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Суддя – спеціаліст із навколоприватизаційних 
оборудок – попалася на хабарі
Але вже у червні вона судитиме далі, бо офіційно – перебуває у відпустці

Заступниця голови Апеляційного 
суду Чернівецької області затримана у 
службовому кабінеті під час отримання $5 
тис. хабара, повідомили у прес-центрі СБУ. 
Затримана вимагала $15 тис. від колеги 
– судді райсуду, якого обвинувачували у 
прийнятті неправосудного рішення. Роз-
почате кримінальне провадження за ч. 
4 ст. 368 ККУ – отримання неправомірної 
вигоди. 

«Версії» вже неодноразово писали про 
оборудки, у яких, ймовірно, була задіяна 
затримана суддя. У ч. 12 від 20 березня 
2014 р. опублікована стаття «За моє жито 
мене й бито». В ній йдеться про понад 
5-річні судові поневіряння чернівець-
кої вчительки Ніни Пілат. Вона в одній 
упряжці з Шевченківською районною в 
місті та Чернівецькою міською радою ра-
зом протистоять судовим позовам черні-
вецького нотаріуса. Нотаріус, придбавши 
житло і облаштувавши там нотаріальну 
контору, намагається відсудити в сусідів 
усе подвір’я і скасувати державний акт 

на землю, виданий міськрадою. Всупереч 
рішенням двох вищих судів – Верховного 
і Вищого арбітражного – місцевий Шев-
ченківський районний суд виніс рішення 
на користь нотаріуса. Прикметно, що 
адвокатом нотаріуса була невістка судді 
Апеляційного суду. Цієї самої судді. Що 
спонукало суддю райсуду прийняти рі-
шення, що суперечить вищим інстанціям? 
Подейкують, він збирався перейти на нове 
місце роботи – саме до Апеляційного суду, і 
хотів догодити одному з майбутніх керівни-
ків, дозволивши виграти справу адвокату 
– родичці цього керівника.

У ч. 11 від 19 березня 2015-го у статті 
«Матриця в Чернівцях. Битва за Систему» 
«Версії» також розповіли про судові поне-
віряння чернівчан, мешканців вул. Тихо-
рецької, 32. Понад 90 судових розглядів 
за 5 років, з продажами й даруваннями 
квартир у будинку; «доленосні» вироки 
про право збирати яблука чи саджати квіти 
на подвір’ї; доручення на представлення в 
суді, які мають бути нотаріально завірени-

ми, а натомість лише підписані керівником 
приватної структури; таємничі внесення і 
не менш таємничі зникнення записів у ре-
єстрі виконавчих проваджень. Усе – задля 
того, аби довести, що мешканці будинку 32 
на вул. Тихорецькій у Чернівцях не мають 
права на житло, в якому більшість з них 
народилися і щасливо жили до пенсійного 
віку. Бо будинок, а особливо – землю під 
ним – дуже хоче отримати у власність хтось 
інший. Здогадуєтеся, хто розглядав позови в 
апеляції? Так, саме ця суддя – «героїня» по-
відомлення прес-центру СБУ. Так виглядає, 
що на подібних справах вона «собаку з’їла». 
Чи облизня впіймала?

Учора саме вона мала розглядати чер-
гову справу по вул. Тихорецькій, 32. Су-
дове засідання перенесли на 3 червня. Як 
повідомили відповідачці в Апеляційному 
суді, суддею 3 червня буде… та сама осо-
ба!!! Адже офіційно вона наразі просто 
перебуває у відпустці…

Закон – як дишло?..
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

«Укропи» святкували 
«під акомпанемент» 
сепаратистів і під пильним 
наглядом безпілотників
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2Великдень на передовій

Тил забезпечив фронтові великодню атмосферу. Як повідо-
мляє з-під Маріуполя наш земляк Сергій НИКОЛАЙЧУК (на фото 
на 1-й стор.), напередодні Пасхи волонтери задарували бійців 
смаколиками, а самі вояки створювали свято, перевдягаючись 
у вишиванки та прикрашаючи синьо-жовтими стрічками своїх 
бойових песиків і котиків.

Розповідає Сергій Николайчук:
«За три дні до Великодня в нас були волонтери з Заставнівщи-

ни, Глибоччини, Кельменеччини. Особливо приємно було отрима-
ти святкові пакунки від кіцманських активістів Ігоря Литвинюка та 
Ярослава Яремія, від кіцманської районної газети «Вільне життя», 
від Брусницької сільради та Брусницької Успенської церкви, від 
лужанських товаришів. Були й друзі з Івано-Франківщини. Пасок 
і писанок навезли стільки, що ми більшість з них передали в Ма-
ріупольский госпіталь і вихованцям Маріупольського дитячого 
реабілітаційного центру «Пілігрім». Діти з «Пілігріма» теж при-
їжджали до нас з великоднім концертом, тож свято було спільним. 

Суботнього вечора на нашому блок-посту посвятив паски 
капелан, який з цією місією обійшов усі блок-пости на лінії фрон-
ту. Розговілися без горілки – це заборонено. Дружина передала 
мені для всіх бійців м’яса на шашлик, від усіх їй подяка. Смакоти 
було більш ніж достатньо, тож почувалися, як вдома. Найбільше 
вподобали буковинські цвіклі (гострий хрін з буряком – авт.), бо 
такої страви більш ніде не скуштуєш, окрім Буковини. Ще смачніше 
було від того, що господиня, яка ті цвіклі робила (а над ними треба 
чимало сліз пролити від тертого хрону), виявилася знайомою. Коли 
зателефонували їй (жінки часто пишуть свої телефонні номери 
на упаковці продуктів – аби мати зворотній зв’язок і навіть «при-
ймати замовлення» від бійців) – аж плакала, дізнавшись, що цвіклі 
вдалися і що їх куштували ті, кого вона знає.

Настрій був великодній. Незважаючи на те, що святкували під 
наглядом ворожих безпілотників та під «акомпанемент сепаратис-
тів» – обстріли не припинялися цілу ніч». 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

П одії
С итуації
П ригоди

У Тернополі спіймали п’яних волонтерів з 
Чернівців. У затриманих вилучили скриньки 

та трилітрові банки для пожертв, папки з переліком 
магазинів, автозаправок, аптек. Нетверезі чолові-
ки – серед них і водій – представилися волонтерами 
організації «Промінець надії» з Чернівців. Вони плу-
талися у свідченнях, спочатку казали, що приїхали в 
гості до знайомих, через деякий час стверджували, 
що вже місяць збирають тут гроші для хворих ді-
тей, а пожертви передають до центрального офісу 
в Чернівцях, хоча 5% зібраного залишають собі в 
якості зарплати. За номером гарячої лінії «Промінця 
надії» правоохоронцям повідомили, що керівник 
організації уже понад тиждень за кордоном, тож 
не може підтвердити чи спростувати причетність 
чоловіків до їхньої організації. Поки що проводиться 
досудове розслідування зач.1 ст.190 ККУ – шах-
райство, повідомили у прес-службі УМВС України в 
Тернопільській області.

На Вижниччині браконьєри вбили козулю 
та оленя. Єгерська служба Берегометського 

лісгоспу Чернівецького обллісомисливгоспу в заказ-
нику «Зубровиця» виявила сліди незаконного полю-
вання. Попередньо встановлено, що вбито по одній 
особині козулі європейської та оленя благородного. 
Працівники лісгоспу звернулися до Вижницького РВ 
УМВС у Чернівецькій області, порушено кримінальну 
справу. За попередніми розрахунками, завдана 
шкода оцінюється приблизно у 30 тис. грн. 

Мона обгавкала на «Порубному» грома-
дянина Румунії. При огляді «Фольксвагена» 

прикордонники звернули увагу на неспокійну 
поведінку службового пса з кличкою Мона і в по-
дальшому виявили в машині два стартові пістолети 
марки «UMAREX» калібру 6 мм. Власник пістолетів 
пояснив, що нібито перед поїздкою забув викласти 
їх з легковика. Зброю вилучено.

На Глибоччині в с.Багринівка локомотив 
зіткнувся з авто. На перегоні «Вадул-Сірет 

–Держкордон» на залізничному переїзді, що не охо-
роняється, автомобіль зіткнувся з локомотивом, – 
повідомила прес-служба УМВС України на Львівській 
залізниці. 34-річний водій «вісімки» не врахував 
дорожньої обстановки на ділянці дороги з поганою 
видимістю, виїхав на нерегульований залізничний 
переїзд, де і сталося зіткнення з резервним локомо-
тивом. Автомобіль отримав механічні пошкодження. 
Травмованих та постраждалих немає. Затримки 
руху потяга не було.

У Сторожинці червона «Мазда» з Путильщи-
ни на перехресті не розминулася з  білим 

«Пежо» з Череша. В обох автомобілях були діти. 
Пасажирку «Мазди», водія і дитину з «Пежо» за-
брала «швидка». Після обстеження жінку й дитину 
відпустили додому. Водій «Пежо» отримав перелом 
стегна та забій ключиці. Дитина з «Мазди» була в 
дитячому автокріслі і не зазнала жодних травм. За 
словами водія «Мазди», він запізно зреагував на 
червоний сигнал світлофора і не встиг загальму-
вати. Як повідомили у Сторожинецькому ДАІ, за 
попередніми оцінками обидва водії були тверезими. 
Проводиться експертиза.

У Цурені на Герцаївщині місцевий мешканець 
обікрав родича на суму понад 7 тис.грн. З 

підсобного приміщення 33-річного жителя села 
зникли зварювальний пристрій, дві акумуляторні 
батареї, пила-«болгарка» і три набори автоключів. 
Мешканці сусідніх будинків розповіли правоохорон-
цям, що бачили підозрілого чоловіка неподалік місця 
скоєння злочину. Зловмисником виявився 29-річний 
мешканець цього ж села, родич потерпілого. Раніше 
він уже притягався до кримінальної відповідальності 
за майнові злочини. Тепер зловмиснику «світить» до 
6 років позбавлення волі. 

Буковина візьме участь у капітальному 
ремонті міжнародної траси. На ремонт 

частини траси міжнародного значення, яка про-
ходить чотирма західними областями України 
від Львівського Стрия до нашої Магали, уряд за-
планував 700 млн. грн. Буковинські дорожники 
мають отримати 175 із них, аби відремонтувати 
свою частину траси від Снятина до Магали. 
Вони, як повідомив Начальник служби автомо-
більних доріг області Ігор ГАХ, сподіваються на 
порозуміння з територіальними громадами на-
селених пунктів, якими проходить дорога: мож-
ливо, місцеві докладуть трохи й власних коштів.

Чернівці відвідав угорський посол. Над-
звичайний та Поважний посол Угорщини 

в Україні Ерно Кешкень зустрівся з керівника-
ми краю. Пан Посол зацікавився зміцненням 
і розширенням економічної співпраці. Він 
повідомив також про допомогу, яку надає 
Угорщина у гуманітарній сфері, зокрема, в 
лікуванні поранених українських військових 
та підтримці внутрішньо переміщених осіб. 
Окремо Ерно Кешкень зупинився на культур-
них проектах угорської сторони, реалізація 
яких в Україні запланована вже найближчим 
часом. Зокрема, йдеться про Дні угорської 
культури в Україні, в рамках яких відбудуться 
не лише в столиці, а й інших містах України 
численні заходи, серед яких і великий благо-
дійний гастрольний тур Угорського народ-
ного ансамблю. Зібрані на концертах кошти 
планують передати на потреби України. 

Буковинці можуть поскаржитися на 
податківців-корупціонерів. У краї вже 

працює антикорупційний сервіс Державної 
фіскальної служби України «Пульс», повідо-
мила прес-служба Головного управління ДФС у 
Чернівецькій області. Зателефонувавши за но-
мером (044) 284-00-07, абоненти можуть по-
відомити про неправомірні дії чи бездіяльність 
співробітників Міністерства доходів і зборів та 
оперативно вирішити суперечливі питання, 
що виникають не тільки у сфері адміністру-
вання податків, а й під час здійснення митного 
контролю й митного оформлення. Працівники 
сервісу приймають інформацію від понеділка 
до п`ятниці з 8:00 до 20:00, а в неробочий час 
можна залишити її на інтерактивний відповідач. 
Далі її негайно передають для опрацювання, 
а результати розгляду повідомляють невід-
кладно або не пізніше трьох робочих днів.

інфоторба Залатана ямка на шляху 
витримує 2-3 тижні!  
або Чому в нас немає доріг

На 2015 рік Буковині з 
омріяних 90 млн. грн. на 
дороги виділили 55 млн. грн. 
з «хвостиком», – наголосив на 
прес-конференції начальник 
Служби автомобільних 
доріг області Ігор ГАХ. Він же 
розповів, куди й на що підуть 
ці гроші. З них трохи більше 
20 млн. грн. – призначено 
на «ямковий» ремонт 
дорожнього покриття.

Коли називають багато цифр, варто за-
йнятися простою арифметикою. Загальна 
площа «ямок» на дорогах Буковини – себто 
більших або менших ділянок, які потребують 
ремонту – сягає, зі слів Ігоря В’ячеславовича,  
за 190 тис. кв. м. За середньої вартості ре-
монту квадратного метру «ямок» у 200 грн. 
на повну ліквідацію їх потрібно мінімум 38 
мільйонів – це якщо не чіпати інших потреб 
з утримання доріг і безпеки руху, а також 
обставин чисто кримінального характеру… 
Тобто за відведені 20 млн. грн. можна за-

латати половину наявних ямкових площ. 
І, в ідеалі, за два роки вирішити, нарешті, 
проблему ямок? 

В ідеалі можна будь-що. А з ямками, як 
показує життя, не все так просто. Середній 
вік «заплатки» – від року до 2-3 тижнів (!). 
Зазвичай асфальт на наших дорогах схо-
дить разом зі снігом. Отож, чи пощастить, 
передбачити аж ніяк не можна. І це – за 
сприятливого сценарію, коли ремонт викону-
ватиметься за сухої погоди, якісно і з якісних 
матеріалів, а гроші надходитимуть точно за 
графіком. До речі, нині – мабуть, уперше від 
появи ямок на дорогах Буковини, з ініціати-
ви нинішнього прем’єра і нашого земляка 
Арсенія Яценюка, фінансування потрапля-
тиме до області не у сніжному чи мокрому 
грудні – щоби виконати запланований обсяг 
робіт було нереально і гроші повернулися до 
казни як «неосвоєні» – а протягом року – за 
графіком. 

Напередодні нинішнього Великодня 
ямковість на дорогах Буковини ліквідована 
вже на 5 тис. кв. м. (щоправда, не сказано, 
за який період). Залишається десь 185 тис. 
кв. м, об’їжджаючи які, водії завжди згадують 
«незлим , тихим словом» і службу автомо-
більних доріг, і уряд.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

«Укропи» святкували «під акомпанемент» 
сепаратистів і під пильним наглядом безпілотників
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3Не будьмо байдужими, бо 
байдужість – це смерть за життя

На останній 31 сесії VI скликання стояло одне з 
дуже важливих питань для життєдіяльності краю 
– голосувалися зміни до обласного бюджету на 
2015 рік. Спочатку, як годиться за процедурою, 
депутати розглянули це питання на засіданнях 
своїх профільних комісій. Та їм запізно роздали 
матеріали, і вони, за словами депутата Руслана 
МЕЛЬНИКА, не встигли його вивчити до розгляду 
на комісіях.  

– Пізніше, при вивченні змін до бюджету, 
зауважив, що нинішнього року спортивні школи 
області фінансуються по-новому, – каже депу-
тат. – Якщо торік гроші йшли з держбюджету і 
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, то нині – з державного 
і місцевого бюджетів. Отже, планувалося виді-
лити на спортивні школи півмільйона з чимсь з 
обласного та ще 1 млн. 300 тис. з державного 
бюджету. Зрозуміло, це мізер. Але всі знають, що 
спорт, культура і підприємництво фінансуються 
у нас за залишковим принципом. Як спортсмен у 
минулому, я знаю, як важливо, щоби в селах діяли 
ДЮСШ, де діти можуть тренуватися безкоштовно. 
Я розумію, що ми не маємо зараз коштів на те, щоби 
розвивати мережу дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл у сільських населених пунктах. Але зберегти 
їх – наше нагальне завдання.  

…У мене троє дітей і двоє з них згідно з довід-
кою лікаря зараховані до спецгрупи з фізкультури, 
– продовжує депутат обласної ради від Сторожи-
нецького району Руслан МЕЛЬНИК. – Та, на жаль, 
подібне спостерігаю не тільки в моїй сім’ї. Мало 
не кожна друга дитина в класі потрапляє нині під 
параметри спецгруп. А це означає, що практично 
кожний другий учень на Буковині зокрема, як і в 
Україні загалом, не витримує загальних наван-

тажень, визначених нормами для його віку. Це 
наслідок способу життя, який ми нині всі ведемо. 
Рухливі ігри на вулиці та у дворах – у минулому. Їх 
замінили ігри за комп’ютерами… 

Чи може щось врятувати наших дітей? Питання 
риторичне. Та все ж п. Руслан щиро вірить у те, що 
пропаганда та впровадження у щоденний побут фі-
зичної культури можуть змінити на краще здоров’я 
маленьких українців.  

Та в реальності – він сам у цьому переконався – 
все відбувається навпаки. Видатки на 
спорт і фізкультуру різко скорочують-
ся. Спортивні секції давно вже стали 
платними, а рекламісти пропагують 
виключно те, за що платять. А це, як 
відомо, алкоголь, здебільшого горілка 
та пиво, і – ліки. 

– Таке майбутнє готує нашим ді-
тям рідна держава, – сумно жартує 
депутат. Та, на щастя, сидіти, склавши 
руки, не збирається.   

Тому питання про недостатнє фінансування 
спортивних шкіл порушив на засіданні постійної 
депутатської комісії, до якої входить. Але його 
комісія не підтримала. Тоді вирішив звернутися до 
бюджетної комісії. 

– Мені повідомили про засідання за 3 години 
до початку роботи бюджетної комісії. Та Михайло 
Березовський, її голова, мене підтримав, і комісія 
доручила представниці фінансового управління 
облдержадміністрації вивчити питання більш ре-
тельно. Наступного дня мене запросили на нараду 
з оптимізації до держадміністрації під головуванням 
заступника голови ОДА п. Шкурідіна, де обговорю-
валися проблеми скорочення штатів шкіл, лікарень 
і, в тому числі, спортивних шкіл. 

Там депутат виступив з пропо-
зиціями, пообіцявши  підтримувати 
спортивні школи аж до «вибиван-
ня» для них грошей із бюджету. 

Та під час наради, за словами 
депутата Мельника, спливла така 
цікава інформація: в обласній 
спортивній структурі краю на 
200 тренерів припадає ще 200 
функціонерів.

– Зрештою, мене це не дивує, 
бо така ж ситуація, гадаю, у біль-
шості державних структур. На одного 
раба – три прораба, а народ скаже, як 
зав’яже. Тож зрозуміло, що фінансове 
управління запропонувало оптимізувати 
цю марнотратну діяльність. Я ж порадив скориста-
тися ще й «правилом пряника». Саме до нього дуже 
часто звертаються депутати Великокучурівської сіль-
ської ради. Наприклад, якщо батьки зібрали гроші 
на якийсь ремонт у школі, то таку ж суму докладає 
і сільська рада. Хоча заклади освіти, як відомо, не 
перебувають на її утриманні. Тому, щоби було ба-
жання у керівництва спортшкіл  провести оптиміза-
цію якомога ефективніше, треба пообіцяти школам 

«пряник» у вигляді, скажімо, 100 тисяч гривень.
– Отож, якщо хочете, щоби ваші діти безко-

штовно навчалися у спортивних секціях і гуртках, 
не залишайтеся байдужими до того, як нами керу-
ють: цікавтеся, вникайте та вимагайте! – радить 
Руслан Мельник. – Адже байдужість – це смерть 
за життя… 

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

або Як депутат обласної ради став на захист дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл краю та з’ясував, що на 200 тренерів у нас 
рівно 200… начальників 

Коли верстався номер

Питання про затвер-
дження нового примірного 
двотижневого меню сніданків для 
учнів 1-4 класів шкіл за пропози-
цією міського голови Олексія Ка-
спрука 15 квітня знято з розгляду 
виконавчого комітету міської ради. 
- У багатьох містах України взагалі 
відмовилися від безкоштовного 
харчування школярів молодших 
класів. Управління освіти міської 
ради після консультацій з бать-
ківською громадськістю пропонує 
виконавчому комітету змінити 
меню безкоштовних сніданків для 
молодших школярів. У нас є питан-
ня і до нового, і до старого меню. 
Моє особисте бачення - ми пови-

нні зробити все 
для того, щоби 

наші діти в чер-
нівецьких школах 

отримували збалансоване і корис-
не харчування. Пропоную питання 
зняти на довивчення. Є пропозиції 
громадськості, громадських орга-
нізацій, які об'єднують фахівців з 
організації харчування, їх треба всі 
уважно проаналізувати і вже після 
цього приймати зважене рішення, 
- зазначив міський голова Олексій 
КАСПРУК. Він вважає, що організа-
цію харчування школярів потрібно 
змінювати, враховуючи позитив-
ний досвід інших країн, переваги 
національної кухні та поради дитя-
чих дієтологів. Зокрема, за висно-
вками дитячих дієтологів, наданих 

міському голові, запропоноване 
управлінням освіти міської ради 
меню відповідає встановленим 

нормам. Але, на їхню думку, може 
бути вдосконалене за рахунок 
збільшення соків, фруктів, 
меду, варення, мармеладу, 

молочних продуктів. До 
кінця цього місяця плану-
ється запровадити харчу-

вання школярів на кшталт 
«шведського столу» в черні-

вецькій школі Nо16. Для цього вже 
замовили спеціальне обладнан-
ня. Досвід організації такого типу 
харчування буде враховане при 
розробці збалансованого меню для 
молодших школярів на наступний 
навчальний рік. Водночас міський 
голова Олексій Каспрук доручив 
управлінню освіти міської ради об-
говорити питання дотримання ви-
мог тендерних угод з підприємця-
ми, які забезпечують організацію 
харчування школярів, посилити 
контроль за якістю харчування 
школярів і дошкільнят, долучити 
до здійснення цього контролю 
батьківську громадськість, де-
путатів, громадських активістів, 
розпочати роботу з батьками та 
школярами щодо важливості куль-
тури харчування для збереження 
здоров'я. 

Джерело: сайт Чернівецької 
міської ради

Каші замінять на гарячі 
бутерброди

Після другого уроку учні перших-чет-
вертих класів організовано йдуть до їдаль-
ні, де за кошти держави отримують другий 
сніданок. Одна порція вартує 6 гривень. 
Щоправда, більшу частину їжі викидають 
у смітник. Бо діти відмовляються їсти те, що 
їм пропонують. 

Першими на сполох забили батьки. 
Їх підтримали вчителі та директори шкіл. 

– Наша школа протягом року витрачає 
близько півмільйона гривень на сніданки 
для учнів початкових класів. Але 50-80% 
харчів доводиться викидати. Діти не хочуть 
їсти те, що ми їм пропонуємо, – каже Віктор 
ТОМЯК, директор чернівецької школи 
№27. – Ми поспілкувалися з батьками, вчи-
телями молодших класів і запропонували 
діткам експеримент: на два тижні пере-
йшли на нове меню. Зокрема, прибрали 
з нього більшість каш, натомість запро-
вадили бутерброди, запіканки та булочки. 
І кількість відходів помітно зменшилася!

– Я особисто розмовляв з батьками, 
запитував, що діти хотіли би їсти в шко-
лі? Батьки називали фрукти, булочки, 
йогурти, какао тощо, – розповідає Сергій 
ГРЕКОВ, голова батьківського комітету. –  
Дехто все-таки казав про необхідність мо-
лочних каш, але не на щодень. Тож зміни у 
харчуванні школярів однозначно потрібні.

Змінене меню так само вкладається 
у шість гривень на дитину. В ньому кашу 
пропонують двічі на тиждень, а між цим 
– вермішель, печиво, картопляне пюре, 

здобні булочки, сирну запіканку, гарячі 
бутерброди тощо. У санепідемстанції ствер-
джують: новий варіант сніданку анітрохи 
не гірший за попередній.

– Калорійність нового меню нічим не 
поступається старому, – твердить і Наталія 
КЛІМЧУК, начальник міського управління 
Держсанепідемслужби. – Фактично меню 
оновилося на 40-50%. Дітям це подобаєть-
ся, досягнуті всі належні пропорції білків, 
жирів та вуглеводів. 

– Нам, як чиновникам, легше було б 
залишити тендерне меню. Та зараз час 
змін, а ми вчимося рахувати державні 
кошти. Не хочеться просто викидати їх 
у смітник, – каже Георгій ОЛІЙНИК, на-
чальник управління освіти Чернівецької 
міської ради. 

Новий варіант сніданків для учнів по-
чаткових класів має погодити виконком 
міської ради. Якщо це станеться, діти 
снідатимуть тим, що люблять.

Утім, непокоїть два запитання, на яке 
немає поки що відповіді. По-перше, невже 
каші не можна готувати смачно? І, по-
друге, за радянських часів батьки платили 
навіть за молоко в шкільній їдальні. Тож і 
нині більшість дітей беруть харчі до школи 
з дому. Чи не вигідніше для всіх просто 
відмовитися від обов’язкового шкільного 
харчування, зиск з якого мають зовсім не 
учні? Натомість для соціально незахищених 
дітей виділяти адресно кошти.     

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Місцевий бюджет виділив на утримання 
ДЮСШ понад 1,6 млн. грн. Це на рівні 
минулого року. Та зауважимо, що в кра-
їні відбулася значна інфляція, піднялися 
тарифи на енергоносії, зросли ціни на 
спортінвентар тощо.  Утримувати ж тре-
ба 38 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
з яких 13 – у Чернівцях і 25 – у райцентрах 
і селах.  

Школярів початкових класів у Чернівцях годуватимуть 
по-новому. Замість молочних каш і рибних котлет їм 
запропонують гарячі бутерброди, булочки та соки.

Олексій Каспрук: «Ми повинні зробити 
все для того, щоби наші діти отримували 
збалансоване і корисне харчування»



Субсидії:

умовах її отримання. Так, субсидію мож-
на тепер отримати, навіть якщо маєш 
дві машини чи винаймаєш квартиру. Ви-
глядає знову ж таки симпатично, поки 
уважно не вчитаєшся у розділ «норми 
споживання» (а саме в межах цих норм 
споживання й призначають субсидію: 
усе, що понад, сплачуй сам у повному 
обсязі). Там так усе заплутано і закру-
чено, що навіть людину з двома вищими 
освітами збиває з пантелику. Візьмемо, 
до прикладу, газ. Найперше, що кида-
ється в очі – зміна норми споживання: 
зменшилася кількість кубометрів газу 
для опалення 1 квадратного метра у 
приватних будинках: замість 11 куб. м 

газу на місяць на одну особу – лише 7. 
При підрахунку норми споживання всю 
цю «катавасію» ще слід помножити на 
1,036 – корегувальний коефіцієнт для 
розрахунку витрат природного газу на 
потреби опалення в індивідуальних 
житлових будинках. Ви вже заплута-
лися? Вітаю! На це й розрахована по-
літика держави: заплутати, аби люди 
не здогадалися, що їх укотре обібрали. 
Причому обібрали, насамперед, неза-
хищені верстви населення: субсидія 
буде меншою (порівняно 
з минулим роком, напри-
клад) для дітей війни, ба-
гатодітних тощо).

Призначення субсидії відбуватиметь-
ся на підставі лише двох документів 

- заяви та декларації (скасовується необхід-
ність надання довідок про доходи, у тому 
числі й працюючих осіб).

 При цьому запроваджуються спрощені форми 
заяви та декларації про доходи і витрати осіб для 
звернення за субсидією

Запроваджується принцип призна-
чення субсидії на підставі задекларо-

ваних даних заявником.
 При цьому перевірка достовірності цих даних 

здійснюватиметься органами соціального захисту 
вже після призначення субсидії, шляхом здій-
снення запитів до відповідних органів, установ 
та організацій.

Кожне домогосподарство одночасно з 
рахунком для оплати енергоносіїв у 

квітні та жовтні 2015 року отримає спро-
щені форми заяви та декларації для звер-
нення за призначенням субсидії.

Підприємства, що надають послуги з газопос-
тачання, електропостачання та централізованого 
опалення мають забезпечити виготовлення блан-
ків Заяви та Декларації і доставку їх до споживачів 
разом з рахунками на оплату послуг.

Запроваджується надання субсидії на 
12 місяців, а не опалювальний період 

як раніше.
Встановлюється автоматичний принцип 

надання субсидії на новий період (скасовується 
необхідність повторного звернення до органу 
соціального захисту населення для призначення 
субсидії на новий період у разі відсутності змін).

Для 1,1 мільйонів сімей, які сьогодні 
одержують субсидії (в опалювальний 

період  2014-2015 років) передбачається авто-
матичне призначення субсидій на новий 
термін без необхідності надання нового пакету 
документів та звернення до органів соціального 
захисту населення. 

Зміни до Порядку 
призначення 
житлової субсидії

Почнімо з останнього: днями Олександр Фищук 
на прес-конференції розповів, що нинішнього року 
планують дати субсидій буковинським сім’ям у 10-20 
(!) разів більше, ніж торік (за інформацією Депар-
таменту соціального захисту населення, 2015 року 
субсидію зможуть отримати від 100 до 200 тисяч 
буковинських сімей, коли в минулому році ця цифра 
сягала 9 тисяч.) При цьому додав, що отримати дер-
жавну допомогу на оплату житлово-комунальних 
послуг можна буде за спрощеним механізмом. 

Виглядає привабливо. Та у держави на це зовсім 
немає грошей – і всім про це відомо. 

А тепер уявімо ще на секунду, як помножена на 
10-20 кількість охочих отримати субсидії «штур-
мує» відділення управлінь соцзахисту. То, може, 
збільшили пропорційно кількість працівників? Ні! 
Кореспондент «Версій» уважно вивчив Додаток 3 до 
Постанови Кабміну України від 28 лютого 2015 р. № 
106 «Про збільшення граничної чисельності праців-
ників структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення»: там йдеться про Донецьку, 
Луганську, Дніпропетровську, Харківську області 
тощо, але жодного слова про Чернівецьку чи Львів-
ську. Ми самі здужаємо, ми ж патріоти…  До слова, 
хочу зняти капелюха перед працівницями Шевчен-
ківського районного відділення соціального захисту 
(із власного досвіду): оформляли вони субсидії без 
черг і з великою увагою до кожного відвідувача. 
Іноді мені навіть хотілося «придушити» клієнта, що 
вдесяте перепитував щось чи починав розповідати 
про те, як було добре в СРСР (основний контингент 
відвідувачів – літні люди). Вони ж з незмінною по-
смішкою пояснювали, заповнювали крихітні клі-
тинки Декларацій про доходи. Чи витримають вони 
навалу «страждущих» отримати субсидії, навіть 
якщо не відволікатимуться на сон та їжу? Щось не 
вірю… Бо навіть за умови, що буковинці не особисто 
приходитимуть на прийом, а надсилатимуть до-
кументи поштою, опрацювати в 10-20 разів більше 
документів просто фізично неможливо!

То що ж буде? Вважаю, субсидію отримають най-
більш уперті, фізично здорові, пробивні. Такий собі 
«природний відбір» відбудеться. А інші? Інші нашій 
державі і не потрібні…

ЛЮДЯМ НЕ СКАЗАЛИ, ЩО СУБСИДІЇ 
ЗМЕНШИЛИСЯ…

Інша брехня навколо субсидій, про яку ні Розен-
ко, ні хто інший не пишуть і не кажуть, «закопана» в 

5 СТОР.
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Не чекайте травня – оформляйте субсидії у 
відділенях управліннях соцзахисту вже нині!

Найбільшою брехнею року, безперечно, стануть 
субсидії. Ними уряд декларує, що подорожчання газу та 
інших комунальних послуг нібито не вдарить по давно 
порожнім кишеням пересічних українців. 

Хто ще вірить у цю маячню? Хіба що Павло РОЗЕНКО, 
міністр соціальної політики України, ну і, звичайно, 
голова Чернівецької ОДА Олександр ФИЩУК.
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Правда про тарифи та 
агентуру Кремля

Свіжозапроваджені тарифи на газ та електрику обґрунтовано критикує ВО 
«Батьківщина». Її лідер Юлія Тимошенко запропонувала створити у парламенті 
слідчу комісію, «яка об'єднає всі фракції та яка розкладе ці тарифи на молекули 
й атоми. Тому що не можна так  вбивати людей, не можна: і з фронту – Путіну, і з 
тилу – українській владі», – сказала Ю. Тимошенко.

НАРОД РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА 
МІЛЬЯРДИ, ЩО ЇХ ОТРИМУЮТЬ 
ОЛІГАРХИ 

Лідер фракції наголосила, що сама готова очолити 
цю комісію, «щоби не пропустити жодного бухгалтер-
ського документа». Останнє підвищення тарифів на 
газ для населення вона назвала «геноцидом нації».  

Водночас лідер «Батьківщини» виступила за 
ринкові тарифи на газ для населення: «Жодної дота-
ційності. Нам потрібно сформувати ринковий тариф, 
який повністю окупить  всі затрати, але який не ство-
рює надприбутків НАК «Нафтогазу». Адже сьогодні, 
на думку Тимошенко, тарифи на газ для населення 
завищені через величезну корупційну складову в ді-
яльності НАК «Нафтогаз України».

У цьому лідерку фракції підтримує нардеп від 
«Батьківщини» Вадим Івченко, який просто під час 
брифінгу міжфракційного об'єднання «Депутатський 
контроль» звернувся до Генпрокурора, Міністра ВС, 
Голови СБУ з вимогою перевірити факти невідповід-
ності фінансово-економічних показників діяльності 
НАК «Нафтогаз України» 2012-2013 рр., які можуть 
свідчити про корупцію, зловживання службовим 
становищем і розкрадання коштів держкомпанії від-
повідними посадовими особами в особливо великих 
розмірах. За словами Івченка, органи прокуратури 
України ще торік відкривали кримінальні провадження 
та вилучили з НАК «Нафтогаз Украї-
ни»  документацію щодо розкрадання 
держресурсів на багатомільярдні суми. 
І досі немає жодних результатів цих 
розслідувань та ніхто з посадових осіб 
не притягнутий до відповідальності.

Усі фракції коаліції підтримали 
створення Тимчасової слідчої комісії 
(ТСК) щодо розслідування причин 
завищення тарифів  у сфері ЖКГ. Заступник лідера 
фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв з парламент-
ської трибуни повідомив: «Наш попередній аналіз 
підтверджує завищення цих тарифів як мінімум в 2-2,5 
рази. Причому це завищення відбувається на рівні 
безпосередньо формування тарифів, де закладають-
ся всі витрати, пов’язані з контролем за енерго- та 
газовою системою з боку найбільших олігархічних 
кланів держави». За словами нардепа, те, що сьо-
годні відбувається на ринках газу та електроенергії, 
свідчить про «спроби перекласти на мільйони укра-

їнських громадян відповідальність 
за безглузду й абсолютно без-

контрольну політику, коли 
двом олігархам – Фірташу 
і Ахметову – потурає уряд, 
який нічого не робить для 
того, щоби навести поря-

док в енергосекторі». 
«Для «Батьківщи-

ни» не зрозуміло, 
як можна викону-
вати вимоги МВФ у 
частині наведення 
порядку в НАК «На-

фтогаз України» і не 
виконувати ключо-

вого положення Ме-
морандуму МВФ щодо 

індексацій пенсій і за-
робітних плат безпосе-

редньо з прив'язкою 
до доходів громадян, 
адже саме ці питання 
є найбільш важливи-

ми наразі для парламенту», – наголосив заступник 
голови фракції.

АГЕНТ КРЕМЛЯ – УКРАЇНСЬКА 
КОРУПЦІЯ 

Фракція «Батьківщина» наполягає на негайному 
перегляді Державного бюджету в частині оподатку-
вання дивідендів. «Ми бачимо сьогодні декларації 
перших осіб держави, урядовців та народних депута-
тів, де сплата на дивіденди іде від 2 до 5%, а сплата на 
заробітну плату 42%, то без сумніву, ніколи не буде 
грошей у бюджеті держави», - зауважив Соболєв.

Тимошенко пропонує й шляхи зменшення тарифів: 
газ українського видобутку спрямувати на потреби 
ЖКГ та бюджетних установ, «працювати на Україну», 
з ціни на газ вилучити корупційну складову, а норми 
використання тепла на 1 кв. м привести до відповід-
ності держбудстандартам.

«Наша пропозиція наступна: взяти український 
газ для людей, а це 73,3 дол. США, а не 330, як вистав-
лено сьогодні для людей, додати невеличку кількість 
російського газу і зробити «мікс-ціну», – зауважила 
лідер фракції. За підрахунками Тимошенко, ціна на газ 
може скласти 2355,7 грн., а не 7188, як зараз запропо-
нував уряд. Вона вважає аморальним те, що «дешевий  
український газ віддається на великі підприємства 
олігархам та кланам, а людям за завищеною ціною від-

дається російський газ». «Не гуманно так ставитися до 
людей!», – заявила Тимошенко, зауваживши, що вна-
слідок падіння гривні середня зарплата в доларовому 
еквіваленті зменшилася в 2,7 раза, а пенсія - удвічі.

Реакцію колег по коаліції на заяви «Батьківщини» 
коротко підсумувала народний депутат Олександра 
КУЖЕЛЬ: «Подивіться: щойно Юлія Тимошенко ви-
крила деякі питання корупції в становленні тарифів, 
зразу наші колеги почали говорити про те, що ми – 
агенти Кремля. Тільки ми не проголосували закон, 
який дозволив забирати у працюючих пенсіонерів 15% 
податку – відразу ми агенти Кремля тощо…». Хоча, на її 
переконання, «сьогодні найстрашніший агент Кремля 
- це страшенна корупція у країні».

10 квітня фракція «Батьківщина» підтримала 
Закон про ринок природного газу, який дозволить 
створити конкуренцію на ринку та знизити ціну на 
газ. Відповідний документ у цілому підтримали 290 
народних депутатів. Позиція фракції «Батьківщина» 
щодо Закону «Про ринок газу» була однозначна, а 
прийняття його в цілому означає, що незабаром роз-
почнеться реформування та створення повноцінного 
ринку газу. Іншими словами, це можливість позбутися 
монополій та забезпечити доступ до ринку газу будь-
яким компаніям, які завозять газ до України, а це до-
зволить створити конкуренцію між такими компаніями 
і як наслідок - знизити ціну на газ.

Однак парламент не підтримав рішення про 
створення слідчої комісії з перевірки обґрунтування 
тарифів у ЖКГ, натомість ухвалив рішення про заслу-
ховування інформації профільних Комітетів ВР з цього 
питання аж 7 травня. 

Люди в очікуванні цієї дати.
 За матеріалами сайту 

http://batkivshchyna.com.ua/ 

РОЗРАХУНОК ПІЛЬГОВОЇ НОРМИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ: 
«ДИТИНА ВІЙНИ»

Умови споживача-пільговика: площа будинку: 38 кв. м (багатоквартирний 
будинок); прилади: котел газовий, плита газова, колонка газова; пільга: дитина 
війни – 25%; кількість мешканців: 1 працездатний; наявність лічильника: є. 

Розрахунок пільгової норми та компенсації, починаючи з 1 
жовтня 2014 року (ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ)

Норма споживання приготування їжі та підігріву води (на плиту і колонку) – 18 
куб. м. на місяць. Такий пільговий обсяг діятиме у неопалювальний період.

Застосовуємо нову норму 7 куб. м за 1 кв. м (замість 11 куб. м) та корегувальний ко-
ефіцієнт (у даному випадку багатоквартирний будинок - 0,495): (21 + 10,5) х 7 х 0,495 
= 109,1475  куб. м.

В опалювальний період пільгова норма на опалення становить 109,1475 куб. м, разом 
зі споживанням для приготування їжі та підігріву води пільгова норма для опалювального 
періоду – 127,1475 куб. м на місяць.

Розрахуємо нову пільгову компенсацію:
У неопалювальний період: 18 х 1,089 х 25% = 4.90 грн.
В опалювальний період: 127,1475 х 1,089 х 25% = 34,62 грн.
Раніше пільгова норма в опалювальний період складала 370,1 куб. м і споживач мав 

змогу отримати компенсацію. 25% вартості цього обсягу – 100,76 грн.
У зв’язку з новими нормами, абоненту надається пільгова норма лише 127,147 куб. м, 

а компенсуватимуть йому тільки 34,62 грн. Інші 75% спожитого газу в межах зазначеної 
норми та 100% використаного газу (крім норми) оплачуватиме споживач.

Розрахуємо складові пільгової норми до 1 жовтня 2014 року (ЗА 
СТАРИМИ ПРАВИЛАМИ).

Якщо у споживача буди встановлені газова плита й газова колонка, то норма 
споживання на приготування їжі та підігріву води становила 23,6 куб. м.

Для індивідуального опалення за основу береться санітарна норма 21 кв. м на одну 
особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю, а також норма для опалення кожного кв. метра 
помешкання – 11 куб. м. Тож в опалювальний період споживач мав обсяг пільгового газу, 
що підлягав компенсації: (21 + 10,5) х 11 = 346,5 куб. м на місяць

У неопалювальний період споживачеві надавалась пільгова норма 23,6 куб. м (при-
готування їжі та підігрів води). В опалювальний період норма становила: 346,5 куб. м 
(опалення) + 23,6 куб. м (приготування їжі та підігрів води) = 370,1 куб. м.

Оскільки споживач має пільгу «Дитина війни», йому компенсувалося 25% від спо-
житого газу в межах норми. 

Розрахуємо компенсацію:
У неопалювальний період: 23,6 х 1,089 х 25% = 6,43 грн.
В опалювальний період: 370,1 х 1,089 х 25% = 100,76 грн.

Як нас укотре 
надурили

Така ж ситуація щодо газу з багатодіт-
ними родинами, сільськими пенсіонерами, 
учасниками війни.

Хто попереджав цих людей, що сума 
субсидії зменшилася навіть у порівнянні з минулим роком 
і це при нинішньому зростанні цін (!!!)? Зате переможно 
розповідають, як доступно і легко оформити субсидії!. 

«Природний відбір»: держава хитромудро позбавля-
ється «відпрацьованого», на її думку, матеріалу: пенсіо-
нерів, «дітей війни». Вони ж бо нині користі їй не дають, бо 
роки і здоров’я віддали праці, а тепер згодяться хіба для 
виборчого голосу – щоби вкотре проголосувати за мудаків, 
які нам брехатимуть та обкрадатимуть нас. Тепер ще й за 
допомоги принизливої процедури субсидій. 

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Консультації з приводу 
оформлення субси-
дії можна отримати 
в територіальних 
Управліннях захис-
ту населення або 
ж звернувшись на 
Урядову гарячу лі-
нію за телефоном 
0 800 507 309.

П р и к л а д : 

Таким чином, 
якщо до введення 
нових норм в опа-
лювальний період 

держава щомісячно 
компенсувала такому 

споживачеві 100,76 
грн. від вартості спо-

житого ним газу, то 
після введення нових 

норм держава 
компенсуватиме 

лише 34,62 грн.

Сергій СОБОЛЄВ: – Те, що сьогодні відбувається на рин-
ках газу та електроенергії, свідчить про спроби перекласти 
на мільйони українських громадян відповідальність за 
безглузду й абсолютно безконтрольну політику, коли двом 
олігархам – Фірташу і Ахметову – потурає уряд, який нічого 
не робить для того, щоби навести порядок в енергосекторі.  поч.

4 СТОР.



«ПЕРШИЙ МІЙ ОБРАЗ – ЧАРЛІ 
ЧАПЛІН»

Циркове мистецтво захопило 
мене ще змалку. Від першого класу за-
ймався в ансамблі польського танцю «Квіти 
Буковини». А у 13 років потрапив до циркової 
студії «Капітошка» при Центральному палаці 
культури. Там займалися мої знайомі, і мені 
стало цікаво: «Вони такі трюки витворяють, 
а чи вийде в мене?». Відтоді я пов’язав своє 
життя з цирком. Після закінчення гімназії всту-
пив до Коломийської філії Київської державної 
академії естрадно-циркового мистецтва. За 
два роки філію закрили, довелося перевестися 
до Луганська. 2012-го закінчив коледж Луган-
ської державної академії культури та мистецтв 
і поступив на режисерське відділення цієї ж 
академії, де навчаюся й досі.  

До цирку потрапив після коле-
джу. Одного вечора мені зателефонували 
й запропонували роботу в цирку-шапіто 
«Грузія». І вже вранці я поїхав до Сокаля на 
Львівщині, де перебував тоді цирк, на свої 
перші гастролі. 

Сам цирк існує вже близько 10 років. Перші 
5 років він гастролював у Росії, а далі повер-
нувся до України. 

Мій цирковий псевдонім – Алекс 
Грузин. Був колись такий собі Алекс Шаплі – 
прообраз Чарлі Чапліна. Ми вирішили довго не 
мудрувати, залишили Алекса і додали Грузин. 
Цирк-то в нас грузинський. 

Дехто гадає, що в мене грузинське коріння, 
та насправді це не так. Просто керівництво 
наше з Грузії, тож, спілкуючись з ними, я трохи 
перейняв їхню вимову, поведінку. Все ж таки 
я артист…

Мій головний жанр – клоунада. 
До того ж, я ще й конферансьє. Спершу по-
ступав на еквілібристику, але потім вирішив 
опанувати все циркове мистецтво – і перевівся 
на клоунаду. Відразу зрозумів, що цей жанр 
мені підходить.

Перший образ, який я втілив – 
Чарлі Чаплін. Імітувати його досить-таки 
складно. Нині виступаю в образі «білого кло-
уна». Взагалі клоунада поділяється на кілька 
жанрів. Є буфонада, класична клоунада, 
килимова клоунада, є клоуни-дресируваль-
ники, клоуни-ексцентрики. І кожний жанр 
має свої образи. Приміром, буфонада – це 
П’єро й Арлекіно, «білий» та «рудий» клоун. 
Арлекіно – такий собі веселий дурник. «Білий» 
же клоун – не сказати, що сумний, але більш… 

аристократичний. І, як справжній аристократ, 
він ніяковіє, коли потрапляє в якісь безглузді 
ситуації…

Одного дня наш директор ви-
рішив створити циркове шоу, яке 
захоплювало б як дітей, так і до-
рослих. Він доручив мені першу для мене 
режисерську роботу, і ми поставили казку 
«Золотий вогонь Грузії», в основу якої лягли 
грузинські легенди. Постановку готували рік: 
працювали над сценарієм, костюмами, гримом. 
В основі сюжету – грузинська легенда, схожа 
на давньогрецький міф про Прометея. За ле-
гендою, коваль, син богів, подарував людям 
вогонь, через що боги розгнівалися на нього 
й вирішили покарати. Та коваль сховався між 
людей і його не могли знайти. Відтоді в Грузії 
ковалі вважаються людьми, що володіють бо-
жественною силою. 

У виставі мені випала роль оповідача-бар-
да, який супроводжує героїв від початку і до 
завершення казки. 

«ТВОРЧІСТЬ – НА ПЕРШОМУ 
МІСЦІ»

Ми, мандрівні артисти, весь час 
перебуваємо в дорозі. Об’їздили 
пів-України.  Щотижня – нове місто, а 
влітку, буває, і два. Гастролюємо зазвичай 
невеличкими містами. Наш директор каже,що 
у великих містах і так достатньо забав, а малі 
такого не мають. Треба їздити і до них, бо 
там діти теж заслуговують на свято. В деяких 
містах даємо й безкоштовні виступи для воїнів 
АТО й родин переселенців. Щотижня пере-
казуємо частку виручених від квитків коштів 
на допомогу бійцям. Для нас не головне– при-
буток, важливо бачити радісні очі та чути щирі 
оплески глядачів. Нас іще влітку запрошували 
на гастролі до Азербайджану та Грузії, але 
директор відмовляється, каже: поки у нас не 
налагодиться ситуація, будемо виступати в 
Україні й дарувати людям диво.

Цирк має бути «правильним». 
Цирк – це не кабаре, бо найперше сюди при-
ходять діти, за порцією щастя. У нас немає 
відкритих костюмів. Вони мають бути оригі-
нально пошитими. Взагалі цирк містить у собі 
багато аспектів – від правильно виставленого 
освітлення до відстані між артистом і глядачем. 
Адже люди платять за шоу – і воно має бути 
якісним. 

Наш колектив молодий. Середній 
вік артистів – від 20 до 25 років. Директор не 
хоче набирати старших, каже, цирк – це мис-
тецтво, що потребує молодих облич. Молодь 
більш перспективна. Нам цікаво, ми «рвемося 
в бій». А що старшим стаєш, тим більше думаєш 
про гроші – відіграти й піти. Молодь же праг-
не завоювати публіку. Нам так казали: якщо 
хочете заробляти гроші, ви не туди прийшли. 
Найперше маєте думати про те, що ви хочете 
донести до глядача, і якнайкраще розважити 
людей. От після цього у вас будуть і гроші, і 
слава. А якщо ви думаєте лише про гроші – у 
вас не буде нічого. Творчість має перебувати 
на першому місці.

Цирк – це велика сім’я. У нас є «тато 
і мама» – це наші два директори Араз Гулієв 
і Манана Тілкавашвілі. А ми всі – як брати і 
сестри. Коли ти працюєш, знаєш, що в тебе за 
кулісами завжди є підтримка. Коли хтось не 
встигає перевдягнутися, одразу кілька людей 
допомагають. Коли щось іде не так, готові 
підстрахувати, вийти з імпровізацією, так що 
глядач і не помітить. Усі працюють злагоджено, 
як одне ціле. 

«НАШІ ЦИРКОВІ АРТИСТИ 
ВВАЖАЮТЬСЯ НАЙКРАЩИМИ У 
СВІТІ»

Жодна прем’єра не обходиться 
в нас без курйозних випадків. І най-

частіше – це вимкнення світла. Така вже в нас 
карма. Коли я приїхав на свої перші гастролі до 
Сокаля, під час другого відділення зникло світло. 
Така ж ситуація виникла і на прем’єрі «Золотого 
вогню Грузії» в місті Турка на Львівщині. Але 
глядачі зрозуміли, підтримали, за що ми їм дуже 
вдячні.

Та частіше в нас трапляються не курйозні, а 
просто приємні випадки. Приміром, на гастролях 
у селищі Романів після вистави люди вибігли, на-
купили квітів, цукерок, шоколадок і подарували 
це артистам. Було дуже приємно… 

… Хоча, ні: був випадок, коли у Вінниці наш 
поні вирішив побігати містом. І нам довелося 
його ловити: не дай Боже, потрапить під маши-
ну. Та все обійшлося – він не брикався, просто 
знудився й захотів трохи розім’ятися.  

Артист завжди має бути «у фор-
мі». Ти входиш в образ і не можеш з нього 
вийти, поки не змиєш грим і не перевдягнешся. 
Все, що в тебе відбувається на душі, залишаєш 
за кулісами. Глядач цього бачити не повинен. 
Буває, що ти можеш захворіти, але, коли вихо-
диш на арену, вивільнюється адреналін – і все 
минає. Виступи лікують.

Взірцем для мене є Чарлі Чаплін. 
Це людина, талановита в усіх сенсах – він був 
і режисером, і музикантом, і коміком. У цирко-
вому мистецтві мене найбільше надихає Леонід 
Єнгібаров – видатний радянський клоун, який 
змінив саме поняття цирку. І, звісно ж, Олег 
Попов та Юрій Нікулін. Вони показали, що 
клоунада може бути різнобічною. Це не про-
сто вийти і розсмішити публіку. Клоунада – це 
справжнє мистецтво. 

На жаль, у нас люди ставляться 
до циркового мистецтва інакше, 
ніж за кордоном. Якщо за радянських 
часів цирк вважався мистецтвом для дорос-

лих, то з часом це стало просто розвагою для 
дітей. Цирк починав падати в якості, але десь 
від 2008 року почалося стрімке зростання. На 
загал, циркові артисти на пострадянському 
просторі вважаються найкращими у світі, та їх 
часто забирають за кордон. 

«ЦИРК ПОЄДНУЄ В СОБІ ВСІ 
ВИДИ МИСТЕЦТВА»

Щоби зацікавити публіку, тре-

Алекс ГРУЗИН: «Забираєш від людей негативну енергію, а повертаєш – 
позитивну»

Клоун з Чернівців об’їздив у складі грузинського цирку пів-України

Це не Чарлі Чаплін, а звичайний чернівецький хлопець 
Cашко СПІНДЯК, який ще з дитинства захопився цирком. Спершу 
відвідував циркову студію, а далі… пішло-поїхало. Тепер він Алекс 
Грузин – артист цирку-шапіто «Грузія». 

За три роки він об’їздив у складі мандрівного цирку пів-України. 
Нещодавно вони завітали і до його рідних Чернівців із новою 
програмою – шоу-казкою «Золотий вогонь Грузії».  
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лих, то з часом це стало просто розвагою для 
дітей. Цирк починав падати в якості, але десь 
від 2008 року почалося стрімке зростання. На 
загал, циркові артисти на пострадянському 
просторі вважаються найкращими у світі, та їх 
часто забирають за кордон. 

«ЦИРК ПОЄДНУЄ В СОБІ ВСІ 
ВИДИ МИСТЕЦТВА»

Щоби зацікавити публіку, тре-

ба показати їм щось нове, те, чого 
вони раніше ніколи не бачили. Су-
часний цирк має поєднувати в собі всі види 
мистецтва. Адже треба створити костюми – це  
образотворче мистецтво. Коли пишуть сце-
нарій – це літературна творчість. В цирковій 
програмі сплітаються і режисура, і хореогра-
фія, і музика, і акторська майстерність. Ми не 
ставимо перед собою завдання повторити успіх  
«Cirque du Soleil» – Цирку Сонця, що першим 
у світі розпочав постановки видовищних ви-
став. Ні, ми намагаємося створити щось власне, 
особливе. 

Батьки ніколи не заперечували 
проти мого захоплення цирком . 
Під час нинішніх гастролей у Чернівцях вони 
вперше побували на нашій виставі, позна-
йомилися з директорами і сказали: «Тепер 
ми за тебе спокійні». Я радий, що батьки мене 
підтримують. Хоча спершу переймалися: «Ти 
ж постійно в дорозі, погана їжа, відсутність 
грошей». Думали, це в мене хобі таке і з часом 
мине. Та мені вдалося довести їм, що я зможу. 
Якщо дитина має до чогось хист, не можна її 
стримувати. Людина повинна займатися тим, 
що приносить їй задоволення.

Чому діти бояться клоунів? Швид-
ше за все тому, що клоуни зазвичай вибігають 
на сцену, дико кричать. Розмальоване облич-
чя, все стирчить… Звісно, дитині страшно. Але 
це поведінка… непрофесіонала. Нас учили, що 
на дітей треба справляти приємне враження: 
жодних різких рухів, кричати взагалі не мож-
на. Я дуже часто зустрічав дітей, які бояться 
клоунів. Було, що після вистави до мене піді-
йшла дівчинка, простягнула мені малюнок і 
сказала: «Дякую тобі, тепер я більше не боюся 
клоунів!». 

Коли відкриваються куліси, ти 
маєш відчути, який настрій у публі-
ки. Бувало, виходиш на арену й бачиш поспіль 
засмучені обличчя. Особливо це відчувалося 
минулого літа, коли були найбільші бойові дії 
на Сході. Доводиться потрохи забирати від 
людей негативну енергію на себе і віддавати 
їм позитивну. Зате після завершення вистави 
глядачі повертають тобі все подвійно. Такий 
адреналін, після якого ще кілька годин можеш 
стрибати, не втомлюючись. 

Своїм життєвим кредо я обрав фразу 
з нашої вистави: «Якщо ти шукаєш дива, не 
шукай – воно саме прийде. Якщо маєш мету – 
йди вперед і не відступай».

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

«Забираєш від людей негативну енергію, а повертаєш – 
позитивну»

Клоун з Чернівців об’їздив у складі грузинського цирку пів-України
Великодні фотофакти

Освячення пасок у Чернівецькому Соборі Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ)

Чернівчани розфарбували велетенську «Олімпійську писанку», яку згодом передадуть 
в музей Міжнародного Олімпійського комітету в Лозанні (Швейцарія)

На Центральній площі Чернівців встановили Диво-писанку, яка 
складається з великої кількості маленьких писанок

фото Руслан КОЗЛОВА
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пенсійні

Шановні пенсіонери!
Пам’ятайте, що, за вимогами чинного 

пенсійного законодавства, в разі працев-
лаштування (у тому числі, заняття підпри-
ємницькою діяльністю) Ви обов’язково 
повинні повідомити про це органи ПФУ. 
Це стосується й зміни місця проживання 
та інших обставин, які можуть вплинути 
на розмір та своєчасність виплати  Вашої 
пенсії.

Порушення цих вимог призводить до 
незаконних завищень пенсійних виплат, 
які в обов’язковому порядку підлягають 
поверненню. Відповідальне ставлення до 
свого обов’язку убереже Вас від непри-
ємних клопотів із повернення отриманих 
коштів. 

Разом з тим, не забувайте, що у Ваших 
інтересах повідомляти органи Пенсійного 
фонду України і про звільнення з роботи, 
адже це може вплинути на збільшення роз-
міру пенсійних виплат.

ГУ ПФУ в Чернівецькій області 

До уваги військових 
пенсіонерів!

Повідомляємо про зміну номерів контак-
тних телефонів управління пенсійного 
забезпечення військовослужбовців та 
деяких інших категорій пенсіонерів ГУ ПФУ 
в Чернівецькій області. Можна  зателефо-
нувати до управління як за номером «МТС», 
так і «Київстар».

Київстар: 098-671-65-83
МТС: 050-98-761-39
Номери стаціонарних телефонів управ-

ління – 51-83-01 та 51-83-70 –  та SKYPE-
ім’я  – voenpens.chernivtsy – залишаються 
незмінними.

Порядок призначення пенсій за віком 
та по інвалідності на загальних підставах 
визначений ЗУ «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Порядок 
обчислення розміру пенсії за вислугу років 
аналогічний до порядку визначення розмі-
ру пенсії за віком.Варто зазначити, що сума 
пенсії за віком або за вислугу років визна-
чається для кожної особи індивідуально й 
залежить як від набутого страхового стажу, 
так і від розміру отримуваного заробітку. 

Розмір пенсії по інвалідності внаслідок 
загального захворювання визначається 
у відсотках від розміру пенсії за віком, 
залежно від групи інвалідності, а саме: 
пенсія по інвалідності для інвалідів першої 
групи призначається в розмірі 100 відсотків 
пенсії за віком, для інвалідів другої групи 
– в розмірі 90 відсотків пенсії за віком і для 
інвалідів третьої групи – в розмірі 50 відсо-
тків пенсії за віком. З огляду на викладене 
вище, особам, яким інвалідність встанов-
лено після досягнення пенсійного віку, не 
завжди доцільно переходити з пенсії за 
вислугу років або з пенсії за віком на пенсію 
по інвалідності. Разом з тим, враховуючи, 
що розмір будь-якого виду пенсії для кож-
ної особи визначається індивідуально, для 
визначення доцільності зміни виду пенсії 
найкраще звернутися особисто до управ-
ління Пенсійного фонду України за місцем 
отримання пенсії.

Світлана ХІТИК, головний спеціаліст 
управління пенсійного забезпечення 

ГУ ПФУ в Чернівецькій  області 

*Я досяг пенсійного віку та 
одержую пенсію за вислугу років, а 
внаслідок погіршення здоров’я  на-
правлений на огляд у МСЕК для вста-
новлення інвалідності. Чи доцільно 
переходити з пенсії за вислугу років 
на пенсію по інвалідності?

Відповідно до внесених 
змін:

1) Право на пенсію за ві-
ком за Списком №1 мають: 
чоловіки – після досягнення 
50 років і при стажі роботи не 
менше 25 років, з них не менше 
10 років на зазначених робо-
тах; жінки – після досягнення 
50 років і при стажі роботи не 
менше 20 років, з них не менше 
7 років 6 місяців на зазначених 
роботах. 

Для жінок, які народилися 
у період від 1 квітня 1970 року 
до 31 грудня 1975 року пен-
сійний вік поступово, залежно 

від дати народження, збільшу-
ється від 45 років 6 місяців до 
50 років.

У період від 1 квітня 2015 
року до 31 березня 2016 року 
пенсії за Списком №1 призна-
чатимуться при загальному 
стажі роботи не менше ніж 20 
років 6 місяців у чоловіків та 
не менше ніж 15 років 6 місяців 
у жінок.

2) Право на пенсію за ві-
ком за Списком №2 мають: 
чоловіки – після досягнення 
55 років і при стажі роботи не 
менше 30 років, з них не менше 
12 років 6 місяців на зазна-

чених роботах; жінки – після 
досягнення 55 років і при стажі 
роботи не менше 25 років, з 
них не менше 10 років на за-
значених роботах.

Для жінок, які народилися 
у період від 1 квітня 1965 року 
до 31 грудня 1970 року пен-
сійний вік поступово, залежно 
від дати народження, збільшу-
ється від 50 років 6 місяців до 
55 років.

У період від 1 квітня 2015 
року до 31 березня 2016 року 
пенсії за Списком №2 призна-
чатимуться при загальному 
стажі роботи не менше ніж 25 
років 6 місяців у чоловіків та 
не менше ніж 20 років 6 місяців 
у жінок.

Прес-служба ГУ ПФУ в 
Чернівецькій області 

Умови призначення пільгових пенсій за 
віком за Списками № 1 і № 2

Наші консультації

У зв’язку з набранням чинності з 1 квітня 
2015 року ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України», відбувається 
поступове збільшення на 5 років пенсійного 
віку для жінок, а також необхідного 
загального стажу для чоловіків та жінок.

Віктор Фуштей, фітотерапевт:
– Перш за все, березовий сік очищує 

наш організм від шкідливих речовин, ток-
синів і шлаків. Тонізує, заряджає енергією, 
додає сил, що дуже актуально навесні, 
особливо після тривалої зими. Сік беріз 
покращує обмінні процеси в організмі, має 
сечогінну дію. Корисно пити його при на-
бряках різного походження, при авітамінозі, 
а також для зміцнення імунітету. У складі 

березового соку є цукор, вітаміни, ефірні 
олії, ферменти, дубильні речовини, калій, 
кальцій, магній, натрій, мідь.

Збирати березовий сік можна від по-
чатку відлиги і до появи перших листочків 
на берізках. Найбільш цілющий сік – з тих 
беріз, які ростуть поодиноко на відкритій 
місцевості, де багато сонячного світла.

Зберігати березовий сік треба в холо-
дильнику, бо він швидко прокисає. Мож-
на використовувати його для вітамінних 

коктейлів, змішуючи з іншими 
соками. На березовому сокові 
добре настоювати звіробій, бази-
лік, м’яту, мелісу й інші лікарські 
рослини. 

Науковці вважають, що бере-
зовий сік корисний тим, що солодкі 
сиропи, виготовлені на його основі, 
не тільки не несуть ризику розвитку 
карієсу зубів, але навіть здатні при-

зупинити його. Тому березовий сік, а 
також льодяники на його основі помічні 

для профілактики карієсу в дітей.
Березовий сік корисний при різного 

роду нашкірних недугах, грибках: треба 
робити з ним компреси, промивання та ви-
пивати склянку соку натще. При ангіні та 
інших запальних процесах у горлі і 
ротовій порожнині його використо-
вують для полоскання. Сік берези  
виганяє камені та пісок з нирок і 
сечового міхура. Корисний він і при 
подагрі.

Ольга ГУСКА, лікар-терапевт:
– Березовий сік стимулює се-

крецію шлунка, ефективно лікує 
хвороби травного тракту. Регулярне 
вживання березового соку допомагає 
при сечокам’яній хворобі, очищує 
кров, стимулює обмін речовин, виво-
дить з організму продукти обмінних 
процесів. Березовий сік корисний 
при різних захворюваннях печінки, 
жовчного міхура, при радикуліті, 
запаленні суглобів (ревматизм, ар-
трит), бронхіті, туберкульозі, цинзі, 
при головних болях і венеричних за-
хворюваннях. Він підвищує стійкість 
організму до простудних захворювань, 

Береза  гарна, як дівчина, а сік 
у неї – цілющий

алергії.  
Вживання склянки березового соку на добу зменшує як 

дратівливість, так і сонливість. 
Здоровій людині березовий сік можна вживати без обме-

жень (у розумних межах, звичайно) замість будь-якого іншого 
столового напою протягом 1-2 місяців.

Однак є і протипоказання до його вживання. Зокрема, якщо 
в людини є алергія на пилок берези. Обережно треба пити сік 
при каменях у нирках і сечовому міхурі. Якщо у вас виразка 
шлунка або дванадцятипалої кишки, вживайте сік тільки після 
консультації з лікарем.

Та й узагалі: якщо ви збираєтеся вживати березовий  сік для 
лікування – спочатку проконсультуйтеся зі своїм дільничним 
лікарем.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Березовий сік – це рідина, багата на цукор, різні вітаміни 
та мікроелементи. Та мало хто знає, що цілющі властивості 
дерева містяться у березових бруньках. А фахівці вважають, що 
поодинокі берези, які ростуть на залитих сонцем галявинах, 
дають корисніший сік.



   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30,23.15 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля 3".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10,03.30 Т/с "Слiпа".
14.45,04.25 "Сiмейнi мелодра-
ми 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання 
Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Чотири весiлля 4".
23.35,02.45 Детектив "Велич-
ний Джо". (2).
00.30 Бойовик "Механiк". (3 
категорiя).
02.00 Т/с "Терпкий смак ко-
хання".
05.10 "Служба Розшуку Дiтей".

   IНТЕР
05.35 М/ф.
06.10 "Подробицi" - "Час".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20 Т/с "Легковажна жiнка".
11.10 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25,14.20 Т/с "Аромат шип-
шини".
14.50 "Судовi справи".
15.45,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кож-
ного".
20.00 "Подробицi".
21.00,04.05 Т/с "Ленiнград-46". 
(2).
23.00 Т/с "Безсоння". (2).
01.00 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.00 Факти.
05.30,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,04.05 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.50,13.20,16.50 Т/с "Дiзнавач 
2".
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.20 Т/с "Вiдрив".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с "Шеф 2".
23.25 Х/ф "Несамовитий". (2).
01.50 Х/ф "Гнiв". (2).

   ТВА
6.00,  7 .45,  9 .20,  19.30, 
21.30,23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.40 Таємниці мого міста
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00. 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила 
етикету
9.10 Посередині
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
14.55 Моє місто
15. 00, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Строго на пів-
день” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:05, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 
19:25, 21:55, 00:25Погода
08:00, 21:20 «Народний конт-
роль»
08:05, 18:30 «Пізнай світ»
08:30 «Служу Україні»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Бум»  (1)
16:00 «Століття воєн» 
16:30 «Незвичайні культури»
18:00 «Федькович відомиий і 
невідомий»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Бум 2»  (1)

   «УКРАЇНА»
06.15,15.30,17.10 Т/с "Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00,19.45,03.10 "Говорить 
Україна".
11.10 Т/с "Якщо ти не зi мною".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Вiра i правда", 5 с. (2).
21.00 Т/с "Квiтка папоротi", 12 
i 13 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 8", 
8-10 с. (2).

   НТН 
05.20 Х/ф "Блокада".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
8".
13.15,19.30 Т/с "Вулицi розби-
тих лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,03.15,04.35 
"Свiдок".
15.15 Т/с "Двоє зi скриньки 2".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 12". (2).
00.40 Т/с "Банши 2". (3).
02.30 "Європейський покерний 
турнiр".
03.45 "Речовий доказ".
04.10 "Випадковий свiдок".
05.05 "Легенди карного роз-
шуку".

   СТБ
05.10,18.00,22.00 "Вiкна-
новини".
05.45,16.00 "Все буде добре!"
07.30,18.25 "За живе!"
08.40 Х/ф "Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї".
10.40,19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
11.20 "МастерШеф 2".
20.55 Т/с "Пiзнє розкаяння".
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
00.55 "Один за всiх".
01.55 Х/ф "Коли наступає ве-
ресень".
03.25 Х/ф "Щит i меч".
05.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.34,07.55 Kids` 
Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни".
08.00,18.00,02.30 Репортер.
08.05 Єралаш.
11.55 Т/с "Татусевi дочки".
16.55,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.45 Абзац!
20.00 Т/с "СашаТаня".
21.00 Серця трьох 2.
23.25 Х/ф "Поганi хлопцi". (2).
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Великi почуття.
04.15 Зона ночi.
05.55 25-й кадр.
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

«Переображення Господньою любов’ю». Всеукра-
їнська виставка-конкурс образотворчого мистецтва 
в’язнів (до ювілею Хрещення Руси-України). 
Витинанки Ганни Фочук
 «Прояв образу в буденному»: живопис В. Філіппова (Київ)
Яків Гніздовський, живопис та графіка (до 
100-річчя від дня народження).  
«Христос Воскрес! Вокресне Україна»: ви-
ставка листівок з фондів ЧХМ 

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

16-22 квітня «Форсаж7»:15.40; «Ех махіна»:13.30, 
19.50,22.00; «Смертельно живий»:18.20.

   1+1
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,10.30 
Снiданок з "1+1".
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.30,
23.15 "ТСН".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.10 "Чотири весiлля 3".
11.05 Т/с "Сила. Повернення додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Грошi".
23.35,03.05 Детектив "Величний 
Джо". (2).
00.30 "Мiнкульт".
01.00 Комедiя "Кавказька полонянка".
02.20 Т/с "Терпкий смак кохання".
03.45 Комедiя "Симпатичнi вдови 
краще цiлуються".
05.10 "Служба Розшуку Дiтей".

   IНТЕР
06.30 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,1
4.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20 Х/ф "Королева бензоколонки 2".
11.05 Д/с "Склад злочину".
12.25 Д/с "Слiдство вели..." з Л. Ка-
невським".
13.15,14.20 "Сiмейний суд".
15.15,16.15 "Чекай на мене".
18.05,19.05 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00,04.05 Т/с "Ленiнград-46". (2).
23.00 Т/с "Безсоння". (2).
01.00 Т/с "Сусiди".

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 М/с "Пригоди мультяшок".
06.05,19.15 Надзвичайнi новини.

06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
з К. Стогнiєм.
10.05,13.20 Х/ф "Грейстоук. Легенда 
про Тарзана, повелителя мавп".
12.45,15.45 Факти. День.
13.30 Т/с "Опери".
14.20,14.25 Х/ф "Помпеї".
16.50 Х/ф "Геракл. Початок легенди".
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.30 Х/ф "Химера". (2).
02.20 Х/ф "Гнiв". (2).

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

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:00, 15: 15, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10,15:45,19:30Ваш експерт»
07:30 «Чернівецький репортер» Під-
сумковий випуск.
08:10,08:55,13:05, 15: 55, 19:25, 

21:55Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:30 Афіша
08:35 «Західний експрес»
09:20 «Єдина країна»
10:00,19:45, 00:40 “Вулиця Святко-
ва,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година від М2»
13:15 Х/ф «Янгол з майбутнього»  (1)
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Вікно в Європу»
17:05 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»
18:40 «Служу Україні»
19:00,21:30, 00:00 «Чернівецький 
репортер»
21:20 «Народний контроль»
22:00 Х/ф «Бум»  (1)

   «УКРАЇНА»
05.50 Подiї тижня.
06.50,07.10,08.10 Ранок з Україною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.40,
05.30 Подiї.
09.15,02.30 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с "Красунi".
15.30,17.10 Т/с "Слiд".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. Вiра i 
правда", 4 с. (2 я).
19.45 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Квiтка папоротi", 10 i 11 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф "Цар скорпiонiв 2: Сходжен-
ня воїна". (2).
03.10 Т/с "Дорожнiй патруль 9".

   НТН
04.40 Х/ф "Iз життя начальника кар-
ного розшуку".
04.50,19.00,21.40,02.30 "Свiдок".
06.10 "Правда життя. Професiя бан-
щик".
06.40 "Агенти впливу".
07.30 Т/с "Павутиння 6".
15.10 Т/с "Даїшники".

19.30 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв 9".
22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 8".
23.45 Т/с "Закон i порядок. Вiддiл осо-
бливих справ 12". (2).
00.40 Т/с "Банши". (3).
03.05 "Речовий доказ".
03.55 "Легенди карного розшуку".
04.25 "Випадковий свiдок".

   СТБ
06.30 "У пошуках iстини".
07.10,16.00 "Все буде добре!"
09.05 "Зiркове життя".
10.05 Х/ф "Кавказька полонянка, або 
Новi пригоди Шурика".
11.45 Х/ф "З привiтом, Козаностра".
13.40,19.55 "Слiдство ведуть екстра-
сенси".
14.20 "Битва екстрасенсiв".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.30 "За живе!"
21.00 Т/с "Пiзнє розкаяння".
22.35 "Детектор брехнi 7".
23.55 "Один за всiх".
01.05 Х/ф "До мене, Мухтар!"
02.30 Х/ф "Щит i меч".
03.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.34,07.55 Kids` Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: Легенди 
крутизни".
08.00 М/ф "Лови хвилю".
09.40 Х/ф "Тварина".
11.10 Т/с "Моя прекрасна няня".
16.55 Т/с "Воронiни".
18.00,03.45 Репортер.
18.20,03.05 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Аферисти в мережах.
00.40 Х/ф "Теорiя змови". (2).
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55 Зона ночi.
05.35 25-й кадр.

   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,
16.45,19.30,23.15 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,
09.10 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля 3".
11.10 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10,03.55 Т/с "Слiпа".
14.45,04.25 "Сiмейнi мело-
драми 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання 
Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
22.00 "Iнспектор Фреймут 2".
23.35,03.05 Детектив "Велич-
ний Джо". (2).
00.30 Драма "Конформiст". (2 
категорiя).
02.20 Т/с "Терпкий смак ко-
хання".
05.10 "Служба Розшуку Дiтей".

   IНТЕР
05.35 М/ф.
06.10 "Подробицi" - "Час".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.
00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ра-
нок з Iнтером".
09.20 Т/с "Легковажна жiнка".
11.10 Д/с "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
12.25,14.20 Т/с "Аромат шип-
шини".
14.50 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кож-
ного".
20.00 "Подробицi".
21.00,04.05 Т/с "Ленiнград-46". 
(2).
23.00 Т/с "Безсоння". (2).
01.00 Т/с "Сусiди".

   ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,03.45 Т/с "Агенти Щ.И.Т."
11.50,13.20,16.50 Т/с "Дiзнавач 
2".
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.20 Т/с "Вiдрив".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с "Шеф 2".
23.20 Х/ф "Утiкач". (2).
01.55 Х/ф "Несамовитий". (2).

   ТВА

6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.3, 3.55 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
23.55 Погода 
6.45, 8.40, 14.20, 17.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10, 22.15 Про закони
12.00, 20.10, 00.10 Панно 
кохання
15.10 16.00, 4.15 Настрій
21.00 17 хвилин правди
21.20 Посередині
22.20 Журналістське розслі-
дування
22.30, 5.00 Т/С “Строго на 
південь” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30,, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:30, 19:00 , 21:30, 00:00 
«Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55 , 
19:25, 21:55, 00:25Погода
08:00, 21:20 «Народний конт-
роль»
08:05, 18:00 «Федькович відо-
миий і невідомий»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
16:00 «Століття воєн» 
16:30 «Незвичайні культури»
18:40 «Закон і честь»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Амазонки»  (1) 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.10,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00
,02.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00,19.45,03.10 "Говорить 
Україна".
11.10 Х/ф "Копи з Перетопа".
18.00,04.40 Т/с "Безсмертник. 
Вiра i правда", 6 с. (2).
21.00 Т/с "Квiтка папоротi", 
14 i 15 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с "Мент у законi 8", 
11-13 с. (2).

   НТН
 05.35 Х/ф "Блокада".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi 
вбивства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-
Вегас 8".
13.15,19.30 Т/с "Вулицi роз-

битих лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,02.30,04.20 
"Свiдок".
15.15 Т/с "Двоє зi скриньки 2".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 12". 
(2).
00.40 Т/с "Банши 2". (3).
03.00 "Речовий доказ".
03.55 "Випадковий свiдок".
04.50 "Легенди карного роз-
шуку".

   СТБ
05.00 "У пошуках iстини".
06.25,18.00,22.00 "Вiкна-
новини".
07.00,16.00 "Все буде добре!"
08.55,18.25 "За живе!"
10.05 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
12.10,19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
13.05 "МастерШеф 2".
20.55 Т/с "Пiзнє розкаяння".
22.35 "Давай поговоримо про 
секс 2".
00.25 "Один за всiх".
01.45 Х/ф "Застава в горах".
03.20 Х/ф "Щит i меч".
04.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.34,07.55 Kids` 
Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi 
Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни".
08.00,18.00,03.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
12.00 Т/с "Моя прекрасна няня".
17.00,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,02.20 Абзац!
20.00 Т/с "СашаТаня".
21.00 Серця трьох 2.
23.30 Х/ф "Поганi хлопцi 2". (3).
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Рудi.
03.55 Зона ночi.
05.35 25-й кадр.

понеділок20 квітня понеділок

понеділок22 квітня середа21 квітняпонеділоквівторок

«ВЕРНІСАЖ»

17 квітня, 15.00: Відкриття виставки народного художнього 
колективу «Юний дизайнер» ЧОЦЕВ «Юність Буковини».

ГАЛЕРЕЯ «Sweet-art»

«Протистояння»: виставка живопису Ма-
ріанни Романюк (Чернівці) 

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

17 квітня,18.30: «Від Різдва до Воскресін-
ня». Концерт Академічного хору «Чернівці» 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

19 квітня,12.00: «Козенята та Сірий Вовк»

ОРГАННИЙ ЗАЛ

19 квітня, 18.30: Концерт органіста церкви Нотр-
Дам де Назарет (Париж) Жана-Мари Леруа.

КІНОПАЛАЦ  «ЧЕРНІВЦІ»

Ex Machina: 9:50, 13:45, 15:35, 19:45  
Форсаж 7: 17:25, 21:35  
Незламна: 11:40  



   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,
16.45,19.30,02.40 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,
09.10 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля".
11.10 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10 Т/с "Слiпа".
14.45 "Сiмейнi мелодрами 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання 
Ферiхи".
20.20 "Мультибарбара 2015".
21.00 "Вечiрнiй Київ 2015".
22.55 "Свiтське життя".
00.00,03.05 Драма "Плем`я". 
(3).
05.30 "Шiсть кадрiв".

   IНТЕР
05.40 М/ф.
06.10 "Подробицi" - "Час".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.
00,12.00,14.00,16.00,17.50 
Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ра-
нок з Iнтером".
09.20 Т/с "Легковажна жiнка".
11.10 Д/с "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
12.25,14.20 Т/с "Аромат шип-
шини".
14.50 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 "Чорне дзеркало".
23.30 Т/с "Картковий будино-
чок". (2).
03.50 Д/ф "Ген жорстокостi".
0 4 . 4 5  " О р ел  i  р е ш к а . 
Ювiлейний сезон".

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,03.10 Т/с "Революцiя".
11 . 5 0 , 1 3 . 2 0 , 1 6 . 5 0  Т / с 
"Дiзнавач 2".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Вiдрив".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с "Шеф 2".

23.25 Х/ф "Обговоренню не 
пiдлягає". (2).
01.15 Х/ф "Блейд". (2).

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.45,8.40, 14.15, 17.00, 21.00, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00 Журналістське розслі-
дування
12.00, 20.10, 00.10 Панно 
кохання
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 16.00, 2.30 Настрій
22.15 Політика
23.00, 4.15 Настрій

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45. 19:30 «Ваш екс-
перт»  
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 
«Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55 , 
19:25, 21:55, 00:25Погода
08:00 «Народний контроль»
08:05 «Федькович відомиий і 
невідомий»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
09:50 «Парад планет»
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Амазонки»  (1)
16:00 «Слідство інфо»
16:30 «Незвичайні культури»
18:00 «Пізнай світ»
18:30 «Мегазірки»
21:25 Афіша
22:00 Х/ф «Грішне падіння»  
(2)

   «УКРАЇНА»
06.15,15.30,17.10 Т/с "Слiд".
06.20 Т/с "Приватний детектив 
Тетяна Iванова: Бiс у ребро".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00
,03.00,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00,19.45,03.45 "Говорить 
Україна".
11.00,23.30 Т/с "Пiдстава".
18.00,04.45 Т/с "Безсмертник. 

Вiра i правда", 8 с. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.

   НТН 
06.10 Х/ф "Досьє людини в 
"Мерседесi".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Випадковий свiдок".
09.55 Т/с "Мовчазний свiдок".
13.10 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,02.25 "Свiдок".
15.15 Т/с "Мертвий. Живий. 
Небезпечний".
19.30 Х/ф "Сьома жертва".
21.20 Т/с "Перевiзник". (2 
категорiя).
23.20 Х/ф "Американський 
нiндзя 2: Конфронтацiя". (2).
01.00 Х/ф "Убивця: Щоденник 
убивств". (2).
02.55 "Речовий доказ".
03.25 "Легенди карного роз-
шуку".

   СТБ
05.40 Х/ф "Привiт вiд Чарлi-
Трубача".
06.55 Х/ф "Не квап любов!"
09.05 Х/ф "Вербна недiля".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
18.45 Т/с "Коли ми вдома". (2 
категорiя).
20.00,22.45 "Холостяк 5".
00.45 Х/ф "31 червня".
03.00 Х/ф "Веселi зiрки".
04.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Служба розшуку дiтей.
06.10,07.25,07.34,07.55 Kids` 
Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi 
Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни".
08.00,18.00,03.55 Репортер.
08.05,21.00 Серця трьох 2.
18.20,03.10 Абзац!
19.00 Т/с "Воронiни".
20.00 Т/с "СашаТаня".
01.35 Х/ф "Легко не здава-
тися".
04.00 Зона ночi.
05.40 25-й кадр.

   1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30,00.45 "ТСН".
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09
.10 Снiданок з "1+1".
07.35,08.35 "Маша i ведмiдь".
09.45 "Чотири весiлля".
11.05 Т/с "Сила. Повернення 
додому".
12.25,13.00 Т/с "Ворожка".
13.35,14.10,03.50 Т/с "Слiпа".
14.45,04.35 "Сiмейнi мелодра-
ми 5".
15.45 "Битва салонiв".
17.10 Т/с "Сила кохання Ферiхи".
20.30 "Чистоnews".
21.00 Т/с "Останнiй москаль".
23.00 "Право на владу 2".
01.05 Драма "Пожежi". (2).
03.05 Т/с "Терпкий смак кохання".

   IНТЕР
05.35 М/ф.
06.10 "Подробицi" - "Час".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20 Т/с "Легковажна жiнка".
11.10 Д/с "Слiдство вели..." з Л. 
Каневським".
12.25,14.20 Т/с "Аромат шип-
шини".
14.50 "Судовi справи".
15.50,16.15 "Сiмейний суд".
18.05,19.05 "Стосується кож-
ного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Ленiнград-46". (2).
23.00 Т/с "Безсоння". (2).
00.55 Т/с "Сусiди".
04.10 Т/с "Ленiнград-46".

   ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с "Революцiя".
11.50,13.20,16.50 Т/с "Дiзнавач 
2".
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.20 Т/с "Вiдрив".
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с "Шеф 2".
23.20 Х/ф "Служителi закону". 
(2).
01.50 Х/ф "Убивство за розкла-
дом". (2).
03.25 Т/с "Агенти Щ.И.Т."

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 

23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23. 55 3.55 Погода 
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 14.10 17 хвилин правди
12.00, 20.10 Панно кохання
14.00 Посередині
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20, 21.00 Журналістське роз-
слідування
15.30, 16.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
22.15 17 хвилин правди
22.30, 5.00 Т/С “Строго на пів-
день” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:30, 21:00 Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25Погода
08:00, 21:20 «Народний конт-
роль»
08:05, 18:00 «Федькович відо-
миий і невідомий»
08:30 «Закон і честь»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
13:15 «Зірковий марафон»
13:45 «Богатирські ігри»
15:05 «Подружки»   
16:00 «Століття воєн» 
16:30 «Незвичайні культури»
18:25, 23:00 «Слідство інфо»
21:25 Афіша
22:00 «Пряма відповідь»
01:30 «Блискуча година від М2»

   «УКРАЇНА»
06.15,13.15,15.30,17.10 Т/с 
"Слiд".
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02
.30,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.15 Зоряний шлях.
10.00,19.45,03.15 "Говорить 
Україна".
11.10 Х/ф "По слiду Фенiкса".
18.00,04.45 Т/с "Безсмертник. 
Вiра i правда", 7 с. (2).
21.00 Т/с "Квiтка папоротi".
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА 
1/4 фiналу. "Фiорентiна" (Iталiя) - 
"Динамо" (Україна).
00.00 Т/с "Мент у законi 8", 14-
16 с. (2).

   НТН 
05.20 Х/ф "Наказ: вогонь не 
вiдкривати".
06.45 Х/ф "Наказ: перейти кор-
дон".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 "Кримiнальнi справи".
09.50 Т/с "Суто англiйськi вбив-
ства".
11.40,22.00 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
8".
13.15,19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 9".
15.00,19.00,21.40,03.05,04.40 
"Свiдок".
15.15 Т/с "Двоє зi скриньки 2".
23.45 Т/с "Закон i порядок. Вiддiл 
особливих справ 12". (2).
00.40 Т/с "Банши 2". (3).
02.20 "Покер. Велика гра".
03.35 "Речовий доказ".
04.25 "Випадковий свiдок".
05.10 "Легенди карного розшуку".

   СТБ
05.40 "У пошуках iстини".
06.25,18.00,22.00 "Вiкна-новини".
07.00,16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Зiркове життя".
09.55,18.30 "За живе!"
11.05 "Моя правда. МастерШеф. 
Прихована правда".
12.00 "Моя правда. МастерШеф. 
Бiй без правил".
13.00,19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
13.55 "МастерШеф 2. Невiдома 
версiя".
20.55 Т/с "Пiзнє розкаяння".
22.35 "Я соромлюся свого тiла 2".
00.25 "Один за всiх".
01.45 Х/ф "На прiзвисько "Звiр".
03.05 Х/ф "Щит i меч".
04.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.10,07.25,07.34,07.55 Kids` 
Time.
06.15 М/с "Пригоди Джекi Чана".
07.30 М/с "Барбоскiни".
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни".
08.00,18.00,02.10 Репортер.
08.05 Єралаш.
11.55 Т/с "Татусевi дочки".
16.55,19.00 Т/с "Воронiни".
18.20,01.30 Абзац!
20.00 Т/с "СашаТаня".
21.00 Серця трьох 2.
23.35 Х/ф "Хочу як Брiджет". (2).
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Великi почуття.
03.55 Зона ночi.
05.45 25-й кадр.

   1+1
06.00,02.40 Мелодрама "Лера".
07.10 М/ф.
07.35 "Українськi сенсацiї".
08.35 "ТСН".
09.20 Мелодрама "Анжелiка - 
маркiза янголiв".
11.40 Мелодрама "Чудова 
Анжелiка".
13.45 Мелодрама "Анжелiка i 
король".
15.50 Мелодрама "Невгамовна 
Анжелiка".
17.35 Мелодрама "Анжелiка i 
Султан".
19.30,04.50 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Голос країни 5".
23.15 Трилер "Явище". (2).
01.00 Драма "Кам`яний хрест".

   IНТЕР
07.00 "Подробицi" - "Час".
07.30 Х/ф "Шумний день".
09.30 Новини.
10.00 Х/ф "Циган".
13.40 Т/с "Легковажна жiнка".
15.40 Т/с "Розкаяння".
20.00,04.35 "Подробицi тижня".
22.00 "Великий бокс на Iнтерi. 
Володимир Кличко - Браянт 
Дженнiнгс".
01.35 Х/ф "Азартна гра". (2 
категорiя).
03.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки 2".

   ICTV
05.15 Факти.
05.45 М/ф.
06.10 Х/ф "Контакт".
08.50 Х/ф "Червона планета".
10.50,13.00 Т/с "Шеф 2".
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20 .20  Х /ф "Мисливц i  за 
вiдьмами".
22.05 Х/ф "Блейд. Трiйця". (2).
00.15 Х/ф "Блейд 2". (2).
02.15 Х/ф "Служителi закону". 
(2).
04.15 Т/с "Гра в брехню".

   ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми Тижня
6.35, 8.20, 9.45, 17.15, 21.50, 
3.50 Погода 
6.55, 8.40, 17.00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55, 22.05 Країни світу
9.00, 15.30 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.10 Панно Ко-
хання

14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Мистецтво 
пограбування”  
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розслі-
дування
16.45 Наше здоров’я
19.30,00.00, Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 3.30 Теми дня-неділя
22.30, 4.10 Х/Ф «Сортування» 
▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:40, 11:40, 14:40, 
18:00, 20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:35, 14:45, 17:20 Кіно-
зал «Малятко»
07:55 «Єдина країна»
08:20, 18:20 «Вікно в Європу»   
09:00 «Чернівецький репор-
тер» Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 “Вулиця 
Святкова,1”
12:20 «Ваш експерт»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
16:10, 21:00 Х/ф «Водій»  (1)  
18:05 «Служба порятунку 101»
23:00 Х/ф «Оманлива пам'ять»  
(2)

   «УКРАЇНА»
06.30 Подiї.
07.10 Х/ф "Заїжджий моло-
дець".
09.00 Т/с "Квiтка папоротi".
16.00 Моє нове життя.
17.00 Х/ф "Сюрприз для ко-
ханого".
19.00,03.00,06.25 Подiї тижня.
19.25 Футбол. Чемпiонат Украї-
ни "Шахтар" (Донецьк) - "Дина-
мо" (Київ).
21.20 Т/с "Слiд".
23.50 Великий футбол.
01.30 Т/с "Мент у законi 8", 8 
i 9 с. (2).
03.25 Т/с "Мент у законi 8", 
10-13 с. (2).

   НТН
 06.30 Х/ф "Нагородити (по-
смертно)".
07.55 Т/с "Таємницi слiдства 8".
11.30 "Легенди карного роз-
шуку". Таємниця старовинного 
скарбу.
12.00 "Агенти впливу".
12.55,22.40,02.55 "Випадковий 

свiдок".
13.30 Х/ф "Сьома жертва".
15.10 Т/с "Павутиння 6".
23.00 "Головний свiдок".
00.00 Х/ф "Людожери". (3).
01.35 Х/ф "Свiдок убивства". 
(2).
03.40 "Речовий доказ".
05.00 "Легенди бандитського 
Києва".

   СТБ
05.40 Х/ф "Вiдпустка за влас-
ний рахунок".
07.55 "Холостяк 5".
09.00 "Все буде смачно!"
10.45 "Караоке на Майданi".
11.45 Т/с "Пiзнє розкаяння".
15.40 "Україна має талант! 7".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.40 "Один за всiх".
21.55 "Детектор брехнi 7".
23.05 "Я соромлюся свого 
тiла 2".
01.00 Х/ф "Любов зла".
02.20 Х/ф "Атестат зрiлостi".
03.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.05,13.30 Kids` Time.
06.07 М/с "Монстри проти 
прибульцiв".
08.00 М/с "Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни".
09.50 М/с "Пiнгвiни з Мада-
гаскару".
11.45 М/ф "Гроза мурашок".
13.35 Х/ф "Останнiй кiногерой".
16.05 Х/ф "Гонитва".
18.10 Х/ф "Need For Speed: 
Жага швидкостi".
21.00 Х/ф "Мiсто грiхiв: Жiнка, 
заради якої варто вбивати".
23.00 Х/ф "Мiсто грiхiв".
01.20 Х/ф "Запалення". (2).
03.15 Рудi.
04.00 Зона ночi.
05.40 25-й кадр.

   1+1
06.00 "Грошi".
07.10,19.30 "ТСН".
08.00,08.30 М/с "Качинi iсторiї".
08.55 "Маша i ведмiдь".
09.25 "Свiтське життя".
10.30,02.15 Драма "Процес".
14.40 "Вечiрнiй Київ 2015".
16.30,21.20 "Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi".
18.30 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".
23.25 "Що? Де? Коли? 2015".
00.25 Бойовик "Агент Гамiлтон: 
В iнтересах нацiї". (3).

   IНТЕР
05.30 М/ф.
06.05 Х/ф "Крапка, крапка, 
кома..."
07.45 "Подробицi" - "Час".
08.45 "Школа доктора Кома-
ровського".
09.30 "Новини".
10.00 Х/ф "Циган".
13.50 Т/с "Легковажна жiнка".
15.45 Т/с "Розкаяння".
20.00 "Подробицi".
20.30 Х/ф "Перевiрка на лю-
бов". (2).
22.30 " Великий бокс на Iнтерi. 
Володимир Кличко - Браянт 
Дженнiнгс".

   ICTV
04.05 Факти.
04.35 Х/ф "Старi пси".
06.00 Антизомбi.
06.45 Секретний фронт.
07.40 Цивiльна оборона.
08.45 Iнсайдер.
09.45,13.00,20.05 Т/с "Небо у 
вогнi".
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
23.05 Х/ф "Блейд". (2).
01.25 Х/ф "Блейд 2". (2).
03.15 Х/ф "Утiкач". (2).

   ТВА
6.00 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 9.45, 17.15, 22.05, 4.05 
Погода 
6.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 16.00, 17. 00, 20.35, 5.50 
Про казки
8.50, 15.50 Моє місто
8.55, 15.55, 20.55 Країни світу
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно Ко-
хання
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія

14.30, 2.30  Д/Ф “Мистецтво 
пограбування” 
15.30 Настрій
16.15 Політика
20.50 Посередині
21.10 Журналістське розслі-
дування
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «Люди-тіні» ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40 , 
18:40, 20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 12:20, 15:10 Кіно-
зал «Малятко»
08:00 «Чернівецький репортер»
30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50 “Вулиця 
Святкова,1”
10:50 «Богатирські ігри»
11:55, 21:00 «Цікаве кіно»
4:45 «Зірковий марафон»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20, 23:00 «Слідство інфо»
16:50 «Мегазірки»
17:25 «Єдина країна»
18:00, 00:00 «Чернівецький ре-
портер». Підсумковий випуск.
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:25 Х/ф «Змінена доля»  (2)
23:30 «Вікно в Європу»
01:30 «Блискуча година від М2»

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,01.35,05.20 
Подiї.
07.10,02.15 Т/с "Приватний 
детектив Тетяна Iванова: Бiс 
у ребро".
08.00,03.50 Т/с "Приватний де-
тектив Тетяна Iванова: Живемо 
тiльки раз".
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф "Копи з Перетопа".
13.00 Х/ф "Заїжджий моло-
дець".
15.20 Т/с "Смуга вiдчуження", 
1-4 с.
19.40 Т/с "Смуга вiдчуження".
23.25 Т/с "По слiду Фенiкса".
06.00 Д/ф "Чорнобиль 3828".

   НТН 
04.20 Т/с "Мертвий. Живий. 
Небезпечний".
05.00,12.55 "Випадковий 
свiдок".
05.30 "Легенди карного роз-
шуку".
08.00 Т/с "Мовчазний свiдок".
11.30 "Речовий доказ". Доля 
самогонника.
12.00 "Головний свiдок".

13.30 "Правда життя. Професiя 
гример i вiзажист".
14.00 Т/с "Таємницi слiдства 8".
19.30 Т/с "Даїшники".
23.30 Т/с "Перевiзник". (2).
01.30 Х/ф "Досьє людини в 
"Мерседесi".
03.45 "Речовий доказ".

   СТБ
06.40 Х/ф "Раз на раз не ви-
падає".
08.00 "Караоке на Майданi".
09.00 "Все буде смачно!"
11.00 Х/ф "Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша".
12.50 Х/ф "Новорiчна дружина".
14.45 Т/с "Коли ми вдома".
16.05 "Холостяк 5".
19.00 "Україна має талант! 7".
21.50 "Моя правда. Ектор 
Хiменес-Браво".
22.50 "Україна має талант! 7". 
Пiдсумки голосування.
23.15 "Давай поговоримо про 
секс 2".
02.50 Х/ф "Великий атракцiон".
04.10 Х/ф "Ах, водевiль, 
водевiль".
05.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.00,07.50 Kids` Time.
06.05 М/с "Губка Боб Квадратнi 
Штани".
07.55 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.30 Серця трьох 2.
19.20 Х/ф "Громобой".
21.00 Х/ф "Need For Speed: 
Жага швидкостi". (2).
00.00 Х/ф "Запалення". (2).
02.05 Х/ф "Легко не здаватися".
03.40 Великi почуття.
04.00 Зона ночi.
05.40 25-й кадр.

понеділок24 квітня п’ятниця23 квітняпонеділокчетвер

понеділок26 квітня неділя25 квітняпонеділоксубота
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ДІВА

У п’ятницю потіштеся прибутком і не 
намагайтеся все витратити на вихідних. 

Від понеділка активно працюйте самі і не 
соромтеся просити допомоги у вівторок. Не 
проґавте моменту, бо можна все втратити у 

середу-четвер.

У п’ятницю доведеться перевірити фінансову 
документацію. Не вирішуйте чогось зопалу на 
вихідних. У неділю-понеділок сприятливий час 
для активного спілкування і поїздок. У вівторок 
уникайте суперечок. Середу-четвер присвятіть 

активному оздоровленню. 

Від конфліктної ситуації простіше за все 
виїхати на всі вихідні. У понеділок не з’ясовуйте 

стосунків і не намагайтеся ставити крапки 
над «і». У вівторок-середу вирішувйте сімейні 
проблеми. У четвер можлива зустріч з кимсь із 

давнього минулого.

У фінансових питаннях цього тижня 
почуватиметеся як на гойдалці: то густо, то 

пусто (останнє частіше). Ваша наполегливість у 
неділю-понеділок захоче вимкнутися на користь 
відпочинку. У середу-четвер важливо усе добре 

зважити і не помилитися.

Нездійсненні намагання можуть призвести 
в суботу до недуги. Від понеділка можливі 

серйозні зміни у фінансових питаннях. Поїздка 
вівторка-середи може принести певні прибутки. 

У четвер вирішуйте сімейні проблеми, робіть 
подарунки найріднішим.

Не підбивайте підсумків у п’ятницю, залиште 
на вівторок. Надто велелюдне спілкування на 

вихідних може вас дратувати й навіть призвести 
до конфліктів. У понеділок-вівторок зважайте на 

фінансові можливості. У середу-четвер хтось 
допоможе вам з грошима.  

Ваші рішення у п’ятницю краще не оголошувати: 
можливі конфлікти. Неділю-понеділок 

можете провести в дорозі і навіть заробити. У 
вівторок вирішуйте проблеми зі здоров’ям. Не 

поспішайте відповідати на фінансові пропозиції 
у середу-четвер. 

У п’ятницю-суботу покладайтеся лише на 
себе. Ваші рішення в неділю важливі для всієї 

родини. Зважайте на застереження щодо 
травм у понеділок. У вівторок-середу хтось із 

найближчих може вас розчарувати. У четвер все 
зміниться на краще. 

Вам потрібна удача? Не проґавте її у 
п’ятницю. Суботу-неділю просто перечекайте, 

відпочиньте. Важливі події почнуться з 
понеділка. Не заводьте знайомства у вівторок. 
У середу справи можуть бути прибутковими. У 

четвер звертайтеся за допомогою.  

У п’ятницю обережно з технікою, а в суботу 
– з новими знайомствами! Не поспішайте з 

висновками у неділю, про помилку дізнаєтеся 
лише у понеділок. Вівторок сприятливий 

для поїздок. У середу не соромно просити 
допомоги. У четвер вирішуйте найважливіше. 

Від п’ятниці  на всі вихідні вирушайте на 
відпочинок. У понеділок покладайтеся лише 
на власні сили та можливості. У вівторок не 
давайте затягнути себе у конфлікт. У середу 
можете отримати подарунок або спадщину. У 

четвер бережіть здоров’я.  

Добре зважте свої можливості, перш ніж 
розпочати справи у п’ятницю чи на вихідних. 
Понеділок може повернути вас на попередню 

сходинку. Не сумуйте з приводу грошей у 
вівторок. – їх нікому не вистачає. У середу-

четвер зробіть щось добре для найближчих.

***
Невідомий обробив гроші отрутою і пожертвував їх дитячому будин-
ку. Загинули двадцять депутатів, три міністри і мер. Жодна дитина 
не постраждала.

***
Загадка. 
Якщо горять Забайкалля і Хакасія, підтопило Новосибірськ - то куди 
приїде гумконвой?

Ці продукти шкідливі для вашого здоров’я
Глутамат натрію: або добавка 

Е-621, або підсилювач смаку. Якщо на 
упаковці стоїть якесь з цих визначень, не 
купуйте! Інколи Е-621 додають до найнеочі-
куваніших харчів – аби підсадити споживача 
на цей смак.

Цукрозамінники: так, деякі з них 
не містять калорій, так, вони ощадні (один 
пластиковий контейнер замінює від 6 до 12 
кг цукру), але: вони обманюють шлунок. 
Після вживання цукрозамінників будь-які 
вуглеводи спричиняють сильний голод.

Трансжири: справжнє вершкове 
масло не буває менше 82,5% жирності. 
Усе решта – рослинні олії низької якості, 
оброблені воднем. Краще вже споживати 
просто олію.

Малосолений оселедець у 
пластикових упаковках: оселедець 
зберігається тільки в олії. Якщо там лише 
оцет і вино, значить, доданий уротропін. 
Взагалі-то це препарат для лікування нирок 
та сечостатевої системи у… ветеринарній 
практиці. Забій худоби на м’ясо дозволяється 
не раніше ніж за добу після останньої ін’єкції 
уротропіну.

Червона ікра малосолена. Принцип 
той же: ікра тривалий час може зберігатися 
лише замороженою або сильно соленою. До 
малосоленої додається або уротропін, або 
лимонна кислота. На виході отримуємо все 
той же формальдегід.

Кукурудзяні палички та плас-
тівці: купуйте лише несолодкі. Цукор не 
використовують при їхньому виробництві, 
лише цукрозамінники, в цьому разі цукло-
мат. 

Каші та крупи з ароматизатора-
ми й барвниками: це хімічні речовини, 
що мають запах та присмак фруктів, нічого 
натурального тут немає.

Льодяники, «Барбарис»: за-
будьте про ті цукерки, що ви їли «колись 
давно». Тепер використовується така сильна 
хімічна есенція, що залишена на скатертині 
мокра цукерка пропалить наскрізь тканину, 
а далі лак або пластик на столі. Уявляєте, що 
відбувається у вашому шлунку?

Мармелад: нинішній не має нічого 
спільного зі справжнім мармеладом, це про-
сто дива хімічної промисловості. І просто 
смертельно небезпечні!

Джеми: найміцніші антиокислювачі! 
Без них ви ніколи не спроможетеся зберегти 
ягоди чи фрукти у такому первозданному 
вигляді.

Шинка: про жодну натуральність 
йтися взагалі не може! На всю вагу м’яса 
не більше 5%! Решта – спеціальний гель, 
карнітин – перетворювач жирів, підсилювачі 
смаку, підсилювачі кольору. Рожевою таку 
суміш роблять спеціальні лампи.

Сирокопчені ковбаси: як раніше, 
вже більше ніхто не коптить. Використову-
ються спеціальні коптильні рідини, у яких 
все той же формальдегід.

Молочні продукти тривалого 
зберігання (понад 2 місяці) спожи-
вати не можна: це упаковка з антибіотиком!

Кавуни: коли вам пощастило 10 разів, 
на 11-й може статися неприємність. Кавуни 
удобрюють такими речовинами, що це пер-
ший кандидат на ваше отруєння.

Білий хліб і випічка з дріжджо-
вого тіста: нарізний батон – це не хліб. 

Це – здоба з усіма наслідками. Дріжджі – це 
грибки. Перевагу надавати слід житньому 
хлібові. 

Куповані гриби, курага, чор-
нослив, родзинки: якщо бачите гар-
неньку курагу, сливку або родзинку, по-
думайте, що з ними треба було зробити, 
щоби серед зими вони виглядали, як щойно 
з дерева.

Морозиво: наразі неможливо зна-
йти морозиво з молока. Коли знайдете десь 
справжній пломбір з молока – можна сміливо 
купувати. Фруктове морозиво – це есенції 
в чистому вигляді, нічого натурального в 
них немає.

Кекси та рулети в упаковках: 
вони не черствіють, не псуються, із ними 
взагалі нічого не відбувається! Вони місяць 
лежатимуть – і нічого не трапиться. То що 
ж тримає їх такими, окрім хімії?

Шоколадні цукерки: 90% шо-
коладу – це зовсім не шоколад, а барв-
ники-замінники. Це величезна кількість 
цукрових калорій у супроводі хімічних 
добавок, ГМО, барвників, ароматизаторів 
і підсилювачів смаку, що породжують ба-
жання їсти їх знову та знову…

Плавлені сирки: Порівняно з 
твердими сирами плавлені містять більше 
натрію, що «вилучає» їх з раціону людей 
із гіпертонією та іншими серцево-судин-
ними недугами. Вони абсолютно не за-
своюються!

Розчинна кава: чоловіками не 
можна категорично, відбувається повне 
переродження гормональних залоз.

Ароматизовані чаї: пийте нату-
ральний чай, у якому нічого не плаває і немає 

додаткового присмаку. Усі ароматизовані 
чаї – з лимонною або апельсиновою кисло-
тою, коли наше завдання – нейтралізувати 
окислення в організмі.

Рафінована дезодорована рос-
линна олія: їсти не можна, за молекуляр-
ною структурою майже не відрізняється від 
пластику і є сильним канцерогеном (через 
це не можна двічі використовувати для 
смаження і нерафіновану олію). І абсолютно 
неприпустиме вживання її в салатах. 

Кетчупи, соуси й заправки: 
високий вміст барвників, замінників смаку 
та ГМО, крім того, консерванти знищують 
корисну мікрофлору кишечнику.

Картопляні чіпси: особливо виго-
товлені не з цілої картоплі, а з пюре – одно-
значно шкідливі. По суті, це суміш вуглеводів 
і жирів плюс штучні смакові добавки.

Продукти швидкого приготу-
вання: локшина, супчики, пюре, розчинні 
соки – усе це суцільна хімія, шкідлива для 
організму.

Солодкі газовані напої: це суміш 
цукру, хімії та газів, мета якої – якнай-
швидше розігнати по органах шкідливі 
речовини. «Кока-кола», скажімо – чудовий 
засіб проти крейдового накипу та іржі. По-
думайте добряче, перш ніж відправляти 
таку суміш до шлунка. Шкідливі солодкі 
газовані води й високою концентрацією 
цукру: приблизно чотири-п’ять ложок на 
склянку води. Тож не дивуйтеся, що після 
вживання такої води вам уже за п’ять хви-
лин хочеться пити.

Соки в пакетах: про жодні нату-
ральні соки наразі не йдеться. Немає нату-
ральних соків у пакетах, це чистісінька хімія!

будьмо уважні 

НІЧОГО, КРІМ ГМО:
Арахіс (Вживляється ген петунії. Дуже отруйна речовина. Зверніть увагу, що комахи 

арахісу не їдять). Зелений горошок консервований. Кукурудза консервована. Імпортна 
картопля. Крабові палички (крабова есенція, змішана із соєю). Какао.

Перець (не в сезон): абсолютно генно-модифікований продукт. Його не можна 
споживати людям, що мають проблеми травного тракту, гіпертонію, ішемічну хворобу, 
геморой, розлади сну, психічні розлади, епілепсію, серцеві та ниркові захворювання. 
Перець входить також до десятки продуктів, що концентрують в собі нітрати й пестициди. 
Не хочете мати проблем зі здоров’ям – почекайте до місцевого сезону овочів.
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Кіноплакати Миколи Івасюка

Творчість Миколи Івасюка київського періоду (кін. 20-х 
років) зовсім не досліджена. Про твори, серед яких є і 
кіноплакати, що їх художник розробляв, коли працював на 
кінофабриці у Києві, нічого не відомо. Пошуки розпочала 
Тетяна ДУГАЄВА.

«Завдяки колекції радянського кіноплаката в бібліотеці 
ім. Вернадського в Києві та її версії в Інтернеті, є можливість 
побачити їх, – радо повідомила мистецтвознавець. – Я 
шукала друковані матеріали, періодику тих років, щоби 
відтворити переїзд Івасюка в Україну, його участь у 
виставках. Знайшла лише згадку про це в американській 
україномовній газеті 1927 року «Свобода» та  розшукала 
каталоги українських виставок 1920-30 років, у яких він брав 
участь».  

Про маловідому грань творчості митця
14 квітня 2015 року виповнилося 150 років від дня 
народження визначного українського художника

До Києва він перебрався із сім’єю 1926 
року з Відня на запрошення радянського 
уряду на посаду професора Художнього інсти-
туту. Омріяний переїзд до України обернувся 
на тривожне і небезпечне життя в умовах 
лихоліття сталінського терору та жорсткого 
контролю в ідеологічній сфері. Вже давалася 
взнаки загрозлива атмосфера Київського ху-
дожнього інституту, де визрівала більшовиць-
ка ідея створення пролетарської мистецької 
культури. 1927 року Микола Івасюк перей-
шов на роботу до системи Всеукраїнського 
фотокіноуправління. Та прогресивні течії у 
кіномистецтві теж згорталися. На сторінках 
журналу «Кіно» пишуть про «ворожі сили, які 
йдуть і лінією формалізму, і лінією прищеплю-
вання національної романтики» (№2, 1931) та 
рекомендують «...не забувати про ідеологічне 
спрямування кіномистецтва. Жодних хитань і 
відхилень від завдання моменту не може бути» 
(№19, 1929).  Невдовзі розстріляли секретаря 
цього видання. Від 1930 року Микола Івасюк 
працює у новоствореному Київському буді-
вельному інституті, базою для якого частково 
став архітектурний факультет Київського 
художнього інституту. Хвиля звинувачень у 
шпигунстві та підготовці терористичних актів 
прокотилася і там. Вир каральної машини за-
смоктував усе більше людей.

Інформації про київський 10-літній період 
творчості Миколи Івасюка вкрай обмаль. На-
приклад, газета «Свобода» за 13 січня 1927 
року на першій шпальті, інформуючи про 
переїзд художника до Києва, повідомляє про 
його «намір написати кілька картин з історії 
революційного руху на Україні». Знаходяться 
поодинокі свідчення про участь художника 
в мистецьких виставках, де експонувалися 
портрети й картини з народного життя. Про 
його персональну виставку, яка проходила 
1926-го в київському Музеї Революції, повідо-
мляв харківський журнал «Нове мистецтво» 
(1926, №24, с.18). Бачимо ім’я М.І. Івасюка і 
в каталогах виставок «На допомогу жертвам 
повені у Західній Україні» (1927 р., Київ), VI 
Всеукраїнської виставки (1935 р., Київ-Одеса) 
та «Мистецтво Радянської України» (1936 р., 
Харків). За спогадами дочки художника Олени 
Миколаївни, у 1930-і роки родина митця  дуже 
бідувала. Виняткової цінності набувають 
свідчення видатного українського музейника 
Федора Ернста про те, що київські музеї за-
мовляли художникам портрети «вождів» та 
«большевицьких вельмож», що давало їм за-
робіток та рятувало в роки голоду. Зокрема, 
6 червня 1933-го він занотував у щоденнику 
факт складання акту «про портрети, писані 
Івасюком», серед яких був і портрет при-
хильника українізації наркома освіти Миколи 

Скрипника. (С. Білокінь. В обороні української 
спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. 
Київ. 2006).

Тоді ж Івасюк звернувся до створення 
кіноплакатів до фільмів і публікував малюнки 
для журналу «Кіно». Цей розділ його творчого 
доробку практично не досліджений. Із кіль-
кома рідкісними творами художника маємо 
можливість познайомитися завдяки колекції 
українського кіноплаката 1920-1930-х рр., 
яку зберігає Національна бібліотека України 
ім. В. Вернадського. Електронну версію цього 
унікального зібрання розміщено 2012 року 
на сайті бібліотеки. Серед оприлюднених 
плакатів знаходимо чотири підписні кіноафіші 

митця 1927-28 рр. 
Його плакати повідомляли про вихід на 

українські екрани американських кінострі-
чок – «Скарамуш», знятий у дусі «плаща та 
шпаги»,  та мелодрами «Двійник проти волі». 
З притаманною автору реалістичною подачею 
зображень та оповідністю, він передає ат-
мосферу фільмів і роз-
криває їхню головну 
ідею. Ці афіші тяжіють 
до живопису. 

У плакаті до 
української кінокар-
тини «Сорочинський 
ярмарок», прем’єра 
якої відбулася у Києві 
та Москві 1927 року, 
Івасюк окреслює тему 
та зміст кінострічки, 
застосовуючи плас-
тичний прийом відтво-
рення кількох окремих 
кадрів з портретними 
зображеннями героїв, 
які дають уяву про го-
ловних персонажів та  
їх взаємини. 

Згадані фільми 
були чорно-білими й 
створені в епоху німого 
кінематографа. З огля-
ду на це набирає зна-
чення колористичне 
вирішення аркушів Івасюка. Приміром, плакат 
до втраченого нині фільму «Сорочинський 
ярмарок» жваво мерехтить традиційними 
червоно-чорними барвами з біло-вохристими 

М. Івасюк. Кіноплакат «Скарамуш». 1927 р. Друк

Газета «Версії» раніше знайомила читачів з твор-
чістю М. Івасюка. 
Т. Дугаєва: Микола Івасюк – автор композиції не-
відомого портрета О. Кобилянської і обкладинки 
раритетного українського видання. «Версії» №47, 
2013 р. ; Фіалкова марка з Відня. Українська На-
родна Республіка у художній мініатюрі. «Версії» 
№4, 2014 р.; Микола Івасюк – автор плафона в 
інтер’єрі Художнього музею в Чернівцях. «Версії» 
№19, 2014 р.

сполученнями. А динамічний похилий шрифт за кольором та рит-
мікою асоціюється з кипучою атмосферою. 

Особливе місце у плакатній графіці Миколи Івасюка посідає 
твір «Волзькі бунтарі». Він є знаковим у творчості митця з огляду 
на тему та її мистецьке втілення. Цей кіноплакат Івасюк створив 
до першої чуваської ігрової кінострічки дозвукового періоду для 
прокату в Україні. В ній – про повстання в одному з чуваських сіл 
під керівництвом місцевого вчителя Хурі. Фільм не зберігся. З 
наукового альманаху Чуваського Національного музею дізна-
ємося, що прототипом головного героя фільму був Тимофій Ні-

колаєв (Хурі), видатний 
борець за національну 
незалежність свого на-
роду. Ніколаєв-Хурі 
був членом редколегії 
першої чуваської газети 
«Хипар», яка згуртову-
вала національні патрі-
отичні сили довкола ідеї 
духовного відродження 
та розвитку рідної мови. 
Його розстріляли біль-
шовики як «буржуазного 
націоналіста» у Казані 
1918 року. В одній з опу-
блікованих у музейному 
виданні статей читаємо: 
«У 1920-і роки він був 
національним героєм. 
Але у 1930-ті роки ім’я 
Тимофія Хурі викресли-
ли з історії».

Цікаво розглянути 
образно-пластичне ви-
рішення кіноплаката 

«Волзькі бунтарі». Натхненного борця за національне відро-
дження художник зобразив крупним планом на тлі фрагмента 
храму. Його постать промовисто височіє над загоном озброєних 
поліцейських. Саме ефект крупного плану є характерною ри-
сою цієї яскравої композиції. Вона динамічно перегукується із 
притаманною для німого кіно пластикою: пафосною жестику-
ляцією, красномовним виразом очей і підвищеною емоційністю. 
Вирізняє цю роботу і такий психологічний плакатний прийом 
як зображення героя та антигероя, що більш наочно розкриває 
зміст стрічки. 

У мистецькій спадщині Миколи Івасюка плакатна графіка скла-
дає групу творів, які збагачують нашу уяву про талант художника. 
Деякі з плакатів набирають цінності документів, коли стосуються 
вже втрачених кінострічок. Ці роботи є частиною творчого над-
бання митця та водночас і складовою різноманітного мистецтва 
кіноплаката раннього українського кіно.

…Вересневої ночі 1937 року київське помешкання Миколи 
Івановича Івасюка, що на бульварі Шевченка, 4, обшукали. 
Художника заарештували, а картини конфіскували. Висунуте 
обвинувачення у шпигунстві та українському націоналізмі Івасюк 
не визнав. Але додому 72-річний митець уже не повернувся. Його 
розстріляли як «ворога народу» за наказом НКВС 25 листопада 
1937 року. Так Україна втратила уславленого живописця, автора 
кількох сотень жанрових, історичних та портретних творів на укра-
їнську тематику. Доля його чималої творчої спадщини здебільшого 
невідома, а значна кількість творів була вилучена з контексту 
українського мистецтва. Нині частина творів перебуває у музей-
них зібраннях Києва, Львова та Чернівців. Окремі – у приватних 
колекціях, поодинокі ж полотна і досі з’являються на аукціонах.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець, член Національної 
спілки художників України

Автор висловлює щиру подяку співробітникам На-
ціонального музею українського мистецтва у Львові 
за надане фото «Автопортрета» Миколи Івасюка.

М. Івасюк. Кіноплакат «Сорочинський ярмарок». 1927 р. Друк

Микола Івано-
вич Івасюк – видат-
ний український ху-
дожник. Народився 
14 квітня  1865 року 
в Заставні Черні-
вецької області. 
Після закінчення 
Вищої реальної 
школи у Чернівцях 
навчався в Акаде-
міях мистецтв Відня  
та Мюнхена. Автор 

численних історичних та жанрових полотен на 
українську тематику, портретів, іконописних тво-
рів, кіноплакатів та ескізів поштових марок УНР. 
Працював у руслі академізму та реалізму. Деякі 
ранні твори позначені естетикою модерну.  Жив у 
Львові, Чернівцях, Києві, де брав участь у вистав-
ках. 1899 року створив першу дитячу художню 
школу в Чернівцях. 1937 року репресований і 
розстріляний у Києві. Реабілітований посмертно 
1980 року. 


