночас
він доручив відповідним структурам, які погоджують встановлення
рекламних конструкцій на території області, зокрема, Службі автомобільних доріг, державтоінспекції, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування організувати постійний жорсткий контроль
за зовнішнім виглядом білбордів.

Прес-служба обласної державної адміністрації

У вівторок представники одного з найбільших ринків України пікетували Чернівецьку
міськраду. В Ратуші саме засідав міськвиконком,
який першим питанням мав розглянути план
реконструкції 5-го сектору ринку. Реконструкція
має розпочатися після Великодніх свят і полягатиме в асфальтуванні території, облаштуванні

нового водовідведення, впорядкуванні торгівлі
продуктами.
Пікетувальники побоюються, що демонтаж
їхніх торгових контейнерів, попри обіцянки адміністрації, не буде тимчасовим. «Контейнери або
не повернуть на попередні місця, або розташують по-іншому, що зашкодить торгівлі», – вва-

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

жають торговці. І справді, на час реконструкції
планується нібито тимчасово демонтувати
контейнери і перенести їх до іншого місця.
Водночас їх хочуть поставити потім за видами
товарів. Але це завадить, вважають підприємці, можливості міняти за потреби товар.
Аби довести свою позицію до відома міської влади, мітингувальники прийшли з гаслами
«Почуйте нас!», «Реконструкція 5 сектору –
за законом», «Реконструкція без евакуації»
тощо. А також скандували «Ми-хай-лі-шин!»,
намагаючись домогтися спілкування з секретарем міськради. Виконувач обов’язків
міського голови цього часу поспішав коридорами Ратуші на засідання міськвиконкому
і на повідомлення, що зустрічі з ним прагнуть
підприємці, лише розвів руками.
Однак виступ представників 5-го сектору
Калинівського ринку вплинув-таки на розвиток подій. Як повідомив «Версіям» керівник
прес-служби Калинівського ринку Олексій
Пономаренко, остаточне рішення щодо реконструкції того дня не прийняте: «Створено
комісію, яка до наступного понеділка ознайомиться з ситуацією із 5-м сектором з виїздом
на місце, а вже тоді буде зроблений обґрунтований висновок».

Вл. інф.

З мосту на межі Буковини
та Хмельниччини випала
залізобетонна плита
Провал розміром 1 х 0,3м утворився
в русловому прогоні між опорами №4 та
№5. Міст, збудований ще 1956-го року і
відтоді жодного разу не ремонтований,
утратив пропускну здатність. Рух понад
добу здійснювався лише однією смугою.
Міст, складова траси «Київ-Чернівці», з’єднує Хмельницьку та Чернівецьку області. На цей рік під його поточний
середній ремонт шляховикам виділили
4,8 мільйона гривень. Вони обіцяють
цю аварійну ділянку залатати протягом
тижня, а ґрунтовну реставрацію мосту
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здійснити до кінця року.
Саме в день аварії на мосту голова ОДА Михайло Папієв на апаратній
нараді доручив Службі автомобільних
доріг негайно розпочати ремонт двох
мостів краю – в Атаках та Звенячині,
а також доріг місцевого та державного
значення. Коли верстався номер, від
цієї Служби надійшло повідомлення
про закриття руху транспорту через
міст, об’їзд забезпечений через Новодністровськ – Муровані Курилівці
– Дунаївці.

Фото Лідії Кирилюк

акценти

кримінал

М

едики відмовилися прийняти вагітну
з іншого населеного пункту. За відмову
надати медичну допомогу вагітній щодо медперсоналу пологового відділення Вижницької районної лікарні порушили кримінальну
справу. Як повідомила прес-служба прокуратури області, до пологового відділення
звернулася 21-річна жителька Заставнівщини, яка перебувала у передпологовому стані.
Та медики відмовилися обстежувати жінку,
мотивуючи тим, що в неї не було документів
і вона перебувала на обліку в іншій лікарні.
Нагадаємо, що, за чинним положенням, при
госпіталізації первинна медична документація
оформляється за документами пацієнта, що
підтверджують її особу. Коли такі відсутні,
зазначається, що паспортні дані записані зі
слів пацієнта. Відповідно до ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я,
медичні працівники у випадку виникнення
невідкладного стану людини зобов’язані
надати потрібну медичну допомогу. Наразі за
цим фактом проводиться досудове слідство.

«

Лісоруби» обікрали державу на
мільйон і потрапили за грати. Директор
одного з держспецлісництв у серпні 2010 року
створив організовану злочинну групу, до якої
ввійшли два його заступники та два майстри
лісу. Зловживаючи службовим становищем,
лісівники підробляли документи та вносили
неправдиві відомості до матеріалів відводу лісосік під вирубку. Крім того, учасники
угруповання, спільно з іще одним майстром
лісу, привласнювали незаконно зрубану
деревину. За вироком суду, усіх членів
угруповання засудили до позбавлення волі
на термін від 2-х до 3-х років і 7 місяців із позбавленням права обіймати посади, пов’язані
з виконанням організаційно-розпорядчих
і адміністративно-господарських функцій
та з конфіскацією незаконно добутого.

М

’ясо без експертизи – інспектор
ветслужби без роботи. Інспекторка
ветслужби надала дозвіл на реалізацію м’яса
без проведення експертизи. Її звинувачують
у скоєнні адміністративного корупційного
правопорушення з використанням службового становища. За рішенням суду чиновницю
оштрафовано на 850 грн. Згідно із законодавством, вона буде звільнена з роботи.

Н
Фото з сайту molbuk.ua

еповнолітній обікрав односельчанина. Гостини малолітнього вартували
господарю 12 тис. грн. Побувавши у потерпілого в гостях, хлопець, скориставшись
неуважністю господаря, викрав гроші. Наразі
подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом «крадіжка».

суспільні
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зворотній зв’язок

Паводок – під контроль

У минулому номері часопису
«Версії» від 4 квітня 2013 року надруковано критичний матеріал «Рутка: відпочинок для чернівчан, гроші
для власника, а трагедія для незахищених?», у якому йдеться про
можливу загрозу місцевого водного
об’єкта у селі Великий Кучурів Сторожинецького району у зв’язку із
високим рівнем води у ньому.
У відповідь на зауваження журналістів, Сторожинецька районна
державна адміністрація повідомляє, що робота з недопущення виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із повінню та паводковими явищами на території району,
розпочалася від 1 лютого поточного
року, коли почав активно збільшуватися сніговий покрив.
Зважаючи на це, 14 лютого
2013 року відбулося чергове засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, за результатами якого було визначено перелік
першочергових заходів щодо пропуску весняного льодоходу та недопущення повеневих явищ, у тому
числі керівникам територіальних
громад району вказано на необхідність забезпечити контроль за рівнем води на водних об’єктах району
та його негайного зниження.
Окрім того, 27 березня 2013
року райдержадміністрація направила телефонограму головам
міської, селищної та сільських рад
щодо своєчасного здійснення протипаводкових заходів власниками
ставків та безперешкодного пропуску паводкових вод, а саме «тер-

мінового зниження рівня води у ставах на третину об’єму при нормальному підпірному рівні із подальшим
коригуванням». Орендарям ставків
також рекомендовано перейти на
цілодобовий режим спостережень
за гідротехнічними спорудами та
гідрологічною ситуацією на період
проходження можливого паводку.
Водночас, враховуючи ситуацію,
про яку йдеться у публікації газети
«Версії», за дорученням голови РДА
було сформовано робочу групу з
числа фахівців РДА та МНС щодо її вивчення та усунення можливих загроз
життю і майну громадян.
6 квітня під час виїзного засідання робочої групи з балансоутримувачем озера на куті Рутка досягнуто
домовленості про початок негайного
скидання води. Під час контрольного
обстеження озера 9 квітня встановлено, що рівень води в ньому знижено майже на 1 метр, що становить
близько 35% його об’єму.
Нині обсяг води в озері знижується згідно з домовленістю, тож об’єкт
не загрожує місцевій громаді.
Сторожинецька райдержадміністрація вдячна газеті «Версії» за
допомогу при виявленні об’єктів,
які становлять потенційну небезпеку для жителів Підгір’я, оскільки
керівники територіальних громад
не завжди оперативно реагують
на попередження надзвичайних
ситуацій.
Дякуємо за співпрацю та запрошуємо представників ЗМІ і надалі
оприлюднювати проблемні питання, які стають їм відомі з власних
джерел.

пенсійні
Запитуйте –
відповідаємо

15 лютого мені видали посвідчення
«Почесний донор України». Нині отримую пенсію як колишній військовослужбовець. Чи належить мені до
пенсії підвищення? Якщо так, то з
якого часу і які необхідні для цього документи?
Відповідно до ст.13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» почесні донори України
мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на
одну особу в розрахунку на місяць. Сьогодні розмір
надбавки становить 110,80 грн. Для призначення
зазначеної надбавки Вам слід звернутися до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців
і деяких інших категорій громадян з паспортом і зазначеним посвідченням. Надбавка почесному донору
України призначається від 1 числа місяця, наступного
за місяцем, в якому було видане посвідчення, тобто у
Вашому випадку, від 1 березня 2013 року.
Пенсійне посвідчення, видане Чернівецьким обласним військовим комісаріатом пенсіонеру – колишньому
військовослужбовцю, стало непридатним для використання. Як можна
отримати посвідчення нового зразка?
Якщо пенсіонеру-військовослужбовцю треба
замінити пенсійне посвідчення, то йому необхідно
звернутись до управління пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших категорій громадян або управління Пенсійного фонду України в
районі за місцем проживання для заповнення анкети.
При собі треба мати паспорт і фото 4х6 см. Отримати
нове посвідчення можна при наявності документа,
який посвідчує особу.

Людмила РИЛЬЧУК, головний спеціаліст
управління пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших категорій
громадян

На Хотинщині загинув
електромонтер
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Ще двоє працівників
Обленерго цього
року були серйозно
травмовані, а один з них
став інвалідом.
У територіальному управлінні
Держгірпромнагляду в Чернівецькій
області створено спеціальну комісію з
розслідування смертельного випадку,
що стався 5 квітня на підприємстві
ТОВ «СО’ОК» у Хотині, – повідомляє
прес-служба теруправління.
Електромонтер з експлуатації
розподільчих мереж підприємства
«Хотинський РЕМ» ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у складі робочої бригади оглядав закриту трансформаторну
підстанцію на території вищеназваного підприємства та був уражений
електричним струмом.
Члени бригади намагалися надати
йому першу долікарську допомогу.
На місце події оперативно викликали
бригаду швидкої медичної допомоги,
яка продовжувала проводити реанімаційні заходи, проте безрезультатно.
Потерпілий 1969 року народження
загинув на місці.
Як повідомляє прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області,
комісія територіального управління
з’ясовує обтавини та остаточні причини нещасного випадку.
Під час розслідування вирішено
також провести позапланову пере-

вірку організації роботи з промислової
безпеки та охорони праці на Хотинському РЕМ і ТОВ «СО’ОК».
Як стало відомо редакції, нещасні випадки цього року трапилися ще
з двома електромонтерами ПАТ «ЕК
«Чернівціобленерго». Про один з
них йшлося на сесії Сторожинецької
районної ради. А перед бідою на
Сторожинеччині вразило струмом і
паралізувало чернівецького електромонтера: в нього відняло ноги на
очах у лікарки швидкої допомоги,
про що вона і розповіла автору цих
рядків.
І це попри те, що, як нагадаємо, на
не такій уже давній прес-конференції
голови правління Обленерго п. Шекети в облдержадміністрації йшлося
саме про отримання цією організацією
сертифікатів з охорони праці. Більше
того, підприємство настільки дбає про

своїх працівників, що навіть тимчасово закривало свої пункти проплати
за електроенергію в центрі Чернівців,
бо, як пояснив керівник, «активний
громадянин Геков затероризував
касирів», а підприємству важливе
психічне здоров’я членів колективу!
...Можливо, якби відповідні органи вчасно звернули увагу на численні
публікації газети «Версії» про аварійні
стовпи, трансформаторні підстанції
та інше обладнання Обленерго, а
прокурор Сторожинецького району
прийняв би депутата райради Олександра Босовича, який звернувся до
нього з приводу нещасного випадку з
електромонтером у їхньому районі, то
подібних трагедій було б менше? Зрозуміло, що професія електромонтера
належить до життєво небезпечних.
Але ж ми живемо у ХХІ столітті!

Фізичні особи –
підприємці зобов’язані
подавати звіт незалежно
від того, чи ведуть вони
підприємницьку діяльність.
Не подають звітності тільки
ФО – підприємці на спрощеній
системі оподаткування, які
є пенсіонерами за віком або
інвалідами.
ФО – підприємці повинні були подати звіт
за 2012 рік до органів ПФ до 10 лютого 2013
року. ФО – підприємці,які забезпечують себе
роботою самостійно, за умови, що такі особи не
є найманими працівниками чи підприємцями,
повинні подати до органів ПФ звіт за 2012 рік

до 1 травня 2013 року.
На даний момент прийом звітності триває.
Станом на 1 квітня 2013 року в області прозвітувало тільки 36% фізичних осіб-підприємців,
які забезпечують себе роботою самостійно.
Нагадуємо, що даній категорії страхувальників
потрібно прозвітувати до органів ПФ за місцем
реєстрації до 1 травня 2013 року.
Для звертання за призначенням пенсії при
досягненні відповідного віку ФО – підприємці
(загальна та спрощена система оподаткування
та особи, які забезпечують себе роботою самостійно) протягом року формують і подають до
органів ПФ звіт з позначкою «призначення
пенсії» за період до дати формування заяви на
призначення пенсії.
ФО – підприємці, яким за результатами
проведеної перевірки (звірки) збільшені або
зменшені зобов’язання, формують і подають до
органів ПФ звіт згідно з таб.4 дод.6 до Порядку
22-2 протягом одного календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків. У разі,

якщо звіт подається за кілька років одночасно,
формується один титульний аркуш і окремо
таблиця за кожний рік.
ФО – підприємці, які протягом звітного року
змінювали систему оподаткування, формують
і подають до органів ПФ один звіт із наявним
титульним аркушем, який містить дві таблиці:
таб. 1 і 2 дод. 5 до Порядку 22-2.
У випадку неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою
звітності, територіальні органи ПФ застосовують до платників єдиного внеску штрафні
санкції в розмірі десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (відповідно до п.
4 ч. 11 ст. 25 Закону 2464-VI від 8 липня 2010
року).
За додатковими роз’ясненнями можна
звернутися до управління ПФУ за місцем реєстрації.

Оксана АНДРУХ, головний спеціаліст
відділу персоніфікованого обліку

Прес-служба ГУ ПФУ в Чернівецькій області
повідомляє
Працівники освіти мають право на
одноразову грошову допомогу, яка виплачується органами Пенсійного фонду
України при призначенні пенсії за віком,
у розмірі десяти місячних пенсій станом
на день її призначення. Зазначена допомога
виплачується особам, які: ●на день досягнення
пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону
України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування», працювали в закладах та установах державної або комунальної

форми власності на посадах, робота на яких
дає право на призначення пенсії за вислугу
років відповідно до пункту «е» статті 55 Закону
України «Про пенсійне забезпечення»; ●мають
страховий стаж (для жінок – 30 років) на таких
посадах; ●якщо до цього не отримували будьяку пенсію.
Підвищено пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної
авіації. За чинним законодавством України
щороку з 1 березня заробіток, з якого призна-

Великий зал: «Світ забуття»: 10.00, 16.40, 19.00, 21.20; «Атака Кобри – 2»:
14.30; «Піймай шахрайку якщо зможеш»: 12.20.
Малий зал: «Клин Клином»: 18.40; «Останній дзвінок»: 17.00, 20.40; «Одним менше»: 13.00; «Монстри на острові»: 15.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Атака Кобри – 2 в 3D»: 10.50, 17.30; «Світ Забуття»: 12.50, 15.10,
19.30, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Світ забуття»: 12.30, 16.40, 19.00, 21.20; «Сімейка
Крудсів-3D»: 10.40, 14.50.
Малий зал: «Піймай шахрайку якщо зможеш»: 10.00, 13.50, 17.40,
21.30; «Падіння Олімпу»: 11.50, 15.40, 19.30.

Вл. інф.

Подавайте звіти вчасно

чається (перераховується) пенсія за вислугу
років працівникам льотно-випробного складу
цивільної авіації, збільшується на коефіцієнт
зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за попередній рік. В березні поточного року розміри
пенсій зазначеної категорії осіб в середньому
зросли на 14,2 %. Отже, в квітні пенсіонери –
колишні працівники льотно-випробного складу цивільної авіації отримають пенсію у нових
розмірах і доплату за березень.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.30,03.55 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».

11 квітня: «CROSS B BAND», Білоруськ м. Мінськ.
12 квітня: День космонавтики з гуртом «ТаРута», м. Київ. Конкурси, брейк данс-шоу, вхід вільний.
13 квітня: «Violin Stream Orchestra», м. Чернівці.
14 квітня: «Beer-Gun», м. Чернівці.
15 квітня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
16 квітня: «Denijazz», м. Чернівці.
17 квітня: «Астрея», м. Чернівці.

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
13 квітня, 18.30: «Лавина».
14 квітня, 12.00: «Як Настуня ледь не стала Марою»; 18.30: «Інцидент».
20 квітня, 18.30: прем’єра «Панночка».

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

14 квітня, 12.00: «Сірничок-малючок».

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

БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

ОРГАННИЙ ЗАЛ

2 – 23 квітня: благодійна акція «Українську книгу – українським дітям Румунії та Молдови»: збір книг проводиться обласною
універсальною науковою бібліотекою протягом робочого часу – від 9.00 до 19.00.

13 квітня, 18.30: Концерт вокальної музики. Соліст – В. Фісюк.

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «А. Пугачова. Знайти
мене».
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05,20.55 Офiцiйна хронiка.
10.15 Т/с «Маруся. Повернення».
12.35,15.00,18.20 Новини.
12.55,19.05,21.25 Дiловий свiт.
13.00 Право на захист.
13.20 Темний силует.
13.30,19.45 «Про життя» з А.
Пальчевським.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
18.45 Свiт спорту.
18.55 Агро-News.
19.25 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 «Вiра. Надiя. Любов».
22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Кiно в деталях.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.30 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
03.40 Дiловий свiт. Тиждень.
04.15 Караоке для дорослих.
05.05 Життя на рiвних.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

ПАБ «PUBLIK»

«Дорогою творчих пошуків». Персональна виставка живопису В’ячеслава Швеця.
Персональна виставка виробів з бісеру та напівкоштовного каміння майстрині О. Семотюк.
Авторське ювелірне мистецтво. Персональна виставка Штефана Пержана.
21 квітня виставка аторських робіт вишитих бісером «Вишиваний Дивотвір 2013».

1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11.40 Мелодрама «Тiльки ти».
13.40,04.15 «Не бреши менi 2».
14.40,05.05 «Сiмейнi мелодрами 3».
15.40,00.15 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Чого бояться
зiрки».
16.45,23.50 «ТСН. Особливе».
20.15,21.15 Т/с «Веронiка 2:
Втiкачка».
22.20,01.15 «Грошi».
02.05 Драма «Життєва сила».
(2).
Iнтер
05.35 Х/ф «Джентльмени удачi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,12.25 Т/с «Фродя».
13.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.20 «Судовi справи».
15.15 «Сiмейний суд».
16.10 «Чекай на мене».
17.55,19.05 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Повороти долi».
22.25 Т/с «Голубка».
00.20 Т/с «Перевiзник». (2).
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.45,03.25 Погода.
05.20 Свiтанок.
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.10 Х/ф «Вихiд Дракона».
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.25,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.40,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40,20.05 Т/с «Морськi дияволи 6. Долi».
16.30 Х/ф «Бригада. Спадкоємець».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05,03.30 Свобода слова.
01.50 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,0
3.20 «Час спорту».
06.50,07.35,23.45,00.35,02.35,03
.25,04.15 «Огляд преси».

15 квітня
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
,22.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,10.55,11.55,12.55,13
.50,14.50,17.20,17.50,22.50,23.5
0,02.25,03.55 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.15 «Велика полiтика».
11.15 «Час: пiдсумки тижня з Т.
Даниленко».
12.15 «Новинометр».
15.15 «Мамина школа».
16.10 «Вiкно в Європу».
16.45 «Мотор».
17.15 «Драйв-новини».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 7.45, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 7.50, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.55, 7.55, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.05, 8.30, 14.40, 17.00, 5.45
Про казки
7.15 Ранок надії
9.35, 13.55, 23.25 Познайомимось?
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 23.00, 2.40, 3.00 7 чудес
України
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
16.30, 4.15 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15, 2.15 Проти ночі
ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.

09.20,14.00,17.20 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Своя правда».
15.35,03.10 Щиросердне
зiзнання.
16.00,04.45 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
21.45 Х/ф «Зелена миля». (2).
01.15 Х/ф «Лiсовик». (2).
05.30 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
09.00, 15.30, 22.25, 01.35, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Магія природи»
13.20 «Зав’язь»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.25, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дикі порядки»
02.05 Д\\фільм «Гладіатори в
природі»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 12.40, 15.15, 21.10 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.05, 17.00, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
08.00, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.05 «Служба порятунку 101»
08.25, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Біоритм»
09.25, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»

понеділок
понеділок
12.20 «Сад. Город. Квітник»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд мейд»
17.30, 20.45, 05.45 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 06.10 Т/с «Титани бізнесу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00, 03.30 Т/с «Рани» (2)
05.20 «Автоновації»
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки», 279 с.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.00 Т/с «Помста».
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с «Студенти».
17.20,01.25 Досвiдос.
18.20,21.00 Вiталька.
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с «Любить не любить».
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.
НТН
05.50 Х/ф «Джокер».
08.10,03.05 «Агенти впливу».
09.00 Х/ф «Марiя з Назарета».
11.00 Т/с «Зворотнiй вiдлiк».
14.35 Т/с «Даїшники».
18.30 «Лохотрон».
19.00,23.30,01.35,04.05
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Замiна 2: Останнiй
урок». (2).
02.05 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
04.50 «Правда життя».
СТБ
06.00 «Чужi помилки. Дiвчина

без минулого».
06.45,16.00 «Усе буде добре!»
08.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Зоряне життя. У шлюбi
iз звiром».
11.05 «Зоряне життя. Багатодiтнi
сiм`ї».
12.05 «Один за всiх».
14.00 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Детектор брехнi 3».
23.35 «Битва екстрасенсiв».
00.30 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Х/ф «Каблучка з Амстердама».
02.55 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.55,00.15 Погода.
09.00 Х/ф «Брюс Всемогутнiй».
11 . 0 0 , 1 7 . 5 5 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
16.50 Т/с «Щасливi разом».
21.00 Ревiзор 2.
23.00 Т/с «Свiтлофор».
00.20 Т/с «Щоденники вампiра
3». (2).
01.15 Т/с «Веронiка Марс».
02.00 Т/с «Еврика».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50,03.45 Зона ночi.
02.55 Де ти, Україна?
03.50 Десята муза в Українi.
04.15,04.40 Зона ночi. Культура.
04.20 Сумний П`єро.
К1
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Тяжiння».
10.00 Х/ф «Джейн Остiн».
12.15 «Пороблено в Українi».
13.45,19.00 «Таємний кухар».
14.40,18.00 «Звана вечеря».
15.40 «КВН».
20.00 «Лямур Тужур».
21.00 «Розсмiши комiка».
21.50 Х/ф «Залiзна людина
2». (2).
00.00 Х/ф «Пiкап. Зйом без
правил». (2).
01.20 Х/ф «Дванадцять». (3).
02.45 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «М. Козаков. Не дай
менi, Боже, лишитися розуму».
УТ-1.
09.00,13.05,13.50,15.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Шеф-кухар країни.
10.20 Т/с «Маруся. Повернення».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.55,21.10 Дiловий свiт.
13.10 Крок до зiрок.
13.55,19.40 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель».
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.30 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
03.45 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник ФIФА.
04.15 Д/ф «Середземномор`я».
04.40 «Вiра. Надiя. Любов».
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.40 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.50 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».

07.25 М/ф «Бернард».
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 2».
11.45,12.40,20.15,21.15 Т/с
«Веронiка 2: Втiкачка».
13.40,04.05 «Не бреши менi 2».
14.45,04.55 «Сiмейнi мелодрами 3».
15.45,00.30 «Секретнi
матерiали шоу-бiзнесу». «Всi
жiнки Стаса Михайлова».
16.45,00.05 «ТСН. Особливе».
22.20,01.30 «Мiняю жiнку 7».
02.30 Х/ф «Оркi».
03.50 «Телевiзiйна Служба
Новин».
Iнтер
06.00,20.30,04.50 Т/с «Повороти долi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Петрiвка, 38. Команда Петровського».
11.20,12.45 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анна».
17.55,19.05 Т/с «Жiночий
лiкар».
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «Голубка».
00.20 Т/с «Перевiзник». (2).
01.20 Х/ф «Шафт». (2).
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/ф «На все заради
любовi».
ICTV
05.00,06.40,02.00,03.25 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.35,07.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50,00.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.20,13.00 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.40,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Морськi дияволи 6. Долi».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Солдат». (2).
02.05 Х/ф «Зубастики 3». (2).
03.30 Т/с «Дружини
футболiстiв».

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.15 Д/ф «М. Олялiн. Поранене
серце».
УТ-1.
09.00,09.25,09.55,13.05 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15 Т/с «Маруся. Повернення».
12.35,18.20 Новини.
13.00,18.40,21.20 Дiловий свiт.
13.10 Українська пiсня.
13.55,19.40 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.00 Парламентськi слухання
у Верховнiй Радi України: «Про
стан, заходи та перспективи подолання наслiдкiв чорнобильської
катастрофи».
18.00 Про головне.
18.55 Театральнi сезони.
20.50 Мегалот.
21.30 «Надвечiр`я».
22.25 Свiтло.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель»,.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.30 Новини.
01.40 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Книга.ua.
03.45 Д/ф «Середземномор`я».
04.40 Театральнi сезони.
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».

10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
11.45,12.40,20.15,21.15,22.15 Т/с
«Веронiка 2: Втiкачка».
13.40,04.10 «Не бреши менi 2».
14.45,05.00 «Сiмейнi мелодрами
3».
15.45,00.10 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Остання осiнь
Мiхея».
16.45,23.45 «ТСН. Особливе».
01.10 Х/ф «Оркi».
02.30 Х/ф «Двадцать дев`ять i все
ще незаймана». (3).
Iнтер
05.35,20.30 Т/с «Повороти долi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Т/с «Петрiвка, 38. Команда
Петровського». серiя.
11.20,12.45 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.40 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анна».
17.55,19.05 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Голубка».
00.20 Т/с «Перевiзник». (2).
01.20 Х/ф «Широко крокуючи:
Останнiй роздiл».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/ф «Анне Вескi. Гаряча
естонська жiнка».
04.25 Д/ф «А. Пугачова. Життя
пiсля шоу».
ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.35,02.15,03.50 Погода.
05.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.20,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.30,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40,20.05 Т/с «Морськi дияволи
6. Долi».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Сфера». (2).
01.30 Кримiнальний облом.
02.20 Х/ф «Солдат». (2).
03.55 Т/с «Дружини футболiстiв».
5 канал

16 квітня
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,08.50,23.45,00.35,02.3
5,03.25,03.35,04.15 «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,
22.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.20 «Новини Київщини».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.25 «Особливий погляд».
18.15,22.45 «Хронiка дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 13.55 Познайомимось?
8.30 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00 19.30 20.05 0.15 Панно
Кохання
14.10 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.35 Привітай
22.15, 2.10 Особливий формат
23.00, 4.15 Проти ночі

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
07.00,17.00,19.00,04.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.50,17.20,21.45 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Вендета по-росiйськи».
11.50 Х/ф «Повiр, усе буде добре».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.55 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,04.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.15 Т/с «Куля-дура 3: агент для
спадкоємицi» (2).
01.00 Х/ф «Зелена миля». (2
категорiя).
05.40 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 14.15, 15.30, 22.25, 02.00,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Магія природи»
13.20 «Красен світ»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дикі порядки»
02.30 Д\\фільм «Дні, що змінили
світ»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 12.25, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 09.25, 13.10, 15.55,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»

17 квітня
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.35,02.35,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.50 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.15 «Трансмiсiя-тест».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Акцент».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Новини Київщини».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10 7 чудес України
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.35 Привітай
22.15, 2.15 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00, 4.15 Проти ночі
ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
0 9 .2 0 ,1 2 .5 0 ,1 7 .2 0 ,2 1 .4 5 Т/с
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«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Бiла смуга».
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.25 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.15 Т/с «Куля-дура 3: агент для
спадкоємицi». (2).
01.00 Т/с «Грiмм 2»(2).
01.45 Х/ф «Меркурiй у небезпецi».
(2).
05.15 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «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, 13.55 16.20 М/фільм
08.00 «Фейс-контроль»
08.30 Д\\фільм «Світ мандрів»
09.00, 15.30, 22.25, 01.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Магія природи»
13.20 «Експромт»
14.05 «Палітра»
14.25, 00.10 Концертна програма
16.30 «Я-особистість»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро-платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дикі порядки»
02.00 Д/фільм «Гладіатори в
природі»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 12.25, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00 19.45 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15, 01.50 «Золота колекція

10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
17.30, 20.45, 06.30 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 05.10 «Атлас тваринного
світу»
22.00, 03.20 Т/с «Рани» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с «Студенти».
17.20,01.25 Досвiдос.
18.20,21.00 Вiталька.
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с «Любить не любить».
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок». (2).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.
НТН
05.20 Х/ф «Третiй тайм».
06.40 Т/с «Серця трьох».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Д/с «Хвороби-вбивцi».
10.30 Т/с «Висяки».
12.35 Т/с «Бандитський Петербург 10».
14.30,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00,23.30,01.35,03.40
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Тиранозавр ацтекiв».
(3).
02.05 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.10 «Уроки тiтоньки Сови».
04.50 «Правда життя».
СТБ
05.55 «Чужi помилки. Чотири
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грiхи Семенова».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зоряне життя.
Недолюбiмиє дiти».
11.00 «Гордiсть Країни».
13.15 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.10 Х/ф «Скриньк а Марiї
Медiчi».
02.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.55,00.35 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.40 Т/с «Щоденники вампiра
3». (2).
01.35 Т/с «Веронiка Марс».
02.20 Т/с «Еврика».
03.00,03.50 Зона ночi.
03.05 Джерела Батькiвщини.
03.20 Братiя i дружина.
03.35 У литовський час.
03.55 Козацький флот.
04.05 Дике поле.
04.20,04.40 Зона ночi. Культура.
04.25 Майстер музи.
К1
07.00 М/ф.
09.30,21.50 «Три сестри».

10.30,23.45 Х/ф «Любовний
менеджмент».
12.20,21.00 «Розсмiши комiка».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Велика рiзниця».
01.20 «Нiчне життя».

понеділок
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кінематографа»
17.30, 20.45, 06.30 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 05.10 «Атлас тваринного
світу»
22.00, 03.30 Т/с «Рани» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с «Студенти».
17.20,01.25 Досвiдос.
18.20,21.00 Вiталька.
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с «Любить не любить».
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.
НТН
05.20 Х/ф «Хiд конем».
06.40 Т/с «Серця трьох».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Д/с «Реальнi злочинцi».
10.30 Т/с «Висяки».
12.35 Т/с «Судмедексперти».
14.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00,23.30,01.35,04.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Пожирач кiсток». (2).
02.05 «Речовий доказ».
03.00 «Агенти впливу».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
06.10 «Чужi помилки. Олеся в
країнi жахiв».
06.50,16.00 «Усе буде добре!»
08.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.15 «Зоряне життя. Особливо

небезпечнi кумири».
11.10 «Зоряне життя. Тiло на
показ».
12.05 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
14.00 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Хата на тата».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.10 Х/ф «Хазяїн тайги».
02.35 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш шокуюче.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.55,00.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.35 Т/с «Веронiка Марс».
02.20 Т/с «Рiззолi й Айлс».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
03.10 Запорiзька Сiч. Витоки.
03.25 Зоряна година козацтва.
03.40 Козацтво: руїна.
03.55 Там на горi сiкти йде.
04.10,04.40 Зона ночi. Культура.
04.15 Княгиня Ольга.
04.25 Жарптиця.
К1
07.00 М/ф.
09.50,21.50 «Три сестри».
10.50,23.45 Х/ф «Цукор i перець».
12.20,21.00 «Розсмiши комiка».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Велика рiзниця».
01.00 «Нiчне життя».
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Даєш воду «до стінки» – давай воду «до крану»!

7

або Про те хто, як і за скільки доставлятиме чернівчанам воду
Чому ДКП «Водоканал» відмовляється укладати
індивідуальні угоди на водопостачання та
водовідведення з мешканцями багатоквартирних
будинків ОСББ і що чекає на «ЖРЕПівських» чернівчан?
Про це йшлося за «круглим столом» в Українському
Народному Домі, де зібралися активісти громадської
організації «Буковинські співвласники будинків»,
представники департаменту ЖКГ Чернівецької
міськради, її депутати та голови ОСББ.

«Шара» невдовзі
закінчиться

– Нині нам нараховують єдиний
рахунок за спожиту воду по загальному лічильнику ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків),
– стверджують активісти громадської
організації «Буковинські співвласники
будинків». Проте люди користуються
власними лічильниками контролю споживання води. Різниця ж між загальним
і квартирними лічильниками, за логікою
Водоканалу, має відшкодовуватися
ОСББ. Проте такі витрати не передбачені кошторисом утримання будинку!
Адже ОСББ, як юридична особа, послугами Водоканалу не користується.
– Тому в старому житловому фонді
фактично не створюються ОСББ, адже
людям набагато простіше залишатися
в ЖРЕПах, з якими, наприклад, Водоканал укладає індивідуальні договори,
в них немає загальних лічильників, –
каже Василь РОЗНАЙ, голова ЧМГО
«Буковинські співвласники будинків». – А ОСББ має виконувати і функції
збору коштів, і контролю, і обслуговування внутрішньобудинкових мереж…
Отже, ОСББ вимагають індивідуальних угод на водопостачання й водовідведення. Адже зі ЖРЕПами Водоканал
їх уклав! З ОСББ ж – «не маємо права».
Чому це?!
За словами директора КП «Чернівціводоканал» Володимира АНДРУЩАКА, за ліцензією на діяльність,
підприємство має забезпечувати водопостачання та водовідведення (тариф
6,90) тільки до будинку власника – чи то
ОСББ, ЖРЕПу, чи то приватного споживача. Тобто, «до стінки», встановивши
«на межі» прилади обліку.
– Уже рік Нацкомісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, погрожує нам перевіркою, зупиненням ліцензійної діяльності,
відозвою ліцензії, великими штрафними
санкціями, якщо й далі здійснюватиметься перехресне субсидіювання –
тобто, надання послуг за межами наших
мереж, – каже Володимир Андрущак.
– Кілька років тому виконком міської
ради незаконно прийняв рішення,
яким зобов’язав Водоканал виконувати функції, які не є його обов’язком і

ніяк не компенсуються споживачами.
Бо в певний період виникла ситуація неплатежів, коли Водоканал не отримував
гроші ні від ОСББ, ні від ЖРЕПів чи інших
споживачів. Тому виконком і зобов’язав
Водоканал подавати воду «до крану»:
до кожної квартири, до споживача. Він
виконував ці функції тоді, виконує й зараз – певною мірою, певним ЖРЕПам, в
старих традиціях, які залишилися, тому
що водночас щось зламати не можна.
І це не було враховано в тарифі, тому
підприємство збиткове, воно не могло

піднімають активісти громадської організації «Буковинські співвласники
будинків»: хто має відповідати за внутрішньобудинкові мережі, платити за
втрати води, які, навіть за офіційними
даними, становлять ледь не половину
викачаного з Дністра? Та й відомо, що
буковинська вода – одна з найдорожчих
в Україні, дорожча навіть за Крим, де
питна вода – загалом проблема.
Хто ж платитиме за втрати води?
Звісно ж, ОСББ,а пізніше – і ЖРЕПи!
Таке рішення торік, наприкінці жовтня, прийняв виконком міськради (до
слова, згадайте, як неохоче Водоканал ремонтує прориви у трубах...).
Активісти стверджують: виконком
перевищив свої повноваження, адже
таке рішення суперечить положенням
Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства. По-перше, це рішення
не було оприлюднене на офіційному
веб-порталі Чернівецької міськради в
Інтернеті. А по-друге , не проходило
громадського обговорення й
громадських слухань…

вона ж пхає цим об’єднанням дрючки
в колеса! І люди на це реагують. Торік
у місті було створено… лише 12 ОСББ!
Утім, влада має завжди одну і ту ж відмовку: в бюджеті немає грошей!
– Нас серйозно хвилює та тенденція, що кількість новостворених ОСББ
нині зменшується. Треба визнати, що
ті умови, в яких працюють чинні ОСББ,
потребують покращення, – зауважив
Володимир БЕШЛЕЙ, депутат міської ради, голова комісії з питань
житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.
– На першому ж засіданні комісії ми
дійшли висновку, що останнім рішенням виконавчий комітет неправомірно
визнав вико-

Не переймайтеся, панове з
ОСББ – «шара» для ЖРЕПівських товаришів невдовзі
закінчиться, їм залишилось
п’ять місяців!
розвиватися, вчасно ліквідувати аварійні ситуації, покращувати надання
своїх послуг…
За словами п. Андрущака, Нацкомісія в лютому 2013 року дала Водоканалу
півроку, щоби навести у Чернівцях лад з
водопостачанням і водовідведенням. У
бюджеті, як державному, так і міському,
коштів платити за ЖРЕПи немає, віднині
компенсувати Водоканалу втрати води
всередині будинків буде не держава, а
люди. Тобто, не переймайтесь, панове
з ОСББ – «шара» для ЖРЕПівських
товаришів невдовзі закінчиться, п’ять
місяців залишилося їм!
– ЖРЕПи будуть забезпечені приладами обліку, якщо ж ні, – ми нараховуватимемо їм тарифи за нормою споживання, – каже Володимир Андрущак.
– А вони, швидше за все, з ними згідні не
будуть, тож за півроку-рік встановлять
прилади обліку, бо це зменшить їхні
витрати відсотків на 50-70%. Тому що
попередні обрахунки показали нам:
там, де в однотипних 5-9-поверхівках
стоїть лічильник – нараховується десь
на 40% менше коштів, ніж за нормою.

Хто платитиме за
втрати води?

Іншими словами, соціальну несправедливість буде подолано. Проте
це не вирішує головної проблеми, яку

КП «Чернівціводоканалу», пропонує
скористатися київським досвідом.
За його словами, кияни розрахували
спеціальний тариф, надбавку за обслуговування внутрішньобудинкових
мереж, яка компенсує втрати води і
яку люди платять окремо, як за прибирання території чи вивезення сміття…
Влада ж посприяла, щоби київські будинки могли обслуговувати численні
організації – тому киянам обирати є
з чого.
– Монополіста ви вибирати не
можете, бо ніхто вам воду окрім нас
не дасть. Проте ми подаємо вам воду
до будинку, а далі ви вибираєте, хто
буде обслуговувати ваші мережі,
збирати за це кошти, перевіряти
лічильники, крани підтягувати, заварювати, утеплювати. Чи це буде
якесь приватне підприємство, чи
ЖРЕП, який поруч по-сусідству робить це, бо має бригаду… Або ж ви
самі зібралися, найняли двох слюсарів, розумного майстра, який
вам подбає і про тепло, і воду, і
електрику – усе, що хочете! Але
ви маєте самі визначитися, з
ким вам вигідно працювати, і
хто вам якісніше надаватиме
цю послугу, – каже Володимир
Андрущак. – Ми не відмовляємося її надавати. Але вимоги законодавства чіткі: ми маємо надавати
її за гроші. Ті 6,90, які є в тарифі, не
передбачають обслуговування внутрішньобудинкових мереж…

Про існування цього рішення в ОСББ взагалі довідались… від Водоканалу!
Лист до ОСББ, ЖБК від
КП «Чернівціводоканалу»
№13/766 від 15.03.12012р.:
«Рішенням №543/17 від
28.08.2012 п.3 визначено визнати виконавців послуг з
централізованого постачання
холодної води та централізованого водовідведення визначити власників або
балансоутримувачів
цих будинків; вирішено закрити
особові рахунки
у зв’язку з тим,
що Договір укладається між власником квартири
та балансоутримувачем або
уповноваженою ним особою».
Ненав’язливо виникає питання:
якщо і справді, як стверджують активісти, це рішення незаконне, то чи не
забагато таких у виконкому? І чи це
прояв некомпетентності міської влади
або ж просто злочинна недбалість?
Згадуючи, як активно влада пропагує
(читай: нав’язує) громадянам ОСББ,
диву даєшся настирливості, з якою

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок, загальною площею 113,20 м. кв., з належними до нього господарськими
будівлями та спорудами. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ № 452303
від 18.10.2005 року, виданого виконавчим комітетом Глибоцької селищної ради, рішення № 10/42 від 12.10.2005 року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Д. Щербаня, 16.Одноповерховий цегляний житловий будинок загальною
площею 113,20 м.кв., житловою – 69,50 м.кв. Житловий будинок відмічений в плані літ. «А» складається з: веранди - 10,10
м.кв., коридору – 8,00 м.кв., 1- кімнати – 15,60 м.кв., 2-кімнати – 16,70 м.кв., 3-кімнати – 23,20 м.кв., 4-кімнати – 14,00 м.кв.,
кухні – 19,30 м.кв., комори – 6,30 м.кв. Сараї літ. «Б» та «В» , літня кухня «Г», гараж «Д» , вбиральня «Е», матеріал стін – камінь
черепашник, колодязь «І» та огорожі №1,2. Житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами
знаходяться в доброму технічному стані. Навколишнє оточення – малоповерхова житлова забудова та вільні земельні ділянки.
Під’їзд зручний, з твердим покриттям, зона неінтенсивного руху транспорту. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна –
461163,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613019 від 06.03.2013р.). Гарантійний внесок – 23058,15 грн. без ПДВ По лоту обмеження
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для
житлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26.
Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 30 квітня 2013 р. об 12:00 год. за
адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 30 квітня 2013
р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135
ЄДРПОУ 34864166 одержувач: ВДВС Глибоцького районного управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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

В і д т а к
водоканал
створює нині
дочірнє підприємство
«Чернівці-Вода», якому передасть
усі функції, що не
входять до його ліцензійної діяльності:
підключення, ремонт, обслуговування внутрішньобудинкових
мереж.

навцем послуг з надання
водопостачання Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому перша рекомендація комісії
виконкому – скасувати це рішення,
оскільки воно суперечить чинному
законодавству…
Припустимо, чернівецький виконком візьметься за розум і відмінить своє
рішення. Як тоді вирішувати юридичну
колізію з внутрішньобудинковими
мережами?
Володимир Андрущак, директор

Нині підприємство «Чернівці-вода» проходить всі юридичні погодження, щоби депутати на сесії міськради
прийняли відповідне рішення. Хтозна, можливо, саме воно і стане тією
дивовижною панацеєю, яка вилікує
чернівчан від усіх цих юридичних
колізій та бюрократичного безладу?
Інакше – місту терміново потрібен
вусатий дядечко із міцними краниками
та великим гайковим ключем!

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 - земельна ділянка, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 7310136900:002:0009.Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №444936
від 04.12.2006 року виданого на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ВСТ №883881 від
16.06.2006 року, посвідченого Чернівецьким міським нотаріальним округом та зареєстрованого за №3081.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул.Карпатська, 51.Функціональне призначення – для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка з рівнинним рельєфом,
задовільними фізичними характеристиками. Мережі світла наближені. Навколишня забудова-малоповерхова поодинока житлова забудова. Земельна ділянка розташована в периферійній частині міста з гравійною
під’їзною дорогою. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 70 080,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613033
від 03.04.2013р.). Гарантійний внесок – 3504,00 грн без ПДВ По лоту обмеження на використання загальні
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових
будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги
призначені на 29 квітня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний
термін подачі заяв 26 квітня 2013 р. до 17:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт лот № 1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на
депозитний рахунок р/р 37313002002208 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484:
Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за
телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» вносить зміни щодо опублікованого 04 квітня 2013 року повідомлення про прилюдні торги по реалізації
арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: земельна
ділянка площею 0,1145 кв. м, кадастровий
№7320784000:01:001:0392, яка знаходиться за адресою:с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області.
Замість слів «Прилюдні торги відбудуться
„06” травня 2013 року об 11:00 год. за
адресою: Чернівецька область, м. Герци,
вул. М. Шикули,4А, у приміщенні відділу
ДВС Герцаївського РУЮ. Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних
торгів.» слід читати «Прилюдні торги відбудуться „16” травня 2013 року об 11:00
год. за адресою: Чернівецька область, м.
Герци, вул. М. Шикули,4А, у приміщенні
відділу ДВС Герцаївського РУЮ. Реєстрація
припиняється за годину до початку прилюдних торгів.»
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автомобільні

Чернівецькі дороги дочекалися першого асфальту

Недорогі автомобілі
подорожчають,

або Мито на благо олігархів

Фото Ігоря Константинюка

Фото Ігоря Константинюка
Вчора міськШЕПівці почали ремонтувати дорогу біля залізничного переїзду
на вулиці Чкалова, підлатали ями на кільці біля «Туриста». А наприкінці
тижня свіжого асфальту дочекається вулиця Червоноармійська

Після тривалої зими нарешті запустили асфальтний завод
комунального підприємства «МіськШЕП»
– Якщо почнемо – будемо півдня
перераховувати вулиці, які потрібно ремонтувати, – жартома зауважив Віталій
Михайлішин журналістам, презентуючи
відновлення роботи асфальтного заводу. – Адже дороги – це наша найбільша
проблема.
– Я впевнений, протягом двох місяців
нам вдасться критично змінити стан доріг
в місті, – запевнив секретар міськради.
– На дороги у нас передбачено 54 мільйони гривень. Проте я впевнений, що
додатково вдасться також долучити ще
20 мільйонів.

Звісно, насамперед міськшепівці намагатимуться якісно підлатати найбільш
занедбані ділянки чернівецьких шляхів. А
ще – завершити торішні капітальні ремонти
(провулок Ентузіастів, вулиця Канівська
(Каспрука) та Боярка) і розпочати нові
(вулиці Коцюбинського та Хотинських
комсомольців). Декотрі чернівецькі вулиці
потребують не лише заміни асфальту, а
більш поглибленого ремонту. Зокрема,
вулиця Богдана Хмельницького. Протягом
року тут замінять каналізаційні та зливневі
мережі, модернізують водопостачання, а
вже асфальтуватимуть 2014 року.

Вартість тонни чернівецького
асфальту коливається в межах тисячі гривень. Якщо є замовлення,
завод виробляє приблизно 300
тонн асфальту щодоби.
– Наш асфальтний завод дозволяє
випускати досить хороший і якісний асфальт, – каже начальник управління
житлово-комунального господарства
Ярослав Кушнірик. – Але у нас проблема
зі складовими асфальту. А саме у якості
бітуму. Адже від цього матеріалу залежить
довговічність асфальту. Найкращим у нас

Нові «права» діятимуть 10 і 20 років
Відтепер документи на право керування транспортними засобами категорій А, А1, В і В1, отримані після 13 березня, дійсні протягом двадцяти років
від дати їхньої видачі. Категорії решти водійських
посвідчень будуть дійсні протягом десяти років з
моменту їхнього отримання. Такі зміни до законодавства нещодавно вніс Кабінет міністрів України
постановою №185 від 13 березня 2013 року.
Протягом 20 років будуть чинні також права
на керування мопедами, моторолерами, мотоци-

клами, квадроциклами – категорія С; легковими
автомобілями (категорія В). Під десятирічне обмеження підпадає категорія С, D, Т – вантажівки,
автобуси й трамваї.
Заміна посвідчень після закінчення терміну
їхньої дії або при їхній втраті не передбачає повторної здачі іспитів з Правил дорожнього руху та
керування у ДАІ. Документи ж, видані до набуття
чинності цієї постанови, діятимуть протягом строку,
на який вони були видані.

Радянські
посвідчення чинні
до кінця року

Міліція їздитиме на
іномарках

Водійські посвідчення радянського зразка
треба замінити до кінця 2013-го року. Термін їхньої
дії закінчується 1 січня 2014 року. Для заміни водійських посвідчень старого зразка їхнім власникам
слід подати до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ пакет необхідних документів:
паспорт або документ, що його замінює;
дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;
екзаменаційну картку водія;
медичну довідку встановленого зразка про
придатність до керування транспортним засобом
відповідної категорії;
квитанцію про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги ДАІ.
Загалом пластикові права коштуватимуть
близько 360 грн, не враховуючи фотографії.

У рамках проекту «Зелені інвестиції» для
МВС закупили 1220 гібридних автомобілів Toyota
Premio на суму 380,7 млн. грн. Одним із масштабних проектів із використанням японських технологій є технічне переоснащення (заміна рухомого
складу наявних патрульних автомобілів) машин
з гібридною силовою установкою у Міністерстві
внутрішніх справ України.
За повідомленням УНІАН, перші п’ять гібридних автомобілів вже доставили в Україну. А до
кінця вересня надійдуть усі 1220, тож старі машини
МВС поміняють на нові.
Звичайне авто, яке нині використовується в
МВС, у середньому споживає 12-14 літрів пального на 100 км, відповідно великі й викиди СО2.
Нові автомобілі споживатимуть 3 -4 літри на сто
кілометрів, що суттєво покращить екологічну
ситуацію.

вважається білоруський бітум, але не завжди можна його купити. Тоді доводиться
використовувати український бітум, який
за якістю не дотягує до норми…
За словами Ярослава Кушнірика,
саме асфальт з українським бітумом
«пливе» від спеки та тріскається від морозів. І для звичайних українських автолюбителів – це справжнісінька трагедія.
А от для декотрих чиновників, схоже,
навпаки – велика радість. Адже це така
чудова, нескінченна можливість щороку
підтримувати «вітчизняного виробника».

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Фото Ігоря Константинюка
Віталій Михайлішин: «Звертаюся до всіх чернівчан! Якщо під час ремонтних,
капітальних робіт побачите десь зловживання, неякісний ремонт доріг – прошу
долучитися до нашої спільної роботи, до народного контролю!»

Від 15 квітня діятимуть оновлені Правила
Дорожнього Руху

Про це повідомив Іван ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, старший інспектор УДАІ з організації
профілактичної роботи серед населення.
– Від понеділка набуває чинності низка
нововведень у Правилах Дорожнього Руху.
Зокрема, дорожні знаки отримають переваги
над дорожньою розміткою, – розповів Іван
Юліанович.
Для зменшення ризику виникнення ДТП
від 1 жовтня до 1 травня водіїв зобов’язали
їздити поза населеними пунктами вдень з
увімкненими денними ходовими вогнями
або ближнім світлом фар. – Передбачене й
посилення вимог до автомобілів із розпізнавальним знаком «Діти», – каже пан Добровольський. – Водії, які рухаються сусідньою
смугою, повинні зменшити швидкість, а в разі

Початок щільної забудови

потреби зупинитися, щоби запобігти наїзду на
дітей, які виходять з автобуса.
До речі, зупинки та стоянки на газонах
теж будуть заборонені.
До білої та жовтої дорожньої розмітки додасться синя – місця паркування на проїжджій частині, а також
помаранчевого кольору – тимчасова
розмітка.

відповідають стандартам, які діють у
цій сфері у країнах ЄС і спрямовані на
посилення безпеки на дорогах.
Наразі вводиться 11 нових знаків,
наприклад: «Пункт зупинки трамвая»,
«Культова споруда», «Промислова
зона», «Фото-, відео фіксація порушень», «Залізничний вокзал або пункт
зупинки поїздів», «Аеропорт» тощо.
Додані знаки, що інформують водіїв

про об’єкти транспортної та туристичної
інфраструктури, а також нові види дорожньої розмітки, відповідно до вимог
ДСТУ 2587:2010.
Іван Добровольський наголошує,
що перших два тижні дії Правил працівники державтоінспекції дадуть водіям
можливість звикнути до новацій.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

– За новими правилами водіям дозволятиметься обгін справа, тобто виключено з
правил дорожнього руху пункт, згідно з яким
обгін транспортних засобів дозволяється
тільки з лівого боку, – додає Іван Юліанович.
– Усі зміни у Правилах Дорожнього Руху

Кінець щільної забудови

Кінець дороги з удосконаленим покриттям

Напрямок руху транспортних засобів із
небезпечними вантажами

З 13 квітня ціни на іномарки можуть зрости на 10-11% у зв’язку
із введенням спецмита на імпортні легкові автомобілі. Таке рішення
було прийняте Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 14 березня цього року на підставі розгляду Заяви Асоціації українських
автомобілевиробників Укравтопром. Даний збір стосуватиметься
нових легкових автомобілів з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см
у розмірі 6,46% і 1500-2200 куб. см - 12,95% незалежно від країни
походження та експорту. Дизельні моделі митом не обкладатимуть.
Автосалони не надто занепокоєні можливим падінням продаж і
уже готові з ним боротися.
- Якщо підвищаться ціни, то в автосалонів з’являться два виходи
з цієї ситуації: або вони торгуватимуть за завищеними цінами, або ж
будуть спрощувати оснащення авт, щоби зрівняти вартість та зберегти ціни, – зазначає Володимир Кравчук, начальник відділу продажів
автосалону Ford. – Найбільше у цій ситуації шкода покупців, яким
доведеться переходити на «бюджетні», дешевші моделі і платити ті ж
гроші, які, приміром, європейський споживач сплачує за якісне авто.
Також очікується, що з ринку зникнуть імпортні бензинові моделі,
яких продали найменше минулого та позаминулого років. Основний акцент імпортери будуть робити на малолітражні та автомобілі
з дизельними двигунами, оскільки їхня вартість не збільшиться.
Подорожчання вдарить, передусім, по представниках середнього
класу. Вартість дорогих автомобілів з великим об’ємом двигуна не
зміниться, тому багатіїв ця новація не зачепить. Олеся Дметрюк,
заступник директора ТОВ «Автоплаза» коментує:
- Хто мріяв про машину і збирав на неї гроші після введенння
закону так і залишиться мріяти. А ті, хто мають гроші – сміливо можуть купувати дорогі машини, адже на них підняття вартості мита
не відіб’ється.
У МіністерствІ економічного розвитку і торгівлі стверджують, що
«застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість
полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції
та призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що ви-

никли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції».
Щоправда, думки у експертів з цього приводу розділились. Одні
вважають, що введення спеціальних заходів дійсно підвищить конкурентоспроможність національного автомобілевиробника, що, в
свою чергу, призведе до збільшення надходжень до держбюджету.
Інші прогнозують зворотну ситуацію, згадуючи при цьому 2009 рік,
коли уряд зробив спробу запровадити мито у розмірі 13% на імпортні
авта, внаслідок чого надходження до держбюджету скоротилися
на 85%. Як прогнозують у Всеукраїнській асоціації автомобільних
імпортерів і дилерів (ВААІД), після введення цьогорічного спецмита
імпортери вимушено скоротять ввезення іномарок, та, як наслідок,
держбюджет і Пенсійний фонд втратять не менш як 9,6 млрд. гривень. Також в асоціації вважають, що подорожчання імпортних авт
викличе й подорожчання іномарок, які складають в Україні, адже
фактично "вітчизняний" товаровиробник монополізує ринок. Проте
виникає питання, а чи дійсно існує суто «національний автопром»?
В Україні діють підприємства, що збирають авта із завезених комплектуючих, фактично ухиляючись від сплати митних платежів. Як
зазначено у статті третій Угоди Світової організації торгівлі «Про
правила визначення походження», «країною, яка визначається як
країна походження певного товару, повинна бути або та країна, де
товар було повністю вироблено, або, якщо до виробництва товару
залучено більше, ніж одну країну, та країна, де було проведено
найбільш суттєву переробку товару». Відповідно, складання автівок КІА, Opel, Hyundai, Chana, Geely, Mercedes, Chrysler, GreatWall,
Skoda, Audi, Seat, Chevrolet, ВАЗ із імпортованих машинокомплектів,
виготовлених в Німеччині, Китаї, Кореї, Росії, Чехії не можна вважати національним виробництвом. Що ж тоді підтримує цей закон?
Швидше за все кишені конкретних олігархів та тих виробників, що
пролобіювали дане рішення. Для них це лише можливість заробити
на простих українцях, прикриваючись добрими намірами підтримки
національної економіки. Як казав Аль Капоне: «Це просто бізнес,
нічого особистого!»

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
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проблемні

або Жорстокий урок «мертвих американських
президентів»
зу поїхав додому. В лютому пройшла
моя операція, у квітні я вже вийшов
на роботу».

хувався. Знаю, що дурний, але ж не
геть дурний. Найголовніше повіддавав одразу. А на частину грошей купив дещо для господарства. Корову
Розплата за
купив, свиней. Бо далі треба чимось
дітей годувати. От хоч їсти мають що.
нерозважливість
Про ремонти в хаті вже навіть і не ду«А місяців через 8-9 до нас
маю. Батько дуже хворий, прогресує
під’їхала міліція. Одразу до мене:
ремонт, облаштував ванну, воду до
хвороба Альцгеймера.
чи був там і там, чи давав згоду на
хати протягнув. Що було робити?
Ґешефт його був геть невдалим.
За допомоги організації «Сучасоперацію, чи видаляли нирку. Я від
Йти вбивати? Кредитор «порадив»
Але його історія, приправлена доник» і соціальних служб тепер маю
усього відмовлявся, але міліціонер
швидкий спосіб: я зайшов до інтерларовою зеленню і реальним жахом,
пенсію (велике їм спасибі, особливо
був з кола знайомих. Просто попронет-клубу й попросив хлопців, щоби
може навчити багатьох.
Ельвірі Миколаївні Мручковській з
сив підняти сорочку… А там – рубці.
дали оголошення: «Продам нирку».
Йому немає ще й сорока. Ве«Сучасника»). Дали інвалідність –
Заперечувати очевидне не було змісЗазначив у цій рекламі, що не п’ю й не
ликий, кремезний чоловік, який
спочатку третьої групи, потім другої.
ту. Я зізнався. Розумію, що тих транкурю, вказав номер телефону.
ніколи не боявся фізичної праці.
Зараз маю її на рік, а через рік обісплантологів спіймали, що вони відЧерез півроку мені зателефонуТверезомислячий, мудрий селяцяли зробити пожиттєвою.
повідатимуть за законом. Можливо,
вали. Запропонували 10 тис. доларів.
нин зі звичайним господарством на
2005-го я вже намагався офорнаступні ділки такого спрямування
Сказали, що це реальна ціна, бо ті,
подвір’ї. Буковинський ґазда, який
мити собі інвалідність. Але тоді лікар
тепер десять разів подумають, перш
хто обіцяють по 100 тис. – обмануть.
тримає лад у хаті і навколо неї. Під
сказав мені відкритим текстом, що за
ніж за таке братися.
Я відмовився. Але, як назло, щойно
час розмови зі мною метушився між
це треба тисячу гривень дати йому,
Я начебто й не
духовкою, де випікав
ще тисячу – завідувачу, а ще дві з поможу мати претенбулочки родині на ве- ...Я бачив і хлопців по 18-20 років, які продавали
ловиною – комісії. Тоді пенсія була
зій до тих, з ким
черю, і купіллю, яку органи заради того, щоби купити собі мотоцикл.
десь 700 гривень, то я за рік міг десь
пішов на цю угоду.
влаштував для молодтисяч вісім отримати. Але для цього
Я погодився на ці
Або
автомобіль
(до
того
ж,
не
надто
й
дорогий).
шого малюка. Хіба що
треба було чотири з половиною за
умови,
і
я
отримав
трохи мружився через Бачив хлопця, який отримані гроші й додому не
раз віддати! Щоправда, нині за
свої гроші. А обман
слабкий зір. І ховав привіз: дорогою в гральних автоматах усе залигроші навіть не згадують – оформполягає в іншому.
під сорочкою рубець
ляють усе швидко і без зволікань.
шив.
Оце
насправді
страшно.
І
ті,
хто
вирізав
у
Лікарі в один говід операції з видаМій товариш, має косоокість
лос
мене
запевнялення нирки. Здорової них органи, знали, для чого цим хлопцям гроші
з дитинства, теж має всі законні
ли, що я не матиму
нирки. Яку продав за – що це не життєва необхідність, не вимушені
підстави для оформлення інважодних проблем зі
гроші. Не усвідомлю- кроки, а просто забаганки, забавки! Знали й зулідності. Питаю його: чому не
здоров’ям, жодних
ючи, що став жертвою
зробиш? Каже, що не має гроускладнень.
Один
з
злочинних дій, він не стрічали з широкими обіймами…
шей на це. А я так думаю: піди
організаторів купівмав претензій до пой спробуй. А може, й не треба
лі-продажу нирки
купців і лікарів: адже
на те грошей? Просто права свої
навіть казав, що сам пережив таку
поклав трубку, – подзвонив той, кому
сам погодився на запропоновані
треба знати.
операцію – і нічого. «Бачиш, як бія винен (а борг зростав, за півтора
умови продажу органу, і отримав за
Застерігаю всіх, хто замисгаю!» – казав. А чого б йому не бігати,
роки він становив уже 2 тисячі доце домовлену суму, яка в десятки
люється
про продаж своїх органів
з купою грошей в кишені? Бігати і я
ларів від тисячі, яку я позичав). Мені
разів менша за реальну на «чорному
заради грошей: не робіть цього!
можу. Я працювати не можу! Важкого
натякнули, що в мене діти… Я одразу
ринку» людських органів. А розповів
Краще їсти мамалигу з сіллю, ніж
тепер носити не можу – а я ж великий,
ж передзвонив тим, що пропонували
про це, аби ті, хто має намір рятувати
так ризикувати. Бо це не ризик,
крупний чоловік! Я і тепер 100 кг важу,
купити мою нирку, і погодився».
своє фінансове становище в такий
це хрест на собі. Просто заради
а раніше й більше важив. Мішок піддикунський спосіб, тисячу разів погрошей я ніколи б на таке не
няти не можу, а як підніму, то три дні
Продавати
нирку
думали, чи варте хоч щось у цьому
пішов. Але йшлося вже про діпотім
відлежуюсь.
Не
маю
сили
нічого
поїхав за гроші,
світі їхнього здоров’я. І щоби тисячу
тей, я своїми боргами підставив
робити. Залишився інвалідом.
разів подумали ті, хто сприяє такому
наколядовані дітьми
їх під загрозу.
У мене була така ситуація. Жили в
«вирішенню» фінансових склад«Потенційні покупці нирки дали
Якби не діти, я б довго не пробатьківському домі. Взяли ділянку під
нощів людьми. Якщо їх не спинить
координати в Києві, де я мав спочатку
тягнув. Але я цю кашу заварив – я
будівництво. Ще до кризи в нас хотіли
моральна сторона питання, то хай
здати аналізи. Сказати чесно, я не
й мушу тепер все це розгребти. Не
її купити, пропонували 5 тис. доларів.
зупинить хоча б страх перед законом.
мав коштів навіть на дорогу. Але мої
можна лишати їх напризволяще.
Але тоді ми самі думали будуватися. А
співрозмовники порадилили перезиАле я бачив і хлопців по 18-20
тепер і тисячі ніхто не дає. Як я міг вичити, бо на місці все повернуть. Я пороків, які продавали органи заради
йти з тієї ситуації? Що продати? Телевіслухався. Обманув дружину, що їду
того, щоби купити собі мотоцикл. Або
Спочатку
зор з хати? Ну й скільки він коштує, той
до Києва лікувати зір, мовляв, знайавтомобіль (до того ж, не надто й дотелевізор… Позичати? Ніколи не було
обманув банк
шов гарних лікарів. Узяв у дітей гророгий). Бачив хлопця, який отримані
в
мене
друзів
і
родичів
з
великими
га«Я в своєму житті, окрім, як
ші, які вони наколядували, і поїхав.
гроші й додому не привіз: дорогою
манцями.
Сестра
на
той
час
якраз
лише
вантажником, ніде не працював, –
У Києві насправді повернули – і цей
в гральних автоматах усе залишив.
розпочинає 38-річний буковинець
раз, і наступні, бо на аналізи
Оце насправді страшно. І ті, хто
Олесь. – Але всі навколо щось робидовелося їздити кілька разів. «Банк погрожував, що відбере все,
вирізав у них органи, знали, для
ли біля своїх хат – і я хотів упорядкуНарешті, коли в черговий що маю. Приватний кредитор тачого цим хлопцям гроші – що це
вати побут. 2008 року взяв кредит у
раз приїхав, мені повідомине життєва необхідність, не викож…
Що
було
робити?
Іти
вбивати?
банку. За договором йшлося про 3
ли, що знайшли реципієнта.
мушені кроки, а просто забагантисячі доларів, а по факту я отримав
Все було швидко. Операцію Кредитор «порадив» швидкий спосіб ки, забавки! Знали й зустрічали
чомусь лише 2400. У банку пояснили,
робили в Азербайджані.
– я зайшов в інтернет-клуб і попро- з широкими обіймами…
що різницю «з’їла» якась страховка.
Вилетіли до Баку. У посив хлопців, щоби дали оголошення:
За два тижні долар «піднявся» від
неділок зробили операцію,
От ми всі скаржимося: «Кра4 грн. за долар до 8. Якщо раніше я
видалили нирку, а вже в су- «Продам нирку».
їна погана». А я думаю, що якби
мав платити банкові 1200 гривень на
боту знову був у Києві, обми всі знали свої права, а ще й
місяць – а отримував трохи більше
мотаний еластичним бинтом.
вимагали, аби їх дотримувалидвох – і щось залишалося на життя,
В аеропорту нас іще з однією жінкою
ся,
то
всі жили б добре. І хто знає про
поїхала на заробітки в Італію, теж не
то після кризи мусив віддавати всю
(такою ж дурною, як я, бо теж прообмани, шахрайства, інші речі – не
від
хорошого
життя.
Мама
померла
ще
зарплату. Це було неможливо, тож
дала свою нирку) мали зустріти – не
повинен мовчати! Про це треба говотоді, коли я лиш школу закінчив. А я ж
позичив приватно в одного чоловіка
зустріли. Тоді ми звернулися до того
рити, кричати – і чим більше людей
працював, не сидів! Працювати почав
ще тисячу доларів. Кілька місяців
хірурга, який нас оперував. Він дав
про це знатимуть, тим менше шансів,
зразу, як закінчив школу: у суботу
спромігся платити борги, та за якийсь
тисячу гривень і порадив зняти кімщо таке повториться!»
відсвяткували
випускний,
а
в
понедічас лишився взагалі без роботи. Друнату на добу, упродовж якої обіцяв
лок
я
уже
в
сільпо
вантажником
мішки
жина тоді теж не працювала – була
усе з’ясувати.
Коментує голова громадської
з крупами і ящики з цвяхами тягав».
вдома з малою дитиною.
До місця, де ми збиралися виорганізації «Сучасник» Ельвіра
Тоді й почалися проблеми. Банк
найняти кімнату, навіть не доїхали
Мручковська:
Залишився біля
погрожував, що відбере все, що маю.
– нам подзвонили і призначили зу– Україна залишається країною
Приватний кредитор також. А що я
розбитого корита
стріч, щоби розрахуватися. І справді
постачання, транзиту та поступово
маю? Живемо в батьківській хаті. Все,
«За свою нирку я отримав гроші,
– розрахувалися. Я отримав обіцяні
стає країною призначення для торщо на ті гроші купив – усе в дім. Робив
але з боргами так до кінця і не розра10 тис. доларів. Забрав гроші і відрагівлі людьми. За оцінками Представ-
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«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11.45,12.40,13.40,20.15 Т/с
«Веронiка 2: Втiкачка».

14.45,05.05 «Сiмейнi мелодрами 3».
15.45,04.15 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Кримiнальна
рiдня».
16.45,23.40 «ТСН. Особливе».
21.15 «Пекельна кухня 3».
00.05 «Секс-мiсiя».
01.10 Бойовик «Перевiзник». (2).
02.35 Х/ф «Двадцать дев`ять i
все ще незаймана». (3).

Iнтер

05.35 Т/с «Повороти долi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анна».
17.55,19.05 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Повороти долi». серiя.
22.20 Т/с «Голубка».
00.20 Т/с «Перевiзник». (2).
0 1 . 2 0 Х / ф « Вт е ч а з Л о с Анджелеса».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 Д/ф «Владислав Галкiн.
Близько до серця».
04.10 Д/ф «Галина Польських. У
ролi щасливої жiнки».

ICTV

04.55,06.35,01.45,03.55 Погода.
05.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.30,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.40,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.55 Т/с «Морськi дияволи 6.
Долi».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Морськi дияволи».
23.00 Х/ф «Прошивка». (2).
00.45 Нетаємнi файли.
01.50 Х/ф «Сфера». (2).
04.00 Т/с «Дружини футболiстiв».

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».

06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03
.20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25,04.
15,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.0
0,23.00,00.00,01.00,05.00 «Час
новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02
.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.40 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.
50,17.20,17.50,22.50,23.50,00.35,
03.55 «Погода».
08.15 «Драйв-новини».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.10 «В кабiнетах».
17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.10 «Реальний сектор».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Агроконтроль».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 13.50, 15.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.45 Музична передача “Про 3”
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.05, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30 Маленькі секрети великої
кухні
22.15, 2.10 Босяки
23.05, 4.15 Проти ночі
4.35 Привітай

ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.

УТ-1

ництва
з міграції в Україні, з 1991 року понад
120 тисяч українців постраждали від
різних форм сучасного рабства. У
2011-му був прийнятий комплексний
Закон України «Про протидію торгівлі
людьми», а у 2012-му – Державна
цільова програма з протидії торгівлі людьми до 2015 року. Спільно з
місцевою громадою в Чернівецькій
області заплановані заходи до 2015го з відповідним фінансуванням
для інформування населення про
ризики та небезпеки потрапляння в
тенета шахраїв і мисливців за «живим
товаром». У 2013-му році зафіксовані перші офіційні звернення від
постраждалих від торгівлі людьми
мешканців нашої області до органів
місцевої влади за отриманням статусу та комплексною допомогою.
Мінсоцполітики розглянуло надіслані
пакети документів і підтвердило
встановлення статусу цим особам.
Нарешті держава починає здійснювати заходи на допомогу жертвам
торгівлі людьми. Чимало зусиль до
запуску дієвого механізму доклали
місцеві громадські організації, такі,
як наша, та за підтримки Координатора проектів ОБСЕ в Україні та
Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Ми багато
взаємодіємо із місцевою владою, але
залишаємо за собою функцію громадського контролю й захисту прав
таких постраждалих як Олесь.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
4.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».

11.40 Т/с «Веронiка 2: Втiкачка».
12.40 «Пекельна кухня 3».
14.40,03.50 «Сiмейнi мелодрами 3».
15.40 «Секретнi матерiали шоубiзнесу». «Таємницi росiйського
хiп-хопу».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Вечiрнiй Київ».
22.10 Бойовик «Перевiзник». (2).
00.10 Драма «Безсоння». (2).
02.15 Мелодрама «Принцеса
моєї мрiї».

Iнтер
05.35 Т/с «Повороти долi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анна».
17.55,19.05 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Х/ф «Земне ядро».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/ф «Наталiя Селезньова.
З широко розкритими очима».
04.20 Х/ф «Хвiст виляє собакою». (2).

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50,06.30,02.20,03.55 Погода.
04.55 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.10 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.20,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.50,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.55,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «V» означає Вендета». (2).
01.30 Провокатор.
02.25 Х/ф «Прошивка». (2).
04.00 Т/с «Дружини футболiстiв».

07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.50,17.20,21.45 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Дiвчина з
нижчого суспiльства».
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00,04.30 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.15 Х/ф «Заручники». (2).
01.15 Т/с «Грiмм 2» (2).
02.00 Х/ф «Пiк Данте».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «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, 13.45, 16.20 М \\фільм
08.00 «Енциклопедія дизайну»
08.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
09.00, 14.15, 15.30, 01.30, 03.10
«Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Палітра»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 – Д \\фільм «Дорогами
України»
13.20 «Акценти»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Роздуми про сокровенне»
20.00 «На музичній хвилі»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дикі порядки»
02.00 Д/фільм «Герої міфів»
02.40 «Невигадані історії»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 12.25, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 , 06.00 «Автоновації»

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,0
3.20 «Час спорту».
06.50 «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,
22.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,1
6.10,17.20,17.50,22.50,23.50,03
.35 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.15 «Мотор-новини».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Реальний сектор».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особливий погляд».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45,00.35,02.30,04.15 «Хронiка
тижня».
04.20 «Новини Київщини».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45 14.45 17.00 5.45Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00 Босяки
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.05, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.35 Привітай
22.15, 2.10 Знак оклику
23.00, 4.15 Проти ночі

09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15, 17.30, 20.45, 06.30 «80
островів: навколо світу»
13.40 «Біоритм»
14.05, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
18.00, 05.10 «Атлас тваринного
світу»
22.00 «Пряма відповідь»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с «Студенти».
17.20,01.25 Досвiдос.
18.20,21.00 Вiталька.
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с «Любить не любить».
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.

НТН
05.50 Х/ф «Вовочка».
07.30 Т/с «Серця трьох».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту».
10.25 Т/с «Висяки».
12.30 Т/с «Судмедексперти».
14.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00,23.30,01.35,04.10
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Очi звiра». (2).
02.05 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.45 «Чужi помилки. Люби мене,
моя голубка!»
06.30,16.00 «Усе буде добре!»
08.15,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 «Зоряне життя. Що приховують герої Маргошi?»
10.50 «Зоряне життя. Вiйна за
спадок».
11.50 Х/ф «Вiд серця до серця».
13.40 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Кулiнарна династiя».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.10 Х/ф «Я крокую Москвою».
02.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.55,00.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.35 Т/с «Веронiка Марс».
02.20 Т/с «Рiззолi й Айлс».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
03.10 Українцi Надiя.
04.05,04.35 Зона ночi. Культура.
04.10 Легендарне парi.
04.20 Любов всього життя.

К1
07.00 М/ф.
09.25,21.50 «Три сестри».
10.25,23.45 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю».
12.20,21.00 «Розсмiши комiка».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Велика рiзниця».
01.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця

19 квітня

теле
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «Є. Герасимов. Звичка
бути героєм».
УТ-1.
09.00,10.10,13.10,15.20 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Офiцiйна хронiка.
09.20 Д/ф «Сiмдесятники. Володимир Дахно».
09.50 Котрольна робота.
10.15 Т/с «Маруся. Повернення».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.50,21.25 Дiловий свiт.
13.15 Служба розшуку дiтей.
13.35 «Адреналiн».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Околиця.
15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
18.45 Свiт спорту.
19.10 Невiдома контррозвiдка.
19.50 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Погода.
23.15, 00.05 Х/ф «Карусель».
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.40 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.00 Д/ф «Середземномор`я».
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

понеділок
четвер

18 квітня

теле

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «О. Бiлявський. Особиста справа Фокса».
УТ-1.
09.00,15.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Т/с «Маруся. Повернення».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.50,21.15 Дiловий свiт.
13.05 «Вiра. Надiя. Любов».
14.00,19.40 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва».
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
21.25 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель».
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.35 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
03.50 Д/ф «Середземномор`я».
04.45 Свiтло.
05.05 Уряд на зв`язку з громадянами.
05.35 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

Буковинець продав нирку
До його ситуації пасує афоризм зображеного на
стодоларовій купюрі американського президента
Франкліна: «Хто купує непотрібне, незабаром буде
змушений продати необхідне».
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ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.50,17.20,21.50 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Заклятi
друзi».
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.20 Т/с «Мент у законi 3» (2).
02.45 Ласкаво просимо.
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 17.32 «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, 13.45, 16.20 М \\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.25 Д/фільм «Світ мандрів»
09.00, 15.30, 22.25, 01.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Магія природи»
13.20 «Енциклопедія дизайну»
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Красен світ»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Толока»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30, 02.00 Д/фільм «Герої
фобій»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 12.25, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,

01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
17.30, 20.45, 06.30 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 05.10 «Атлас тваринного
світу»
19.25, 21.55, 00.25 «Погода»
22.00, 03.30 Т/с «Рани» (2)

ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.00 Т/с «Помста».
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
15.00,19.40 Одна за всiх.
16.05 Т/с «Студенти».
17.20 10 крокiв до кохання.
18.40,21.00 Вiталька.
19.00 Вечiрнiй гон.
22.00 Х/ф «Де моя тачка, чувак?»
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Дурнєв+1.
01.25 Досвiдос.
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.

НТН
06.00 Х/ф «34-й швидкий».
07.15,01.15 Т/с «Морськi
пiхотинцi».
14.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
16.45,19.00 «Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
19.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус».
23.00 Х/ф «У серпнi 44-го».

СТБ
06.05 «Чужi помилки».

06.50 Х/ф «Сiм няньок».
08.15 Х/ф «Любов Аврори».
10.10 Х/ф «Вiрний засiб».
18.10,22.00 «Вiкна-новини».
18.20 Х/ф «За двома зайцями».
20.00,22.35 «Холостяк 3».
00.05 «Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою».
01.10 Х/ф «Вiд серця до серця».
02.45 Х/ф «Сни». (2).
04.00 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.55,00.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Щасливi разом».
11 . 0 5 , 1 7 . 5 5 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.35 Т/с «Веронiка Марс».
02.20 Т/с «Рiззолi й Айлс».
03.00,03.55 Зона ночi.
03.05 Українцi Надiя.
04.00 Зiрка Вавiлова.
04.05,04.20 Зона ночi. Культура.
04.10 Тася.
04.15 Сон Алiни Костомарової.

К1
07.00 М/ф.
09.50 «Три сестри».
10.50,00.30 Х/ф «Секс гуру».
12.20,22.15 «Розсмiши комiка».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «КВН».
23.10 «Пороблено в Українi».
01.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.10,07.50,08.50 Погода.
06.20 Концерт «О. Барикiн. Не
забувай друга...»
08.00 Присвяти себе футболу!
08.20 Панянка i кулiнар.
УТ-1.
09.00,11.00,14.15,16.00 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Досвiд.
11.10 Граємо до армiї.
11.35 Школа юного суперагента.
11.55 Х/ф «Снiданок на травi».
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.30 Золотий гусак.
16.10 Концерт Я. Табачника
«Тiльки музика».
17.25 Концерт Я. Табачника
«Честь маю запросити».
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Клуб гумору.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Кабмiн: подiя тижня.
01.55 ТелеАкадемiя.
02.55 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.55 Фольк-music.
05.00 Д/ф «Сiмдесятники. Володимир Дахно».
05.30 Околиця.

«1+1»
06.00 «Ремонт +».
06.10 Мелодрама «Принцеса
моєї мрiї».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15 М/ф «Енгрi бердс».
10.20,10.45 М/с «Чiп i Дейл».
11 . 0 5 « С в i т н а в и в о р i т 4 :
В`єтнам».
12.05 «Тачки».
12.30,20.00 «Великi перегони».
14.40 Комедiя «Крихiтка з
Беверлi-Хiллз».
16.35 «Вечiрнiй Київ».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,04.55 «ТСН».
22.10 Х/ф «I цiлого свiту за-

20 квітня

мало».
00.40 Драма «Життя в рожевому кольорi». (2).
03.05 Драма «Безсоння». (2).

Iнтер
05.50 «Шустер Live».
10.55 Х/ф «Екiпаж».
13.50 Т/с «Кремiнь».
17.55 Т/с «Кремiнь 2».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Кремiнь 2». серiя.
22.45 «Великий бокс. Бiй за
участю С. Федченко».
00.10 «Бокс. Тайсон Ф`юрi Стiвен Каннiнгем».
01.25 Х/ф «Маньчжурський
кандидат». (3).
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.55 Концерт Р. Лепса.
05.15 Д/ф «Мiстична сила Майстра. До ювiлею Михайла Булгакова».
ICTV
05.10,05.45 Погода.
05.15 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.50 Козирне життя.
07.20,04.00 Х/ф «Мiський коммандо».
09.00 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.35 Квартирне питання.
11.30 За кермом.
12.00 Дивитися всiм!
12.40 Максимум в Українi.
13.35 Т/с «Розвiдники: останнiй
бiй».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Мисливцi за караванами».
22.45 Х/ф «Адреналiн». (2).
00.15 Х/ф «Адреналiн 2: Висока
напруга». (2).
01.55 Х/ф «V» означає Вендета». (2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,00.25,01.55
«Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.55,1
3.55,16.10,17.20,19.20,23.40,00
.55,03.35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.0
0,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».

07.30 «180 градусiв».
07.50,10.15,12.10,02.30,03.30,0
4.30,04.55,05.50,06.20 «Хронiка
тижня».
08.30 «Не перший погляд».
09.25 «Автоконтинент».
09.50 «Мотор-новини».
10.10,00.30 «Новинометр».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.15 «Зверни увагу з Т. Рамус».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,02.10,03.40 «В
кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
02.40 «Новини Київщини».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».

ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 0.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.00, 17.00, 5.30 Про казки
9.45, 16.45, 17.15, 22.45 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 22.50 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.00, 16.55, 17.25,
22.55 Гороскоп
12.00 М/Ф «Незнайко на Місяці»
13.00 7 чудес України
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 2.30 Х/Ф «Король мавп»
16.00, 22.00 Теми тижня
23.00, 4.00 Музика для дорослих з Марією Бурмакою
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi 2.
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
15.50 Х/ф «По слiду Фенiкса».
18.00, 19.20 Т/с «Квиток на
двох».
22.20 Х/ф «Точка повернення».
01.00, 03.40 Т/с «Мент у законi

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.55 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 «Дружина».
УТ-1.
09.00,10.10,12.40,14.10,15.15,1
7.30,18.10 Погода.
09.05 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
09.30 Аудiєнцiя.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Ближче до народу.
10.45 Золотий гусак.
11.10 Маю честь запросити.
11.55 Крок до зiрок.
12.45 Музична академiя. Євробачення.
13.45 Кумири i кумирчики.
14.15 Шеф-кухар країни.
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Караоке для дорослих.
17.05 Не вiр худому кухарю.
17.40 Телепроект «Королева
України».
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
18.50 Головний аргумент.
19.00,22.05 Нiколо. «Весна прийшла».
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 «Дружина».
00.45 Клуб гумору.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Головний аргумент.
02.15 Точка зору.
02.35 Караоке для дорослих.
03.15 Ближче до народу.
03.45 Котрольна робота.
04.10 Сiльрада.
04.25 Д/ф «Коперник».
05.05 «Надвечiр`я».

«1+1»

06.00 Х/ф «I цiлого свiту замало».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою. Iталiя, Венецiя».
11.40 «Недiля з Кварталом».
12.35,20.15 «Голос країни 3».
15.15,02.45 Мелодрама «Секта».

3»(2).
04.25 Х/ф «Пiк Данте».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 - Д/фільм «Здоровий спосіб життя»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.05 «Буковинчики-веселинчики»
08.35, 15.40 М/фільм
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Таємниці фокусів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
16.00 «Телелітопис краю»
16.35 Д/фільм «Дива цивілізації»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/фільм «Авіа»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10, 05.15 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 14.55, 18.40,
21.20, 00.40 «Погода»
07.05, 15.55, 21.25 «Сад. Город.
Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.45, 19.00,
01.50 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Відділ кадрів»
09.00, 15.00 «Малятко»
09.40, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
10.40, 06.00 «Шамварі: територія диких тварин»
11.05, 06.30 «Шоста передача»
11.55 Т/с «Титани бізнесу»
13.00 Х/ф «Зруйноване місто»
(1)
16.15 «Біоритм»
16.55 «Кралечки»
17.30 «Хенд мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький

21 квітня

19.30 «ТСН-Тиждень».
22.30 «Свiтське життя».
23.30 «Що? Де? Коли? Зiрковi
вiйни».
00.30 Драма «Нене». (3).

Iнтер
06.40 «Великий бокс. Бiй за
участю С. Федченко».
08.00 «Бокс. Тайсон Ф`юрi Стiвен Каннiнгем».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Орел i Решка».
11.05 «Смачне побачення».
12.00 Т/с «Кремiнь 2».
1 6 . 1 0 Т / с « Ге н е р а л ь с ь к а
невiстка».
20.00,03.05 «Подробицi тижня».
20.45 «Великi танцi».
23.15 Х/ф «Велика рiзниця».
01.00 Х/ф «Ванiльне небо». (2).
03.50 Д/ф «Перша зима».

ICTV

05.20,05.40 Погода.
05.25 Факти.
05.45 Свiтанок.
07.00 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
08.50 Основний iнстинкт.
09.20 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.25 Кримiнальний облом.
13.25 Т/с «Розвiдники: вiйна
пiсля вiйни».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Механiк».
21.10 Х/ф «Протистояння».
23.05 Т/с «Таксi».
00.25 Х/ф «Адреналiн». (2).
02.00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока
напруга». (2).
03.25 Т/с «Дружини футболiстiв».

5 канал

06.30 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.50,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,13
.55,14.10,14.55,17.10,17.50,19.1
0,00.25,00.40,02.55,03.30,05.55,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,00.00,
01.00,02.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
07.50,20.30,01.55,02.35,04.35,0

5.50 «Хронiка тижня».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10,19.30,06.00 «Велик а
полiтика».
09.35 «Вiкно до Америки».
10.10 «Мамина школа».
10.30 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Технопарк».
11.30 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.10 «Захисник Вiтчизни».
13.30 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Акцент».
16.10 «Фактор безпеки».
17.30 «Новини Київщини».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.00 «Час: пiдсумки тижня з
Тетяною Даниленко».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.10 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Зверни увагу з Т. Рамус».
00.30,02.30,03.35 «Огляд преси».
01.10,05.10 «Портрети з Сергiєм
Дорофеєвим».
03.25,06.20 «Тема тижня».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА

6.30, 7.45, 19.35, 0.45 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.10 Вихід є…
9.45, 16.45, 17.15, 21.15 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 21.20 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.00, 16.55, 17.25,
21.25 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
12.30 Музична передача “Про 3”
13.00 7 природних чудес України
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 2.30 Х/Ф «Король мавп»
16.00 Теми тижня
17.00, 5.40 Про казки
19.30, 0.40 Нова Гостьова
21.30 Гра в слова
23.00, 4.00 Х/Ф «Тисни на газ»

ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.45 Подiї.
07.00 Х/ф «По слiду Фенiкса».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
14.00 Найрозумнiший.
15.45 Х/ф «Любка».
19.00,03.50 Подiї тижня.
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».

8

теле
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
20.10 «Музичний серпантин»
21.45, 03.40 «Зірки естради
зіркам спорту»
02.00 Х/ф «Король вечірок-3»
(3)
05.30 «Біоритм»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.15 М/с «Iндiйськi байки».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.35 Т/с «Любить не любить».
16.35 Х/ф «Могутнiй Джо Янг».
18.45 Х/ф «Боги, мабуть,
з`їхали з глузду».
21.00 Вiталька.
22.00 Шури-Мури.
23.00 Х/ф «Помста придуркiв».
00.55 Х/ф «Смачна штучка».
02.45 До свiтанку.
НТН
06.55 «Залiзний Оскар».
07.25 Т/с «Вогнем i мечем».
11.30 «Речовий доказ». Ален
Делон Радянського Союзу.
12.00,01.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «У серпнi 44-го».
15.15 Т/с «Шериф 2».
19.00 Т/с «Краповий берет».
22.45 Д/с «Реальнi злочинцi».
23.15 Х/ф «Замiна 3: Переможець отримує все». (2).
01.45 «Речовий доказ».
03.15 «Агенти впливу».
04.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.00 «Правда життя».
СТБ
05.20 М/ф «Вовка в
тридев`ятому царствi, Малюк
i Карлсон».
06.20,02.10 Х/ф «Земля
Саннiкова».
07.55 «Караоке на Майданi».
08.55 «Їмо вдома».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.40 «Хата на тата».
12.35 «Холостяк 3».
16.10 «Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою».
17.20 Х/ф «За двома зайцями».
19.00 «Україна має талант! 5».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Здоровий спосіб життя»
07.30, 11.29 «Зелений БУМ»
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.40 М/фільм
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
12.00 Д \\фільм «Таємниці фокусів»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
16.00 «Міні-мікс»
17.00 Д/фільм «Дива цивілізації»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Це моя Буковина»
18.05 «Формула успіху»
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00, 01.40 Х/фільм
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.05 «Телемеридіани»
03.30 «Роздуми про сокровенне»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.40, 11.05, 12.55, 18.10,
20.50, 00.30 «Погода»
07.05, 11.10 «Хенд мейд»
07.30 «Сад. Город. Квітник»
07.55, 09.45, 11.35, 16.45, 19.00,
01.40 «Парад планет»
08.05, 20.55 «Афіша»
08.20, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.50, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.45, 06.30 «Шамварі: територія
диких тварин»
12.15, 06.00 «Шоста передача»
13.00 Х/ф «Зруйноване місто»

Новий канал
05.20 Т/с «Полювання на
монстрiв».
07.15 Парад рад.
08.10,10.00 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.00 Т/с «Щасливi разом».
16.45,00.00 Х/ф «Чарлi i шоколадна фабрика».
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари
смертi: Частина 1».
22.00 Хто зверху?2.
02.10 Х/ф «Джинси-талiсман
2».
04.00,04.50 Зона ночi.
04.05 Благославляю i молюся.
04.30 Митрополит Дмитро Могила.
04.55 Медицина Київської Русi.
05.00 Слово i зiлля.
05.05,05.15 Зона ночi. Культура.
05.10 Solo-Mea.

(1)
14.45 «Кралечки»
15.15 «Зірки естради – зіркам
спорту»
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
18.40 «Малятко»
21.00 «Біоритм»
21.25, 03.00Х/ф «Зруйноване
місто» (1)
01.50 «Музичний серпантин»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.15 М/с «Iндiйськi байки».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.35 Т/с «Студенти».
16.35 Х/ф «Боги, мабуть, з`їхали
з глузду».
19.00 Дайош молодьож!
20.00 Вiталька.
22.00 Шури-Мури.
23.00 Х/ф «Помста придуркiв 2».
01.05 Х/ф «Життя, чи щось
таке».
03.00 До свiтанку.

НТН
05.30 «Легенди бандитського
Києва».
05.55 Х/ф «За останньою межею».
07.35 Т/с «Шериф 2».
11.30,03.20 «Легенди карного
розшуку».
12.00,04.15 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Марiя Магдалина».
15.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус».
19.00 Т/с «Даїшники».
23.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту».
23.30 Х/ф «Нелегал». (2).
01.35 Х/ф «Казино Джек».
03.50 «Речовий доказ».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
05.20,01.50 Х/ф «Людинаамфiбiя».

06.50 «Їмо вдома».
07.55 «Кулiнарна династiя».
09.50 «Караоке на Майданi».
10.45 Т/с «Наречений».
15.00 «Україна має талант! 5».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 «Один за всiх».
22.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
03.20 Нiчний ефiр.

Новий канал
0 5 . 4 0 Т / с « П ол ю ва н н я н а
монстрiв».
06.50 Парад рад.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
08.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 М/ф «Скубi Ду i меч самурая».
11.35,22.00 Педан-Притула Шоу.
13.05 Хто зверху?2.
15.00 Т/с «Щасливi разом».
16.25 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари
смертi: Частина 1».
19.20 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари
смертi: Частина 2».
23.30 Х/ф «Переростки». (3).
01.25 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.20,03.15 Зона ночi.
02.25 Леопольд, або Втеча вiд
волi.
02.50 Портрет, написаний завглибшки.
03.20 Хто лiкував рани козакам?
03.35 Вiн врятував нас вiд чуми.
03.50 Кращi... Серед повитух.
04.05,04.45 Зона ночi. Культура.
04.10 Обожнена.
04.30 Софiя - дитя любовi.

Сік свіжозірваного листя чистотілу прибирає папіломи зі шкіри. Сік слід нанести на
папілому і закрити пластирем. Через два дні
папіломи зникнуть. Можна також скористатися готовим аптечним соком чистотілу.
Новоутворені папіломи добре виводяться
білком курячого яйця.
Можна також вживати такий настій: подрібнити листя кропиви й подорожника, траву
хвоща, меліси й корінь кульбаби. Змішати
в рівних частинах і залити три ст. л. суміші
чотирма ст. л. холодної води, довести до кипіння й кип’ятити 10 хвилин. Потім настояти
3 години й процідити. Пити по 3 ст. л. тричі на
день за півгодини до їжі протягом семи днів.

Папіломи – це своєрідні
нарости на шкірі. Багато хто з
нас помічає їх на своєму тілі не
одразу або взагалі живе із ними,
поки не турбують. Отож, що це за
утворення? Звідки вони беруться?
І чи варто їх позбуватися? Про
це – з перших вуст, від спеціаліста
Михайла ПЕРЕПІЧКИ, лікарядерматовенеролога, кандидата
медичних наук, доцента
Буковинського державного
медичного університету.

– Папіломи – це утворення, що виступають
над рівнем шкіри у вигляді сосочка. Папіломи
бувають двох типів – вірусні та невірусні. Вони
можуть виникнути в будь-якому віці. Найчастіше
вірус папіломи вражає людей зі слабкою імунною
системою. Зовні папіломи виглядають як «цвітна
капуста»: це своєрідні нарости на шкірі, що тримаються тіла так званою ніжкою. – Забарвлення буває
тілесного або темного, майже чорного кольору.
Здебільшого папіломи утворюються на шиї, під пахвами, на геніталіях і в місцях природних складок.
Вірус передається тільки від людини людині:
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А в народі роблять
так:

або Що таке папіломи та як із ними боротися?

збільшується в тих, хто веде безладне статеве
життя, має шкідливі звички, тобто багато курить,
зловживає алкоголем.

при статевому контакті, при контакті зі шкірою чи
слизовою оболонкою хворого.
– Для папілом характерний тривалий прихований (інкубаційний) перебіг, тобто від зараження до
перших ознак захворювання може пройти від трьох
місяців до кількох років, – розповідає Михайло Петрович. – Недуга ця не має симптомів і вірус в організмі можна виявити лише за допомоги аналізів.
У багатьох інфікованих вірус може жити в
організмі довго, іноді він наявний у людини з
народження, а уперше проявляється, приміром,
в середині життя, коли виникає ситуація, що
знижує імунітет. І тоді відбувається так звана
активізація вірусу, його посилене розмноження
на шкірі, відповідно це й стає першим проявом
хвороби.
Частота діагностування цієї хвороби
у світі за останні 20 років зросла вдесятеро.
Серед папілом розрізняють і онкопапіломи,

здатні спричиняти рак шийки матки й прямого
кишечника. – На щастя, такі особливості мають
лише кілька з 60 типів вірусів папіломи людини, –
наголошує пан Перепічка. – Це 11, 16 та 33 типи.
Статеве захворювання, спричинене папіломами, зветься гострокінцевими кондиломами. У
жінок вони можуть розташовуватися на статевих
губах, а у чоловіків – на шкірі статевого члена.
Незважаючи на те, що вірус має онкогени, в нього є позитивна особливість
– самовиліковування, тобто він здатний
самостійно зникнути з організму.
Головним методом діагностики папілом є
звичайний клінічний огляд. У одних людей цей вірус живе роками та ніяк не проявляється, в інших
з’являється одна чи кілька папілом, на які людина
часто навіть уваги не звертає, поки нарости не починають дошкуляти.
Головна профілактика – дотримання гігієни та
постійний статевий партнер. Ризик інфікування

Носіями вірусу папіломи є близько
80% населення, але здорова імунна
система не допускає його розмноження і
виникнення папілом.
Наразі існує кілька методів боротьби з папіломами: медикаментозний – курс противірусних препаратів і місцевий – безпосереднє видалення папілом. Видаляють їх рідким азотом,
ця процедура безболісна, добре переноситься
хворими й не потребує знеболювального.
Можна також видаляти папіломи за допомоги
лазерної хірургії. Лазерний скальпель дозволяє
практично без сліду видаляти папіломи. Видалення папілом пропонують у салонах краси,
але фахівець не радить довіряти цю процедуру
косметологам.
– Після видалення папілом хірургічним
методом треба змащувати місця метиленовим
синім, де були нарости, і через тиждень усе гарно загоїться, – каже спеціаліст. – Якщо ж у вас
є схильність до утворення папілом, то можливі
повторні утворення, якщо з будь-яких причин
знизиться імунітет.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

10 простих кроків до міцного імунітету
1. Зменшити стрес

Невеликий і нетривалий стрес –
навіть корисний. Але постійний стрес
може бути вельми шкідливим для вашого
здоров'я. Перш за все він згубно впливає
саме на імунітет. Знайдіть трохи часу
на релаксацію та приємні заняття,
щоби знизити рівень стресу.

2. Регулярний секс

Виявляється, що секс корисний для
зміцнення опірності організму інфекціям. Як показують дослідження, ті, хто
частіше займаються сексом, менше
схильні до інфекційних захворювань
холодної пори року.

К1
07.00 М/ф.
09.35 М/ф «Мураха Антц».
11.00 Х/ф «Крик сови».
12.50 «Добрий вечiр, тварини».
14.10,01.40 Х/ф «Безсмертнi
Таки».
16.00 Х/ф «Моє велике грецьке
лiто».
17.50 «Розсмiши комiка».
19.45 Х/ф «Троє в каное». (2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Довiрся чоловiковi».
(2).
03.00 «Нiчне життя».
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Вірус, що розростається

К1
07.00,10.00 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
11.25 М/ф «Мураха Антц».
12.50 Х/ф «Крик сови».
14.30 Х/ф «Квартет на двох».
16.20 «Весiльний розмiр».
17.20 «Лямур Тужур».
18.15 «Розсмiши комiка».
19.10 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Новi мурахи в штанях». (3).
01.30 Х/ф «Довiрся чоловiковi».
(2).
03.00 «Нiчне життя».

понеділок
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теле

23.00 О. Денисов «Великий
футбол».
00.30 Т/с «Шахта». (2).
04.35 Т/с «Дорожнiй патруль 5».

21.55 «МастерШеф. Прихована
правда».
22.50 «Україна має талант! 5».
Пiдсумки голосування.
23.20 «Детектор брехнi 3».
00.25 Х/ф «Любов Аврори».
03.40 Нiчний ефiр.

оздоровчі

3. Мийте руки

Один з найпростіших способів
допомогти вашій імунній системі –
регулярне миття рук. Рекомендується
мити руки з милом під проточною водою
не менше 20 секунд. Можна також використовувати як дезінфікуючий засіб
для рук розчин або гель на спиртовій
основі, які мають у складі принаймні
60% спирту.

4. Повноцінний сон

Без достатньої кількості сну ваш
імунітет під загрозою. Більшості дорослих людей треба спати 7-9 годин.
Перед сном уникайте вживання кофеїну й алкоголю, а також підтримуйте
в спальні комфортний температурний
режим.

7. Приймайте вітаміни

Саме час подумати про прийом
вітамінних комплексів. Ваш організм
отримає все необхідне для будівництва
захисних білків імунної системи. Особливо важливі для здорового імунітету
селен, вітаміни А, С, D, Е, цинк і магній.
Запитайте свого лікаря про те, який
вітамінний препарат підійде саме вам.

5. Обмежити алкоголь

Вживання алкоголю є рисою багатьох культур.
Але часте вживання алкоголю може послабити
імунну систему. Щоби звести до мінімуму цей ризик,
чоловіки повинні вживати не більше двох порцій алкоголю на день, скажімо, не більше двох келихів вина.
Жінкам рекомендується випивати не більше одного
келиха вина на день.

8. Трави і добавки

Багато людей для покращення здоров'я і
зміцнення імунітету вживають трав'яні чаї
або фітодобавки. До таких рослин належать
часник, женьшень, молочний чортополох,
астрагал і пробіотики, такі як Lactobacillus
та Bifidobacterium. Поговоріть зі своїм лікарем, які добавки будуть корисні саме вам.

6. Фізична активність

Один з найпростіших способів укріпити
імунну систему – заняття фізкультурою.
Регулярні фізичні вправи можуть зменшити
стрес і допомогти знизити ризик розвитку
остеопорозу, серцевих захворювань і деяких
видів раку. Будь-який тип руху є корисним, у
тому числі їзда на велосипеді, ходьба, йога,
плавання або гра в гольф.

9. Уникайте
порожніх калорій

Оброблені продукти– фаст-фуд, закуски, цукерки – не дають багато вітамінів,
клітковини та інших поживних речовин. Навпаки, вони часто містять шкідливі добавки
й хімічні речовини, які навіть «убивають» ваш
імунітет.

10. Спілкування й
позитивні емоції

Ми всі знаємо: друзі важливі. Але міцні стосунки теж
можуть мати великий вплив на ваше здоров'я. Спілкуйтеся
з приємними й цікавими людьми. Зберігайте позитивне налаштування: частіше посміхайтеся й смійтеся. Позитивні
емоції благотворно впливають на імунітет.

Гороскоп на тиждень
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

ТЕРЕЗИ

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

У вас з’явиться можливість продемонструвати
задатки лідера, цілісність своєї натури, індивідуальність і великодушність. Визнання і успіх не зваляться на
вас із неба. Проте динаміка цього процесу носить
позитивний характер. Ви зміцните своє становище
і досягнете визнання заслуг.
Обставини можуть спонукати Тельців поглибити свій досвід або знайти новий підхід до
застосування своєї влади. Цілком можливо, що
традиції, за якими ви жили до цього моменту, вичерпають себе в атмосфері нинішніх подій. Це
позначиться на вашому житті і діяльності.
Події цього тижня можуть супроводжуватися
внутрішніми протиріччями. Проблеми, хоча і заводять у глухий кут, але допомагають підтримати
ваш імідж і зрозуміти обгрунтованість ваших дій.
Можливе зростання чутливості і духовної свідомості,
уяви та натхнення.

Все, чого вам вдалося досягти в питаннях керівництва, досвіду та влади, піддасться несподіваній
загрозі. І хоча повністю уникнути важких ситуацій
неможливо, ваша гнучкість, спостережливість і
обережність можуть звести до мінімуму негативний
вплив цього періоду.
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Курйози в дорозі

Не кваптеся ганити таксиста
Історія Олега Михайловича з Городенки – про те, що не перевелися в нас порядні
люди. 2 квітня він їхав до Чернівців, аби з
рейсового автобуса «Кишинів-Чернівці»
забрати передані для нього документи. Які
тепер дороги, всі знають, тож не дивно, що
поїздка вартувала йому гуми з двох коліс,
та ще й з дисками. Та, як з’ясувалося, це
був дише початок його пригод.
Залишивши свою автівку на трасі, чоловік дістався до автовокзалу попутками
і довго бігав поміж автобусів, шукаючи
потрібний:
– Уявіть моє розчарування, коли зрозумів, що спізнився. Що робити далі? До
кого звертатися? І як тепер забрати потрібні документи?
Один з таксистів на стоянці біля автовокзалу зглянувся над приїжджим:

підставила мене: підвела і пограбувала –
злостиво запитував я.
Один зі співрозмовників посміхнувся:
– Зараз дізнаємось, спокійно, братан! – і
каже в телефон: – Що, загубив пасажира?
А далі вже Олегу: – На, поговори з
«грабіжником»…
– То що ж насправді трапилося? – запитую в Олега Михайловича.
– Коли я вийшов за цигарками, Микола
копирсався під капотом, і не помітивши,
що мене немає, поїхав до Садгори, поспішаючи «впіймати» кишинівський автобус.
На щастя, його водій – добрий знайомий
таксиста, тож і віддав йому мої папери.
Через півгодини і документи, і багаж були в
мене. Чесно кажучи, я вже й не сподівався,
що пригода може обернутися на добре…

– Цей автобус поїхав о 13.30. Та не до
Кишинева, а спершу до автопарку «Денисівки» у Садгорі і буде там до 15.00. Давай
70 гривень – відвезу.
Поїхали. Несподівано трохи нижче
Центральної площі таксі зупинилося: закінчилося пальне в баку. Водій (він устиг
представитися Миколою) поліз до багажника за каністрою з бензином. А пасажир
вирішив скористатися зупинкою, аби
купити цигарки:
– Виходжу з магазину – ані таксі, ані
таксиста! Перша думка: пограбував!
Розлючений пасажир повернувся до
автовокзалу, підбіг до таксистів, почав
розпитувати про Миколу – всі в один голос
запевняють, що це порядна й нормальна
людина.
– І де ж ця «нормальна» людина, яка

Прийшов час скористатися перевагами
будь-яких можливостей, пов’язаних з фізичною діяльністю, стосунками з протилежною статтю. Прояв
уяви, таємниці, ілюзії і духовності і в зусиллях, і в стосунках дасть вам переваги, пов’язані зі здоров’ям
або роботою.

Театр юних чернівчан: У Харкові
відчували себе іноземцями

24-27 березня 14 вихованців Театру
юних чернівчан під керівництвом
Інни та Івана Даніліних змагалися ще з
вісьмома подібними колективами на
Всеукраїнському відкритому фестивалі
дитячих театрів «Маски Мельпомени» у
харківському Палаці дитячої та юнацької
творчості.

Перешкоди, з якими зіткнетеся цього тижня,
будуть пов’язані з негативним впливом владної жінки
або ж негативними поглядами і поведінкою, спричиненого дитячими комплексами. Емоційний стан
позначиться на загальному стані вашого здоров’я і
вашій фізичній формі.

Дивні, химерні захоплення в моді, поведінці
і поглядах можуть непрямим чином вплинути на
особисті переваги. Ідеалізм і свобода можуть позитивно вплинути на ваше життя в питаннях, пов’язаних
з громадянськими правами, добробутом і кращими можливостями у професійній сфері.

Для «юних чернівчан» нинішні «Маски Мельпомени» –
вже другі. Перша поїздка була, так би мовити, вимушеною:
на підтвердження звання зразкового театру. Презентували
тоді виставу за твором Ольги Кобилянської «Меланхолійний
вальс» і навіть повернулися з дипломами фестивалю.
Цього разу довелося їхати власним (батьківським!) коштом, бо міська рада не виділила грошей на поїздку. Однак
хороші люди виділили 1200 доларів спонсорської допомоги.
За участь у фестивалі за кожного слід заплатити 980 грн, а
ще дорога – 300 грн.
Прикметно, що від Західної України приїхали актори лише
з нашого міста. Як підкреслює керівник театру, всі постановки
були російською мовою: – У Харкові відчували себе іноземця-

Їде автівка, за кермом – чоловік. На зустріч інша, за кермом
– жінка. Порівнялися, жінка опускає скло і кричить: «Свиня!»
Чоловік негайно кричить у відповідь: «Стерво!» Їде далі і через
кілька метрів за поворотом врізається у величезну свиню, яка
лежала на дорозі.
Мораль: якщо б чоловіки вміли нас слухати…

11.04
четвер

+6

о

12.04

13.04

п’ятниця

о

+10

+6

о

14.04

субота

о

о

15.04

неділя

о

о

понеділок

о

+10 +10 +16 +9 +13

+6

о

№15 (484) 11.04.2013 - 17.04.2013

+9

о

16.04

17.04

вівторок

о

середа

о

+8 +13

о

о

+7 +14

ми: лише наша вистава була українською.
Вже після виступу інші учасники хвалили за те, виступаємо рідною мовою.
«Юний чернівчанин» Влад Барінов: – Загалом ми задоволені поїздкою. Участь у таких фестивалях завжди є корисною.
Ми не лише показували власні напрацювання, але й вчилися
на помилках інших. Спектаклі всі різні – й кожен цікавий. Відзначив для себе кілька нових ідей. Напевно, найголовніше,
це спілкування, обмін досвідом. Тут усе видно, як на долоні.
Зростає бажання грати краще. Ми затоваришували з акторами з інших міст, що теж радує. Проводилися майстер-класи,
розважальна програма включала в себе басейн та цікаві ігри.
Хотів би поїхати ще.
Інна Даніліна: – Фестиваль є пізнавальним для наших
вихованців. Адже в поїздці головне – спілкування та обмін
досвідом. Ми затоваришували з киянами ще минулого разу,
тож були дуже раді побачитися знову. Це наші друзі.
Після подібної поїздки завжди є стимул зростати в акторській майстерності. Відтак активно готуємося до нових висот.
Вихованці середньої групи працюють над виставою за циклом
дитячих оповідань Рєєти Неємелії «Скарби лісових ельфів» А
молодші пристосовують до сцени «Пригоди в лісовій школі»
Всеволода Нестайка. І старша група має в роботі виставу – це
«Тринадцята зірка» за В. Ольшанським.
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Олена ДОРОШ, «Юнпрес»

Президент у піст... милосердив:
звільнив не тільки Луценка, а й
буковинця Філіпчука

Дії і почуття, з якими ви зіштовхнетеся цього
тижня, розглядайте як частину загальних соціальних
умов. Вони можуть вплинути на вас на особистому
рівні, викликавши різкі зміни в звичному житті. На вас
чекають зустрічі, до яких ви не готові.

Цей період принесе шанси, що ведуть до
економічної експансії, успіху в спорті, в культурних
чи політичних прагненнях, а також до інтелектуального, духовного росту. Вам можуть бути запропоновані знання або навички у незвичайній сфері.
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Буковинка стала лауреатом
премії «Гордість країни»

Олена ДОРОШ, «Юнпрес»

Дружні стосунки, романтичні захоплення,
світські контакти, шлюб та інше партнерство стануть
нестабільними. Несприятливий період для догляду
за зовнішністю. Ризикуєте отримати неприємну
або несхвальну реакцію оточення на ваші слова
чи вчинки.

Настає період конфлікту ідеалізму і духовності
з технічними й економічними реаліями, який може
призвести до будь-якої несподіванки. Зрештою,
результати цих подій можна назвати «натхненною
революцією». Але в цей час битви можуть бути безладними і хаотичними.

мікс

Фото з сайту molbuk.ua

відпочинкові

Саме на православне свято
Благовіщення Президент України Віктор Янукович підписав
Указ про помилування кількох
ув’язнених, серед яких два урядовці уряду Юлії Тимошенко.
Тепер екс-міністр внутрішніх
справ Юрій Луценко на свободі, а для екс-міністра охорони
навколишнього природного
середовища України Георгія
Філіпчука, який перебував на
умовному терміні, помилування

уможливить «відновлення повноти … громадянських прав»,
«сприятиме більш активній діяльності в науковій, суспільногромадській сферах на благо
України, а також реабілітації
… здоров’я». Саме цього просив у Президента буковинець
Філіпчук.
Щоправда, численні експерти-політологи не надто вірять у винятково християнські
почуття глави держави, які спо-

17-річна Вікторія ГОРЯЧКО стала лауреатом загальнонаціональної
премії «Гордість країни» в номінації «Дитяча мужність». Саме ця дівчина,
нині одинадцятикласниця, рік тому віддала частину своєї шкіри племінниці – дворічній Діанці, яка перед Великоднем упала в окріп і сильно обварилася. Опік становив 50% шкіри. Батьки дівчинки не могли стати дочці
донором, тому Віка вирішила, що коли її шкіра підійде, вона обов’язково
врятує племінницю.
– На церемонії нагородження я танцювала з відомим українським
танцюристом Костянтином Томільченком, – розповідала дівчина. – Премію
мені вручали український співак Олександр Пономарьов і Тереза Яценюк.
Наразі Віка закінчує 11 клас, готується до зовнішнього тестування.
Дівчина мріє вступити до ЧНУ на кафедру менеджменту туризму. Михайло
Папієв, губернатор краю, пообіцяв посприяти вступові до вузу й подарував
Вікторії мобільний телефон і квіти. Пан Папієв зазначив також, що вчинок
Віки – це приклад не тільки для всіх буковинців, а й для всієї України.
– Я пишаюся своєю меншою донькою, у мене їх троє. Вона врятувала мою внучку. Не випадково ми назвали її Вікторією, – зазначили Ніна
Афанасіївна, мама дівчини. – Я вчила своїх доньок від народження бути
добрими та допомогати одна одній.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Утрати тижня
Олександра Боровкова

нукали його до рішення про помилування. Вони зауважують,
що попри звільнення Луценка
суд продовжує штампувати
йому наступні вироки. Тобто,
влада страхується, аби Луценко
з двома непогашеними судимостями не ліз у політику. Окрім
цього, припускають, що рішення Вищого спеціалізованого
було написано з єдиною метою аби зайвий раз підкреслити, що
«Луценко – злочинець». А ще
Віктор Янукович, звісно, думає
про європерспективу (яка передбачає і рахунки в іноземних
банках, і закордонні турне).
Як би не було, Юрій Луценко наразі насолоджується свободою і навіть уже встиг стати
кумом нашого земляка-нардепа
Юрія Стеця. На Луценка покладають великі надії ті, хто дещо
розчаровані в нинішній опозиції. Про якісь особливі надії
на пана Філіпчука експерти не
повідомляли.

Вл. інф.

Усміхнене обличчя цієї гарної, розумної, спокійної жінки понад 4 десятки років було для
поколінь телеглядачів одним з облич буковинського телеекрану. Та не всі глядачі знали, що на
Чернівецьке державне телебачення Боровкова (друзі ласкаво звали її Сашею) прийшла після
двох років роботи актрисою, яка шліфувала свою освіту на філологічному факультеті ЧНУ.
Ми бачили сотні інтерв’ю Заслуженої артистки України Олександри Боровкової з відомими
митцями, вченими, передовиками виробництва. І з ким би вона не спілкувалася, підкупала
глядача одна риса: непідробний інтерес до свого співрозмовника.
Вона працювала, не рахуючись з власним часом і здоров’ям, вона жила телебаченням, яке
відтепер згасло для нас ще на одну зірку.

Петро Палій

Справою всього життя Петра Палія було Українське Слово. До нього він відчував любов,
ним займався і професійно, і для душі, як поет, як журналіст, зрештою, як багаторічний літературний редактор в «Радянській Буковині». Народившись на Вінничині, закінчивши журфак
Київського національного унівеситету ім.Тараса Шевченка, він став природним буковинцем,
віддавши цій землі всю снагу своєї душі, що й видно з понад десятка його поетичних книг. І все
життя робив те, чого злий жарт природи – зла недуга – хотів його позбавити: він писав! Його
знанням мови захоплювались, на його редакторську прискіпливість, бувало, й ображалися…
Але погоджувалися, бо такий у Петра Палія був авторитет.
Наприкінці цього року Петрові Палієві мало би виповнитися 80. Не судилося…

Маргарет Тетчер

Усю решту загальносвітових новин заступила 8 квітня звістка з Великої Британії: на 87му році життя померла від обширного інсульту «залізна леді» Маргарет Тетчер, глава уряду
Великої Британії протягом 3-х чотирирічних каденцій. На довгий шлях від дівчинки з доволі
небагатої англійської сім’ї до прем’єр-міністра (першої жінки на цьому посту за всю історію
країни) і дворянського титула треба було дійсно мати характер «залізної» леді. Політологи ще
довго сперечатимуться про неоднозначність ставлення до реформ і вчинків Маргарет Тетчер,
але одне безперечне: відійшла жінка-епоха.

1913

Напередодні Великої Війни

Заслужений майстер
народної творчості,
відомий краєзнавець
Іван Снігур розповідає
далі про Чернівці
сторічної давнини.
– Іване Назаровичу, 1913-го
помітний відсоток населення
Чернівців складали представники вищих соціальних верств,
яких простолюд називав «панством». Чим вони відрізнялися
від інших соціальних верств?
– Здавна в народі казали:
«Справжній пан лише з пана, не дай
Боже пана з Івана!». Панство приділяло багато уваги своїм манерам,
одягу, їжі. Шляхетній поведінці навчали змалечку: вихованням паничів займалися гувернантки, бонни,
домашні вчителі та наставники. Скажімо, значної уваги надавали вмінню
одягатися, адже існували різні стилі
одягу: повсякденний, домашній,
спортивний, пляжний, спальний…
Особливо виділявся святковий одяг.
Якщо для чоловіків існували певні загальні стандарти, то жіночий одяг був
різноманітнішим, барвистішим.
Повсякденним чоловічим одягом
заможних верств населення у той
час була «трійка» – піджак, брюки
й камізелька. Сорочку носили з краваткою, відповідно до кольору всього
ансамблю, костюми ж найчастіше

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ
ПАНСТВО
були чорними, сірими, синіми, зрідка
коричневими. До речі, чорні краватки
вважалися офіційними: їх вдягали на
роботу або на різні протокольні зустрічі. Панство не купувало готовий одяг,
як міщани, а шило костюми у кравців,
особливо цінувалися віденські. Відень і Лондон перед Великою війною
були столицями чоловічої моди. Але
й чернівецькі кравці нерідко не поступалися столичним колегам своєю
майстерністю.
Головним убором чоловіків були
капелюхи. Перед Першою світовою
дуже розповсюдженими залишалися
«котелки». Влітку чоловіки на про-

завжди була примхливою. Взимку
пані надягали шуби, особливо цінувалися між ними каракулеві. Париж
вважався столицею жіночої моди на
початку ХХ ст., і чернівецькі модниці
намагалися не відставати від її новітніх
зразків.
Панство приділяло великої уваги
не лише зовнішньому вигляду, але й
добрим манерам. Уміння поводитися
за столом вважалося дуже важливим.
Пани їли потроху, але доволі часто.
Вони намагалися дотримуватися режиму й не переїдати. Святкові обіди
чи вечері супроводжувалися певними
ритуалами. Свята найчастіше відзна-

богемські вироби. Але в Чернівцях
найчастіше вживалася продукція
Красноїльської фабрики гутного скла,
вона теж була високої якості. Алкогольні напої поділялися на «вогняні»
та «винні». Якщо з другою групою все
зрозуміло – це натуральні вина, то до
першої належали горілка, коньяк,
ром, наливка.
Міцні напої пили з маленьких чарочок, місткістю не більше 30 грамів.
А у євреїв були ще менші, так звані
«шабашівки» – лише по 10 грамів. У
суботу («шабат») можна було випити
лише одну таку чарочку. Кожен єврей
носив із собою власну «шабашівку»

Шабашівки для «вогняних» напоїв
гулянці носили солом’яні капелюхи
– канотьє. Холодної пори року панство
надавало перевагу довгим шубам,
часто з хутряними комірами. Надягали
хутрові шапки, хоча могли
носити з шубою й циліндри чи котелки.
Жіночий одяг вирізнявся більшою вигадливістю. Влітку носили різнокольорові сукні,
капелюшки різних форм.
Пані зазвичай надягали
мережеві довгі рукавички,
нерідко атрибутом їхнього
одягу були парасольки: влітку від сонця, а найчастіше від
дощу – чернівецька погода

Отримати металеву
емальовану кружку із
зображенням імператора
за зразкову службу – для
австрійського офіцера
було великою честю

чали з дружинами у кав’ярнях або
ресторанах. Запрошуючи на спільну
вечерю, розсилали візитні картки – за
ними розраховували кількість місць.
До закладу, де святкували, під’їжджали
карети, гостей зустрічав господар.
Лише коли екіпаж від’їжджав, гостей запрошували до святкової зали, господар
супроводжував їх на два кроки ззаду.
Гості були вбрані святково. Чоловіки – у
чорних фраках і білих сорочках, з чорними метеликами. На голові – циліндр.
Жінки у святкових сукнях з прикрасами,
обов’язково у дорогих шубах.
Розсаджувалися згідно з етикетом,
вміння правильно розсадити гостей
вважалося обов’язковим. Для святкового столу подавався парадний сервіз – як
у ресторані, так і в приватних оселях
панів. Найурочистішою вважалася
мейсенська порцеляна. Фарфоровий
завод у саксонському місті Мейсені був
першим у Європі, його вироби коштували дуже дорого.
А для напоїв використовували
скляний посуд, особливо цінувалися

й пив з неї. На іудейське свято Песах
пили вино зі спеціальних невеликих
чарок – чоловічих та жіночих.
– Невже чернівчани не використовували більшого посуду для
напоїв?
– Використовували, звичайно.
Але не для горілки чи рому. Один
старий тіролець розповідав мені, що
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австрійські офіцери пили вино з металевих, покритих емаллю ємностей, на
яких було вміщено портрет імператора. Франц-Йосиф І вступив на престол
1848 року й до кожного десятиліття
його правління випускали нову партію
таких металевих стаканів із зазначенням дати і зображенням гербів коронних земель Австро-Угорської монархії.
Вважалося великою честю отримати
за зразкову службу такий подарунок
від командування, тож пили з такого
посуду з неприховуваним гонором.
– А які страви подавалися до
святкового столу?
– Коли гості заходили до
святкової зали, на столах вже
були сервіровані холодні закуски. Найчастіше посередині
розміщували смажені порося або
гуску – це справляло враження. Були
також різноманітні шинки й ковбаси.
У Чернівцях, як правило, святковий
стіл не обходився без фаршированої
риби. Холодні закуски прикривалися
спеціальною парасолькою, щоб на них
не осів пил чи не залетіла муха.
Гарячі страви подавалися почергово, до них – натуральне високоякісне вино. Чернівецьке панство
полюбляло різноманітні запіканки з фруктами. На десерт подавали смачні кулінарні вироби, в яких
використовувалися свіжі та сушені
фрукти. Подібний вибір страв могли
дозволити собі лише представники
вищих верств населення. Біднішим
залишалося хіба що мріяти про таке
розмаїття напоїв та наїдків.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

