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Регіонали будуть саджати
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Дерева, квіти та кущики на Всеукраїнському суботнику
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Нагадайте своїй
поштарці про передплату
на газету «Версії»!
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СМЕРТЬ І БЕЗСМЕРТЯ
ПОЛІТИКІВ

Фото Ігоря Константинюка

Невідомі жартівники почепили близько
десяти паперових манекенів очільника
Чернівецької ОДА Михайла Папієва та секретаря
міськради Віталія Михайлішина на найбільш
зруйнованих ділянках дорожнього покриття на
вулицях Сторожинецькій, Чапаєва та Кармелюка.

абзац новин

М

аршрути громадського транспорту Чернівців – в Інтернеті.
У Чернівцях розпочав роботу інтернетсервіс «EasyWay» з пошуку маршрутів
громадського транспорту. Жителі та
гості міста зможуть легко дізнатись, як
дістатися з однієї точки міста до іншої
на громадському транспорті. Новий
сервіс допоможе підібрати зручний
маршрут з урахуванням фінансових
і часових затрат, а також прокладе
найкоротший автомобільний шлях.
Пошук маршрутів від А до Б доступний
за адресою: http://www.eway.in.ua/
ua/cities/chernivtsi. Актуальні схеми
руху всіх маршрутів громадського
транспорту міста: http://www.eway.
in.ua/ua/cities/chernivtsi/routes.

В

еб-сторінка – кожному підприємцю «Калинки». Незабаром у
Калинівського ринку з’явиться сайт з
каталогом товарів їхнього ринку. На
веб-ресурсі кожний охочий підприємець матиме свою сторінку, на якій
зможе виставити опис товару, фотографії, ціни та свої контактні дані. Це
дозволить потенційним покупцям з
інших областей чи віддалених міст і
сіл знайти магазини й контейнери, де
продається потрібний товар, порівняти ціни чи зателефонувати власнику тощо, – повідомляє офіційний
сайт МТК «Калинівський ринок».

В

ідреставровано пам’ятку
архітектури національного
значення. Ремонтно-відновлювані
роботи на вхідних дерев’яних дверях
Чернівецького обласного Художнього
музею, які тривали протягом 2012 року,
нарешті завершилися. Вони виконані
за спонсорські кошти відповідно до
зразків австрійських реставраторів із
збереженням усіх технологій та рекомендацій для реабілітації конструктивних і декоративних елементів.

І

нтернет-каталог літератури про
архітектуру Чернівців створила
бібліотека ім. А. Добрянського. З
нагоди Дня пам’яток історії та культури
муніципальна бібліотека, яка має невеликий, але унікальний фонд краєзнавчої літератури, зокрема, з питання архітектури міста, відкриває каталог своїх
книжкових надбань у мережі Інтернет.
У рамках проекту «Силуети старовинних Чернівців» на сайті бібліотеки
створено каталог найновіших книжкових надходжень і зібрання тематичних
публікацій з періодичних видань.

На фігурах красувалися
аркуші паперу з написами «Буковина – край розбитих доріг!
Михайло Папієв», «Дорога в
ямах – за підтримки Віталія Михайлішина», «Які очільники –
такі й дороги», «Європейському

місту – розбиті дороги» тощо.
Проте, як тільки новина
про це розповсюдилася чернівецькими ЗМІ, паперові фігури
з дорожніх знаків терміново
вилучили комунальники…

До облради невдовзі прийде
новий «фронтовик»
«Вийшла з партії – не буду й депутатом»
Відома буковинська журналістка, головна редакторка радіо «Буковина»
Тетяна Смолдирєва вийшла з партії «Фронт Змін» і подала заяву на ім’я голови
Чернівецької обласної ради М.Гайнічеру, повідомивши його про своє рішення
вийти також зі складу депутатів обласної ради. «Принаймні, так буде чесно,
– зауважила Т. Смолдирєва. – Оскільки я ввійшла до облради за партійним
списком, то, вийшовши з партії, мушу скласти і депутатські повноваження».
– Я втомилася доводити, що, попри свою належність до партії, залишаюсь
об’єктивним журналістом, – зізналася заслужений журналіст України, яку всі
знають як висококласного профі. – Оскільки ми живемо в нецивілізованій
країні, конкретній людині дуже важко самій рухатися цивілізовано.

Цього тижня в останню путь проводили
легендарну «залізну леді» – колишню лідерку
британського уряду Маргарет Тетчер. А у Венесуелі нещодавно поховали харизматичного президента країни Уго Чавеса.
Кожний з них сповідував чітку ідеологію і мав не лише багато прибічників,
але й не менше переконаних супротивників. Адже їхні політичні уподобання були протилежними, такими, що взаємно заперечували одне одного.
Тетчер очолила консервативний уряд тоді, коли Велика Британія перебувала у глибокій кризі. Соціальна політика її попередників-лейбористів
завела країну у глухий кут. У бюджеті не залишалося грошей на підтримку
незаможних верств населення. І новий прем’єр вдався до кардинальних
заходів – закриття нерентабельних шахт, приватизації націоналізованих
лейбористами залізниць тощо. Сотні тисяч англійців опинилися в жахливій
скруті. Вони активно протестували, але поліція жорстоко розігнала мітинги
й демонстрації.
Дотепер колишні шахтарі не можуть простити Тетчер того, що опинилися у справжніх злиднях, зазнали голод. Але за рік у британській
економіці сталися позитивні зміни, безробітні почали оволодівати новими
спеціальностями, їхнє життя поступово налагоджувалося. Пам’ять же про
скруту лишилася. Тим більше, що «залізна леді» ніколи не приховувала
свого презирства до соціальних низів. Фактично вона боролася з бідняками.
Натомість венесуельський лідер, переконаний соціаліст Чавес усе життя підкреслював, що вважає своїм головним завданням боротьбу із бідністю.
Бюджет його країни постійно накачували нафтодолари, можливості для реалізації соціальних програм були значні. Насамперед він розпочав масове
будівництво соціального житла, куди зі смердючих нетрищ переселялися
злидарі. Біднякам було відкрито шлях до знань. Сам Чавес походив з родини
вчителів, блискуче завершив престижні військові навчальні заклади, мав
також освіту політолога. Він розумів, що сучасний світ базується на знаннях, тому стільки уваги приділяв освіті своїх співгромадян. Венесуельські
бідняки його обожнювали. Але в інших соціальних верствах ставлення
до президента зовсім інше. Його критикували за те, що нафтодолари не
вкладаються у розвиток сучасної економіки, що в країні існують проблеми
із політичними свободами, що у Венесуелі високий рівень злочинності.
Невдоволення збурювала й мілітаризація країни.
Але життя сповнене парадоксів. Чавес на словах рішуче протистояв
Сполученим Штатам, одночасно продаючи їм нафту і закуповуючи за їхні
ж гроші їхні товари. У підсумку більшість отриманих доларів ішла на розвиток США, а не Венесуели. Слова і справи політика, як це зазвичай і буває,
розходилися діаметрально. До речі, політична діяльність Тетчер також
виявилася парадоксальною. Вона підняла економіку Великої Британії за
рахунок різкого скорочення державної допомоги соціально упослідженим,
а в результаті бурхливе економічне зростання наповнило бюджет грошима
і нині британські бідняки матеріально живуть помітно краще, ніж обласкані
Чавесом бідняки у Венесуелі…
Після смерті політика по ньому залишається пам’ять. Якщо тривала,
це називається безсмертям. Тетчер і Чавес мають свої шанси на тривалу
пам’ять: вони сповідували чіткі ідеї й намагалися їх реалізувати. Цим відрізнялися від безідейних злодіїв. А досвід свідчить: після політика-злодія не
лишається нічого, бо награбована ним власність переходить до інших рук.

«Ми виховуємо та навчаємо дуже
розумних дітей, але хворих. І про це
треба говорити чесно та відверто.
Фактично, росте хворе покоління.
А кому потрібні знання, якщо людина хвора і жити довго не буде?» Ці
слова Михайла Бауера, начальника
департаменту освіти і науки, молоді
та спорту Чернівецької облдержадміністрації, сказані ним під час «Горбуновських читань», що їх уже вп’яте
провів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі екології та
права, є достеменно правдивими.
Учасники заходу обговорювали нагальні питання довкілля і, зокрема,
проблеми екологічного навчання. Бо
темою цьогорічних читань була саме
«Екологічна освіта». Та, як зазначали
організатори заходу і фахівці-екологи, саме освіта в екологічному напрямку не є достатньо ефективною.
Позаяк і з екологією не все гаразд,
то, може, саме в об’єднанні першого з
другим і можна досягти успіху?!
Принаймні, вже у доброму десятку навчальних закладів Чернівецької області запровадили навчальний предмет «Основи екологічних
знань», де учням і студентам дають

не тільки теоретичні знання, а й практичні, разом з цим формуючи в них
справжні світоглядні цінності.
Професор Віктор Горбунов – один із першозасновників кафедри «Екології
та права», друг і соратник
завідувача кафедри проф.
Юрія Масікевича. І хоча Віктор був хіміком за фахом,
душа в нього була справжнього природолюба. Знаний
на Буковині турист, відомий
краєзнавець, він понад усе
любив життя в усіх його проявах. Тож як громадський
активіст завжди стояв на захисті довкілля і знав Природу
нашого краю, як ніхто інший.
Нині на кафедрі є аудиторія імені Віктора Горбунова.
Щороку в конференції бере
участь його дружина Ірина,
вчитель Чернівецької гімназії №7, яка завжди поділяла
захоплення чоловіка і була
йому гарною підтримкою в
усіх справах.
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– Якщо експерти дадуть дозвіл,
то для легкових автомобілів міст
відкриють після 18 квітня, – розповів на черговій селекторній пресконференції Ігор ГАХ, начальник
служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області.
– Буковина щонайменше на
півроку залишиться з обмеженим
автобусним сполученням через
руйнування мосту в Атаках. Наразі все залежить від висновків
науково-дослідних інститутів, які
залучені до роботи. Перших висновків фахівців ми чекаємо до
кінця тижня. Вони мають провести
інструментальне випробовування
виїзної частини щодо можливості
використання мосту, необхідності
та типу його ремонту.

Не бій, а співпраця: БГО
обговорювало питання
відносин з Обленерго
Напередодні виходу номера відбулося чергове
засідання БГО. Буковинське громадське об’єднання,
до складу якого ввійшли 15 громадських організацій
краю, наприкінці 2012 року поставило за мету
захистити громадян у протистоянні з підприємствоммонополістом ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та
виступити за надання чесних, прозорих і доступних
послуг електропостачання.
Координатори засідання
окреслили основні проблеми, зупинилися на відсутності культури
взаємовідносин між працівниками
Обленерго та споживачами, недостатнім забезпеченням безпеки людей та реагуванням підприємства
на скарги та звернення громадян.
Окремо постало питання непрозорості інформації про тарифи на
надання послуг. Лідія Анциперова,
голова ради Конфедерації профспілок недержавного сектору економіки Чернівецької області зазначила:
«Світло – це суспільне благо, яке
стосується кожної людини, тому
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Міст через річку Дністер
в селі Атаки експлуатується
вже 56 років, він збудований
ще у 1956 році.
– Наразі маємо два наскрізних
руйнування проїзної плити та шість
руйнувань бетонного захисного
шару із заголенням арматури, – додає Ігор В’ячеславович. – В результаті міст був визнаний таким, який не
може експлуатуватися.
Стосовно того, коли ж відновить-

ся рух для великих пасажирських
автобусів та іншого важкого транспорту, то, залежно від висновків
експертів, це може затягнутися й
до двох років. Саме фахівці повинні дослідити, що з плитою, в якому
вона стані, чи підлягає ремонту та
якому саме. – Якщо ж до розробки
проектно-кошторисної документації
можна буде провести певні роботи з
покращення стану мосту, то їх ми виконаємо найближчим часом, – додає
пан Ігор. – Зараз на ремонт передбачені кошти уряду, орієнтовна вартість таких поточних робіт становить
5 млн. грн.
Що означає закритий
міст для нашої області? За
словами депутата обласної
ради Олександра Пуршаги,
усі транспортні потоки підуть туди, куди їх направляє
Мінтранс – на Одесу. Туди ж
підуть і кошти. Яка ж перспектива для нашого краю?
Що буде з митницею? Сюди ж
ніхто не буде їхати!..
Щодо паромних переправ очільник служби автомобільних доріг
Буковини нічого не сказав. Зазначив лише, що не може коментувати
цю інформацію, бо вона відома йому

з публікацій ЗМІ(!!!), служба
автомобільних доріг до влаштування цієї паромної переправи
не має жодного стосунку, тому
він зауважив, що за коментарями з цього приводу варто звернутися до військових або тих,
хто влаштовував цю переправу.

ми, як суспільство, маємо знати,
що відбувається в тій організації,
яка надає нам це суспільне благо».
Депутат обласної ради Руслан Мельник укотре наголосив на
необхідності створення тимчасової
контрольної комісії з вивчення
постачання та здійснення розрахунків за спожиту електроенергію
на території Чернівецької області.
Учасники об’єднання планують
22 квітня винести дані питання на
публічне обговорення за участі
представників ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».

Вл. інф.

Нагадаємо, військовослужбовці окремого понтонно-мостового батальйону, дислокованого в Кам’янці-Подільському
після перекриття мосту в Атаках
обладнали дві поромні переправи через Дністер у селі Устя.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Депутати беруть владу до своїх рук
400 км доріг, орієнтовна вартість яких складає
1 млрд. 300 тис. грн, та 700 км поточних робіт
(ще 700 млн. грн.), то для того, щоби дороги на
Буковині були якісними, треба більше 2 млрд.
грн. Але цих коштів немає…

Гроші з проданого на
Буковині палива – на
дороги краю!

Ігор БУРКУТ

Вл. інф.

Здорова екологія – здорова
людина

акценти

Міст в Атаках відремонтують. Через два роки?!

погляд політолога
Фото Ігоря Константинюка

Чернівецьких
чиновників учора
повісили
на стовпах
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МНС, ЖКГ, Укргаз та
Укрпошта щомісяця
надаватимуть
інформацію депутатам

На засіданні постійної комісії з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, житловокомунального господарства та надзвичайних
ситуацій депутати вирішили навести лад з тими,
хто в їхньому підпорядкуванні. Тож усі служби,
що забезпечують життєдіяльність області, серед
яких – Служба автомобільних доріг, МНС, ЖКГ,
Укргаз, служби зв’язку, повинні надавати інформацію про плани та виконані роботи щомісяця.
Якщо ж інформації від якоїсь служби не надійде,
начальникам доведеться особисто звітувати
перед депутатами. Щоби останні, своєю чергою,
не тицялися, як сліпі кошенята, а були в курсі
проблем громадян і могли їх вирішувати.
Та найбільше депутати обговорювали жахливий стан доріг області...

Чи матимемо якісні
шляхи, коли на це
треба 2 млрд. грн?

– Цьогорічна зима – не причина катастрофічного стану доріг, а лише каталізатор, – виправдовувався Ігор ГАХ, начальник служби
автомобільних доріг у Чернівецькій об-

ласті. – Лише за грудень-січень нарахували
близько 50 циклів переходу температури з
плюса на мінус. Вода потрапляла в тріщини,
замерзала і розривала асфальт. Дороги Буковини прокладалися ще в 60-70-і роки минулого
століття під навантаження 10 т. Минуло понад
півстоліття, і там немає вже навіть основи. Тому
наші шляхи потребують капітального ремонту.
А за роки Незалежності гроші на такі ремонти не
виділялися зовсім.
Цьогоріч Укравтодор передбачає
54 млн. грн на поточне експлуатаційне
утримання буковинських доріг. А щоби
дороги були якісними – треба понад 2
млрд. грн.
– Існує методика визначення вартості будівництва, реконструкції і ремонтів доріг, – продовжує Ігор В’ячеславович. – Суть у тому, що за
допомоги формул (враховується рік будівництва, інтенсивність руху, міжремонтні терміни,
державного чи місцевого значення тощо) ми
обрахували потреби області. За цією формулою
мінімально потрібна на рік сума, яка забезпечить
експлуатаційне утримання доріг, становить
майже 77 млн. грн щороку. Тобто, нині маємо недофінансування в 22 млн. грн. Якщо ж врахувати
ще й будівництво та капітальні ремонти – щороку
на Буковині потрібно капітально ремонтувати

Депутати постійної комісії написали звернення до Укравтодору, зазначивши й ту причину,
що протягом багатьох років ніхто не враховував
повеневі проблеми. Адже їх рік від року вирішували за рахунок кошів, виділених на шляхи. Це
звернення розглядатиметься на сесії обласної
ради 26 квітня. За словами Романа МАЙОРА,
члена комісії, протягом багатьох років лише
латали діри та вирішували проблеми за кошти
обласного бюджету. Тому, коли колеги з Тернополя щороку виконували по 40 – 50 км поверхневих обробок, на Буковині від 2007-го взагалі
їх не робили!
Крім того, у 2008 – 2009 роках розпочате
будівництво багатьох об’єктів, не завершених і
досі. Але їх слід утримувати, бо руйнуватимуться. І ці об’єкти також відволікають кошти від
основного призначення. За кошти з «ліміту» на
дороги ліквідований і зсув у Хоровах Вижницького району.
Ще одна проблема, яку слід зазначити у
зверненні, на думку депутатів – відсутність
будь-якої системи у плануванні робіт і прозорості
з боку Укравтодору. Адже немає плану робіт, а
натомість є непрозора схема розподілу коштів
між областями.
За словами Руслана МЕЛЬНИКА, депутата облради, проблему можна вирішити. І
першим кроком у цьому стане прийняття звернення до Верховної ради й Кабінету міністрів
щодо прозорого розподілу акцизного збору з
літра палива. – Якщо з нашої області до Києва
іде 3 грн за літр, то нехай чітко повертають нам
1.50 грн замість не зрозумілого «скільки і за
що». Ми будемо ініціювати питання конкретної
схеми повернення коштів. Сподіваємось, що всі
народні депутати від Буковини, не залежно від
політичної партії, підтримають нашу ініціативу і
будуть її лобіювати у владних коридорах столиці,
– наголосив депутат.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

кримінал

Р

ізанина біля Жовтневого парку в
Чернівцях: за ножі взялися іноземці.
Біля центрального входу в парк двоє невідомих билися на ножах. На місце пригоди
прибули правоохоронці, які затримали двох
чоловіків, 33-х і 27-ми років. З’ясувалося, що
обоє затриманих – іноземці, які проживають
у Чернівцях. Сварка між ними була гострою:
обидва взялися за ножі. «Перемога» не дісталася нікому: через тілесні ушкодження
обох доправили до лікарні. Слідство триває.

У

Чернівцях таксистку побили ДАІшники.
Двобій триває: жінка стверджує, що її схопили, вдарили об машину та наділи наручники
– інспектори ДАІ запевняють, що діяли в межах
закону. Таксистка запевняє, що затримали
її безпідставно, бо вона не була у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердили аналізи
на вміст алкоголю в крові. Жінка звернулася
до прокуратури зі скаргою на працівників ДАІ,
вона пройшла огляд, що підтвердив синці на
тілі. ДАІшники пояснюють, що зупинили автомобіль, бо виникла підозра, що водій напідпитку. Своєю чергою працівники прокуратури
запевнили, що ретельно перевірять цей випадок.

26

-річний чоловік пограбував жінку
в крамниці. Він відібрав у неї сумку, де
було майже 3 тис. грн. Правоохоронці затримали
злодія. З’ясувалося, що свого часу молодика вже
притягали до кримінальної відповідальності за
крадіжки. Тепер він, так би мовити, підвищив
кваліфікацію – до грабежу. По затриманні чоловік зізнався у скоєному та добровільно повернув
сумку потерпілій. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до
чотирьох років. Триває досудове розслідування.

Ч

ернівецьке підприємство обікрало
державу на 2,8 млн. грн. Одне з підприємств краю безпідставно сформувало кредит
за податком на додану вартість у сумі понад 1,3
млн. грн. і відповідно не сплатило до бюджету
1,5 млн. грн. – інформує прес-служба ДПС у
Чернівецькій області. При обшуках вилучено
печатку, бухгалтерські документи, що підтверджують фіктивність проведених операцій.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ухиляння від сплати
податків у особливо великих розмірах.

І

ноземець транспортував буковинку в
сексуальне рабство. В аеропорту його
затримали з дівчиною, яку він намагався
переправити до Туреччини. Наразі матеріали передали органам внутрішніх справ.
Торік правоохоронці краю задокументували чотири випадки торгівлі людьми.

суспільні
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Регіонали будуть саджати –

дерева, квіти та кущики на Всеукраїнському суботнику

Фото Ігоря Константинюка
«Чернівці – місто, в якому варто будувати»: замість щойновисаджених дерев у чернівецькому
скверику, що на Південно-Кільцевій, 19, два десятки щойнозрубаних пеньочків
Вже традиційно третьої суботи
квітня в Україні відбудеться щорічна всеукраїнська акція «За чисте
довкілля». За один день 20 квітня
українці спробують привести до
ладу цілу країну: причепурити
вулиці, площі, парки, спортивні й

дитячі майданчики, прибудинкові
території, упорядкувати меморіали, пам’ятники та кладовища… А
ще цього дня кожен чоловік матиме
чудовий привід і нагоду втілити
нарешті одне з головних завдань
славнозвісної приказки – посади-

ти своє дерево! Адже у Чернівцях
тенденції із зеленими насаджуваннями, м’яко кажучи, надто кволі.
Найчастіше замість саджати – дерева просто зрубують…
Тож нехай не залишиться осторонь жоден ентузіаст озеленення!

Тим паче – громадська організація
чи – особливо! – партія. Скажімо, прес-служба Партії Регіонів
без зайвої скромності повідомила
громадськості, що регіонали планують зібрати мільйон своїх прихильників, щоби облаштувати в
усій Україні довколишні території.
Тобто, мільйон голубих штиків, чи
то пак – лопат, здійснить мільйон
насаджень: хтось деревце посадить, хтось кущик чи квіточку. Тобто, перефразовуючи славнозвісну
фразу: «Посадить кожний».
Звісно, невеличким Чернівцям
далеко до грандіозних планів Донецької, Луганської, Харківської
чи Одеської партійних організацій…
Бо одесити, приміром, планують
залучити до суботника 112 тисяч
партійців, висадити 46 тисяч дерев,
66,5 тисяч кущиків та 117,5 штук
квітів! Проте хоча б від десятка
тисяч зелених насаджень від славних чернівецьких регіоналів місто
точно не відмовилось би! Чи скільки там у Чернівцях прихильників
Партії регіонів?.. Зрештою, після
вихідних дізнаємось? За алгоритмом: одне щойно посаджене дерево
дорівнює одному регіоналу.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Михайло Папієв, голова Чернівецької облдержадміністрації: «В нашій
області після зимового періоду та напередодні Великодніх свят представники
влади, підприємці та громада традиційно
прибирають від сміття парки, сквери,
узбіччя доріг, зони відпочинку, обійстя,
прагнуть зробити нашу область затишною та охайною. 20 квітня в Україні
відзначається День довкілля і цього дня
зазвичай проводиться всеукраїнський
суботник, ми, буковинці, називаємо
його толокою. Тому доручаю головам
районних державних адміністрацій,
рекомендую керівникам органів місцевого самоврядування організувати
цієї суботи екологічні акції в кожному
районному центрі області. Це повинні
бути добре організовані заходи, до яких
зможуть долучитися усі бажаючі».
У місті вже прибрано 14 скверів і
понад 600 дворів, – повідомляє пресслужба міськради. Ліквідовано також
205 стихійних сміттєзвалищ, прибране
сміття на усіх 122-х дитячо-спортивних майданчиках у Шевченківському
та Садгірському районах Чернівців.
Проводиться прибирання прилоткової
частини доріг, тротуарів, обрізання
кущів, гілля дерев у місті. Розпочате
прибирання від сміття парку імені Т.
Шевченка та обрізання в цьому парку
гілля дерев (загалом на 109 деревах).
Щодо порушників санітарного
стану складено та надіслано на розгляд
адмінкомісій при виконкомах районних
у місті Чернівцях рад 904 попередження
і 158 протоколів на суму 108654 грн.

Фото Ігоря Константинюка

Байдужість чи розчарування? У Костинцях люди
активніше збираються на похорон, аніж на сходку села…
На загальні збори – заслухати
річний звіт сільського голови Віктора
Масіяна, обговорити найбільш
нагальні костинецькі проблеми –
прийшло лише півсотні людей із 1800
жителів! Решта селян подалися на
похорон односельчанки.
У прохолодній залі почалися
суперечки: проводити сходку зараз
чи перенести її? А якщо наступного
разу людей прийде ще менше? Це
ж не секрет, що на загальні збори
у більшості буковинських сіл люд
збирається вкрай неохоче. Подібні
збори цікаві хіба що місцевим
сільським посадовцям і сільчанам
переважно літнього віку. Молодь
сходки зневажливо ігнорує. Але ж
тільки громада може змінити життя
села на краще...

Від самого початку сільський голова вагався: відкривати збори чи ні...
– Прикро, що в Костинцях така маленька активність, – зауважив Іван Ілліка, заступник голови
Сторожинецької районної ради. – Не хочу сказати, що в інших селах висока
активність, але все ж краща.
Я радив би активу села та
сільському голові прийняти
Статут громади. Закон про
місцеве самоврядування
не забороняє сьогодні прийняти його. Та це дозволило б назавжди позбутися
зайвих звинувачень щодо
самодіяльності. А для цього
зберіть вуличні комітети,
визначте найактивніших

людей, які будуть вважатися
представниками чи уповноваженими від певної вулиці, обумовте це в статуті. І
нехай тоді на зборах буде
лише 30 чоловік, але вони
будуть чинними. І ті 30 обраних громадою матимуть
право приймати рішення, які
будуть законними на території вашої громади.
Пригадую радянські
часи, – продовжив п. Ілліка. – Збори проводилися у
повному залі і навіть у проходах стояли люди, бо не
було місць. Але це робилося
хитро. Бо статут колективного господарства передбачав, що прихід на збори – це
як вихід на роботу. Тобто, не
вийшов на роботу – прогул.

Руслан Мельник змалював алгоритм діяльності сільських активістів: «Не завжди сільський голова
може вирішити проблеми, які є в
селі. Тому активні люди – депутати й прості громадяни – повинні
письмово звертатися до районної
влади, до нашої комісії з тією чи
іншою проблемою. Подібні звернення обов’язково фіксуються,
аналізуються… Наприклад, якщо в
постійній комісії обласної ради знатимуть, що в такому-то селі чотири
рази не прочищалася дорога, не
було палива – в нас є усі підстави
за можливості допомогти людям».
Якщо кожна людина витратить 1-2 дві години на
місяць для свого села, буде
зроблено дуже багато роботи. Спільними зусиллями
можна вирішити практично
всі питання.

Якщо прогул – позбавлення
права на додаткову оплату.
Тож деякі елементи впливу
можна було б узяти і з тих
часів. Адже не все старе –
погане.
Зрештою, загальні збори після двох годин роздумів
таки відбулися, незважаючи
на низьке представництво.
Відвідав костинецькі
збори і депутат облради,
член комісії з будівництва,
транспорту, торгівлі та надзвичайних ситуацій Руслан
Мельник. На подібних сільських сходках він не вперше,
тож йому є з чим порівнювати.
Тож така байдужість костинчан депутата просто вразила, особливо ж стурбувала
неймовірно мала кількість

молодих облич.
– Молодь – це рушійна
сила, яка повинна працювати, – переконаний пан Мельник. – У тих селах, де молоді
люди беруть участь у зборах
та житті громади, є вже суттєві
зрушення. Вони хочуть жити
краще і по-справедливості,
тож вносять свої пропозиції,
виникає дискусія і питання
вирішується. Треба селянам
доносити інформацію, аби на
збори приходило більше людей. Бо збори громади мають
велику силу. Люди приймають рішення, корисні для них
та усієї громади, доводять їх
до депутатів сільської ради,
а ті повинні прислухатися до
думки громади й дотримуватися її рішень.

– У Костинцях сьогодні є проблема на центральній дорозі: люди
планують копати шанці. Я запропонував наступне: щоби депутати
сільської ради громада зібрали
підписи, звернулися до районної
влади, до комісії обласної ради про
те, що громада частково за свої
кошти береться копати кювети, і
просить це стимулювати, виділивши якусь частину коштів. Тому що започаткування громад, які вкладають
свої кошти, треба вітати, – наголосив
Руслан Мельник.
...А загалом, якось дуже нецікаво і сумно видалося нам у Костанцях. Пригадалися збори у Михальчі,
Тисівцях, Великому Кучурові, де
пристрасті вибухали і вирували! А
тут – ну просто на добраніч...

Любов КАФАНОВА,
Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Іван Ілліка про роботу виконавчого комітету і роботу сільської
ради:
– Завжди на загальних зборах влада повинна звітувати про роботу, а громада давати оцінку діяльності комітету,
сільському голові і голові виконавчого
комітету. Чи зроблено те, що хотілося
громаді? Звичайно, не зроблено. Бо
коли не задовольняються бажання
людини і послуги, які надаються, не
відповідають вимогам, люди починають
обурюватися, а з часом можуть збайдужіти та розчаруватися.
Найскладніше сьогодні – це стан
доріг. Але треба об’єктивно до цього
підходити: чи є можливість у сільського голови зробити їх за 16 тис. грн, які
має в бюджеті села? Ні! Ось тут якраз
і можуть прийти на допомогу самоорганізація громади, де люди разом
повинні вирішувати питання. Хтось має
можливість внести трохи грошей, хтось
не має. Але праця теж є важливою. Бо
коли розглянути структуру затрат виконаних робіт, то понад 50% становить
зарплатня. Тож хто забороняє людині
виконувати якісь роботи? Я вважаю, що
селяни повинні зрозуміти: вихід один –
братися до робити!
Ну не можу я зрозуміти ситуацію,
коли вода тече дорогою, розмиваючи
гравій, який весь час привозиться.
Нема кому вийти з хати і відвести воду
у канаву?
Робота ж сільської ради була спрямована на забезпечення життєдіяльності таких закладів, як школи, садочки, заклади охорони здоров’я.
Якщо громада активна і дружна,
то може вирішити багато питань. Наприклад, у Великому Кучурові і Тисовці
громада зібралася і сказала: не хочемо
їздити поганими шляхами. І люди десять років тому заасфальтували собі
дорогу.
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КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

ПАБ «PUBLIK»

Великий зал: «Світ забуття»: 12.20, 16.40, 19.00; «Легенда №17»: 21.20; «Сімейка
Крудсів 3D»: 10.20, 14.40.
Малий зал: «Місце під соснами»: 13.00, 21.00; «Кохання, секс і турбулентність»: 15.30,
19.20; «Клин клином»: 17.30.

Авторське ювелірне мистецтво. Персональна виставка Штефана Пержана.
«Вишиваний Дивотвір-2013». Виставка виробів з бісеру.
«Український народний одяг у творах живопису» (з колекції ЧХМ).

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

20 – 21 квітня, 18.30: прем’єра «Панночка».
23 квітня, 14.00: «Як козакам роги виправляють, або Приборкання норовливої».

18 квітня: «OT VINTA», вхід 30 грн.
19 квітня: Пре-паті кантрі фестивалю «DDZ» із Sasha Boole та
«Nebraska», конкурси, вхід вільний.
20 квітня: «Star Crystal», м. Чернівці.
21 квітня: «Beer Gun», м. Чернівці.
22 квітня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
23 квітня: «Jazz Do It», м. Чернівці.
24 квітня: «Гвавт», м. Чернівці.
25 квітня: ArtPole Party #3 з гуртом «Гич Оркестр», м. Львів.
26 квітня: Total black party з гуртом «Scroodge», м. Чернігів, барменшоу, конкурси, вхід вільний.

«Атака Кобри – 2 в 3D»: 17.40; «Світ Забуття»: 10.40, 13.00, 15.20, 19.40, 22.00.

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

18 квітня, 18.30: Концерт Камерного оркестру, керівник – народний артист України
Павло Чеботов.

Великий зал: «Світ забуття»: 10.00, 13.50, 21.30; «Кохання, секс і турбулентність»: 12.10, 16.00, 19.49; «Мьобіус»: 17.50.
Малий зал: «Піймай шахрайку, якщо зможеш»: 10.40, 14.50, 19.00; «Падіння
Олімпу»: 12.40, 16.50, 21.00.

ОРГАННИЙ ЗАЛ

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

20 квітня, 18.30: Концерт органної музики. Солістка – заслужена артистка України О.
Дмитренко, м. Київ.

21 квітня, 12.00: «Хмаросяг для морських свинок».

22 квітня

теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «В. Глаголєва. Всупереч долi».
УТ-1.
09.00 Погода.
09.05 Пiдсумки тижня.
09.45 Без цензури.
10.10 Т/с «Маруся. Випробування».
12.25,15.00,18.20 Новини.
12.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.55,19.10,21.25 Дiловий свiт.
13.05 Право на захист.
13.25 Темний силует.
13.35,19.45 «Про життя» з А.
Пальчевським.
14.40 Вiкно до Америки.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.50 Т/с «Угро».
18.45 Свiт спорту.
18.55 Агро-News.
19.30 Останнє попередження.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 «Вiра. Надiя. Любов».
22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Кiно в деталях.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.25 Новини.
01.45 Про головне.
02.25 ТелеАкадемiя.
03.35 Дiловий свiт. Тиждень.
04.10 Життя на рiвних.
04.25 Музична академiя. Євробачення.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».

11 . 4 0 М е л о д р а м а « Х i м i я
почуттiв».
13.40,04.05 «Не бреши менi 4».
14.40,04.55 «Сiмейнi мелодрами 3».
15.40,00.15 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Я сам».
16.45,23.50,03.40 «ТСН. Особливе».
20.15,21.15 Т/с «Королева
бандитiв».
22.20,01.15 «Грошi».
02.05 Драма «Нене». (3).

Iнтер

05.40 Х/ф «Велика рiзниця».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10, 12.30 Т/с «Генеральська
невiстка».
13.30 «Судовi справи».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Хуторянин».
23.25 Т/с «Голубка».
01.20 Т/с «Кремiнь» (2).

ICTV

05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.50,02.20,03.25 Погода.
05.45 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55 Т/с «Таксi».
07.15 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Факти тижня.
08.44,09.14,12.44,12.59,18.44,1
9.19 Звiримо час.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,13.00 Т/с «Мисливцi за
караванами».
12.45 Факти. День.
13.15,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
14.15 Х/ф «Протистояння».
15.50 Х/ф «Механiк».
17.35 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20,02.15 Надзвичайнi новини.
21.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
23.00,03.30 Свобода слова.
00.50 Х/ф «В iм`я правосуддя».
(2).
03.05 Про-Ziкаве.ua.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,0
3.20 «Час спорту».
06.50,07.35,23.45,00.35,02.35,03
.25,04.15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,05.00

«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,10.55,11.55,12.55,13
.50,14.50,17.20,17.50,22.50,23.5
0,02.25,03.55 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.15 «Велика полiтика».
11.15 «Час: пiдсумки тижня з Т.
Даниленко».
12.15 «Новинометр».
15.15 «Мамина школа».
16.10 «Вiкно в Європу».
16.45 «Мотор».
17.15 «Драйв-новини».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.45, 7.45, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 7.50, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.55, 7.55, 9.55, 14.00, 16.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
7.05, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.15 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Гра долі
9.10, 16.10 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
9.35, 13.55, 23.25 Познайомимось?
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 23.00, 2.40, 3.00 7 чудес
України
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 4.45 Д/Ф «Маленька
Буковина під іспанськім небом»
16.30, 4.15 Привітай
16.55, 17.25, 22.05 Гороскоп
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15, 2.15 Проти ночі

ТРК»Україна»

06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,14.00,17.20,21.50 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Квиток на двох».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

5

22.04 - 28.04.2013

18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.15 Х/ф «Смертельнi перегони
2». (3).
01.20 Х/ф «Точка повернення».
04.15 Х/ф «Любка».
05.35 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
08.30, 23.30 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
09.00, 15.30, 22.25, 01.35, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Наш світ»
13.20 «Зав’язь»
13.45, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.05 Д\\фільм «Світ квітів»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 12.50, 15.15, 21.10 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.05, 17.00, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
08.00, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.05 «Служба порятунку 101»
08.25, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Біоритм»
09.25, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.20 «Сад. Город. Квітник»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.»
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1
– будинковолодіння, яке знаходиться за адресою:
Чернівецька область, м. Заставна, вул. Українська, 20.
Будинковолодіння складається з : житлового будинку
площею 30,6 кв.м., побудованого з саману, відміченого
літерою «А», що складається з: коридору-4,4 кв.м.,
кімнати-10,0 кв.м., кімнати- 14,2 кв.м.,кухні-2,0 кв.м.,
покриття шиферне; житлового будинку площею 35,0
кв.м., побудованого з цегли, відміченого літерою «Б»,
що складається з : коридору – 6,4 кв.м., кухні-11,8
кв.м., кімнати-16,8 кв.м., покриття шиферне, курник
побудований з цегли, покриття шиферне. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтва про право приватної власності на будинковолодіння від 10.04.2007р.
виданого на підставі рішення виконкому Заставнівської
міської ради № 17 від 12 березня 2007 р. Інші дані
невідомі.Стартова (початкова) ціна – 163259,50 грн.
(без ПДВ) (договір № 2613009 від 30.01.2013р.)
Гарантійний внесок – 8162,97 грн без ПДВ .ЛОТ №
2- житловий будинок загальною площею 47,60 м.
кв., з господарськими будівлями, який знаходиться
на земельній ділянці. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕТ №438494 від
06.08.2007р..Місцезнаходження майна: Чернівецька
область, м. Заставна, вул. Незалежності, 25А.Будинок
побудовано з саману,покриття шиферне. Загальна
площа -47,60 кв.м. Житлова площа 26,40кв.м. Майно
складається з саманної літньої кухні під літ.Б, цегляного сараю під літерою В та сараю з черепашника під
літерою,Д, вбиральні з дошок під літерою Г,металевої
огорожі №1-2,1/2 криниці (бет.кільця) під літ.К. Земельна ділянка площею 0,0354 га.Інші дані не відомі.
Стартова (початкова) ціна - 117954,00 грн. (без ПДВ)
( договір № 2612163 від 14.11.2012). Гарантійний
внесок - 5897,70 грн без ПДВ.По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП «Нива-В.Ш.», призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26.
Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим.Торги призначені на 13 травня 2013 р.
об 11:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Заставна в приміщенні ВДВС Заставнівського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 13 травня 2013 р. до 10:00
год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лотам № 1
та №2 здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок
р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій обл., МФО
856135 ЄДРПОУ 35039801 одержувач: Відділ державної
виконавчої служби Заставнівського районного управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за

понеділок
понеділок
17.10 «Хендмейд»
17.30, 20.45, 05.45 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 06.10 Т/с «Титани бізнесу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00, 03.30 Футзал. Чемпіонат
України. «Меркурій» (Чернівці) –
«Ураган-2» (Ів.-Франківськ)
01.50 «Золота колекція кінематографа»
05.20 «Автоновації»

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.00 Т/с «Помста».
13.00 Лялечка.
14.00,20.10 Т/с «Любить не
любить».
15.00 Одна за всiх.
16.00 Т/с «Студенти».
17.10 Досвiдос.
18.10 Дайош молодьож!
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу 10.
21.00 Вiталька 3.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос 2.
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.

НТН

04.00 Т/с «Людина без
пiстолета».
06.20 Х/ф «Нелегал».
08.10,02.35 «Агенти впливу».
09.00 «Православнi святi».
10.45 Т/с «Краповий берет».
14.30 Т/с «Даїшники».
18.30 «Лохотрон».
19.00,23.30,01.30,03.05
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Замiна 3: Переможець отримує все». (2).
02.00 «Речовий доказ».
03.35 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.55 «Чужi помилки. Репортаж
з петлею на шиї».

06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зоряне життя. Зорянi
будинки».
11.05 «Зоряне життя. Сексимволи зi зморшками».
12.10 «Один за всiх».
14.05 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Детектор брехнi 3».
00.05 «Битва екстрасенсiв».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.55 Х/ф «Найкраще лiто нашого життя».
03.35 Нiчний ефiр.

Новий канал

04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Дари
смертi: Частина 2».
11 . 2 5 , 1 8 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Воронiни».
13.40,14.50 Kids` Time.
13.45 М/с «Качинi iсторiї».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Т/с «Кадетство».
17.00 Т/с «Щасливi разом».
21.00 Ревiзор 2.
22.50 Т/с «Свiтлофор».
00.20 Т/с «Таємне коло». (2).
01.15 Т/с «Веронiка Марс».
02.00 Т/с «Рiззолi i Айлс».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.40 Зона ночi.
02.50 Десята муза в Українi.
03.45 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.00 Скiфи.
04.10,04.40 Зона ночi. Культура.
04.15 Мовчазне божество.
04.25 Жарптиця.

К1

07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Квартет на двох».
10.00 Х/ф «Моє велике грецьке
лiто».
11.50 «Пороблено в Українi».
13.45,19.00 «Таємний кухар».
14.40,18.00 «Звана вечеря».
15.40 «КВН».
20.00 «Лямур Тужур».
21.00 «Розсмiши комiка».
21.50 Х/ф «Троє в каное». (2).
23.40 Х/ф «Новi мурахи в штанях». (3).
01.10 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «Його величнiсть Юрiй
Соломiн».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Шеф-кухар країни.
10.15 Т/с «Маруся. Випробування».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.45,21.10 Дiловий свiт.
13.05 Останнє попередження.
13.20 Українська пiсня.
14.00,19.45 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Погода.
15.50 Т/с «Угро».
19.05 Про головне.
19.30 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель».
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.30 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
03.45 Х/ф «Хлопчик на водi».
05.25 Сiльрада.
05.40 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
11.40,12.40,20.15,21.15,22.20 Т/с

«Королева бандитiв».
13.40,04.15 «Не бреши менi 4».
14.45,05.05 «Сiмейнi мелодрами
3».
15.45,00.10 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Мiфи та правда
TATU».
16.45,23.45 «ТСН. Особливе».
01.15 Х/ф «Клуб «Венера». (2).
02.45 Х/ф «Грецькi поцiлунки».
(2).
Iнтер
04.45,20.30 Т/с «Хуторянин».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Анна».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
23.25 Т/с «Голубка».
01.20 Х/ф «Привид дому на
пагорбi». (2).
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.00,06.45,01.30,03.15 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.35,07.45 Дiловi факти.
06.50 Т/с «Таксi».
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50,00.45 Провокатор.
08.44,09.14,12.44,12.59,18.44,19.
19 Звiримо час.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с «Убивча сила».
11.10,13.40,21.50 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.25,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е». (2).
01.35 Х/ф «Корупцiя». (2).
03.20 Т/с «Дружини футболiстiв».
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,03.
20 «Час спорту».
06.50,08.50,23.45,00.35,02.35,0
3.25,03.35,04.15 «Огляд преси».

23 квітня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.40 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.20 «Новини Київщини».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.25 «Особливий погляд».
18.15,22.45 «Хронiка дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.35 Привітай
22.15, 2.10 Особливий формат
23.00, 4.15 Проти ночі
ТРК»Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
0 9 . 2 0 , 1 2 . 4 5 , 1 7 . 2 0 , 2 1 . 5 0 Т/ с
«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.15 Д/ф «О. Аросєва. Iнше
життя панi Монiки».
УТ-1.
09.00,10.15,15.40 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Служба розшуку дiтей.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.20 Т/с «Маруся. Випробування».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.40,21.20 Дiловий свiт.
13.15 Крок до зiрок.
14.00,19.45 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Т/с «Угро».
18.55 Театральнi сезони.
20.50 Мегалот.
21.30 «Надвечiр`я».
22.25 Свiтло.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель».
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.10,03.45 Новини.
01.40 Про головне.
02.25 ТелеАкадемiя.
04.00 Уряд на зв`язку з громадянами.
04.30 Театральнi сезони.
05.10 Свiтло.
05.30 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
25,02.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».

11.40,12.40,13.40,20.15,21.15,22.1
5 Т/с «Королева бандитiв».
14.45,04.55 «Сiмейнi мелодрами
3».
15.45,00.10 «Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу». «Зiрки з народу».
16.45,23.45 «ТСН. Особливе».
01.15 Х/ф «Грецькi поцiлунки».
(2).
03.30 Мелодрама «Все не випадково».

Iнтер

04.45,20.30 Т/с «Хуторянин».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Анна».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
23.25 Т/с «Голубка».
01.20 Х/ф «Перукарка i чудовисько».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 Д/с «Секретнi територiї».

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.45,01.45,03.20 Погода.
05.10 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.40,07.45 Дiловi факти.
06.50 Т/с «Таксi».
07.15 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Нетаємнi файли.
08.44,09.14,12.44,12.59,18.44,19.
19 Звiримо час.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.20,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.45,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Поцiлунок у голову». (2).
01.05 Кримiнальний облом.
01.50 Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е». (2).
03.25 Т/с «Дружини футболiстiв».

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.35,02.35,03.25
«Огляд преси».

19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.25 Т/с «Куля-дура 4: агент i
скарб нацiї» (2).
01.10 Т/с «Грiмм 2» (2).
01.55 Х/ф «Смертельнi перегони
2». (3).
04.25 Х/ф «Любка».
05.50 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 15.30, 22.25, 01.45, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Зодіак»
13.20 «Красен світ»
14.15, 00.10 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дні, що змінили
світ»
02.15 Д\\фільм «Світ квітів»
02.45 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 15.05, 21.10
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.25 «Кралечки»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
17.30, 20.45 , 06.30 «80 островів:

24 квітня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.50 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.15 «Трансмiсiя-тест».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Акцент».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Новини Київщини».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10 7 чудес України
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.35 Привітай
22.15, 2.15 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00, 4.15 Проти ночі

ТРК»Україна»

06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
0 9 .2 0 ,1 2 .5 0 ,1 7 .2 0 ,2 1 .0 0 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Нагуляла?»
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.55 «Говорить Україна».

навколо світу»
18.00, 05.10 Д/с «Атлас тваринного світу»
22.00, 03.20 Х/ф «Рудо і Курсі» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
13.00 Лялечка.
14.00,20.10 Т/с «Любить не любить».
15.00 Одна за всiх.
16.00 Т/с «Студенти».
17.10 Досвiдос.
18.10 Дайош молодьож!
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу 10.
21.00 Вiталька 3.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос 2.
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.
НТН
04.20 Т/с «Людина без пiстолета».
06.40 Х/ф «За останньою межею».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «Лохотрон».
10.30 Т/с «Висяки».
12.35 Т/с «Судмедексперти».
14.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
16.45,19.00,23.30,01.50,03.20
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Вовк-чудовисько». (3).
02.20 «Речовий доказ».
02.50 «Агенти впливу».
03.50 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.05 «Чужi помилки. Репортаж з
петлею на шиї».
06.50,16.00 «Усе буде добре!»
08.45,18.20 «Неймовiрна правда

теле

20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА. 1/2 фiналу. «Боруссiя»
(Нiмеччина) - «Реал» (Iспанiя).
23.50 Т/с «Куля-дура 4: агент i
скарб нацiї». (2).
01.30 Т/с «Грiмм 2» (2).
02.15 Х/ф «Морлоки». (3).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 М/фільм
08.00 «Міні-мікс»
09.00, 15.30, 22.25, 01.45, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Курс на Південь»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Палітра»
14.20, 00.10 Концертна програма
16.30 «Я - особистість»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро-платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Дні, що змінили
світ»
02.15 Д/фільм «Все про їжу»
02.45 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 09.25, 12.25, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 16.55, 19.35, 01.40
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
14.55 «Парад планет»
17.30, 20.45, 06.30 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 05.10 Д/с «Атлас тварин-

про зiрок».
10.10 «Зоряне життя. Я люблю
тебе до слiз...»
11.05 «МастерШеф. Прихована
правда».
12.00 Х/ф «Право на надiю».
14.00 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.10 Х/ф «Найкраще лiто нашого
життя».
03.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш шокуюче.
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.50,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.30 Т/с «Веронiка Марс».
02.15 Т/с «Рiззолi i Айлс».
03.00,03.55 Зона ночi.
03.05 Десята муза в Українi.
04.00 Моя адреса - Соловки.
Вантаж мовчання.
04.20,04.40 Зона ночi. Культура.
04.25 Так нiхто не любив.
К1
07.00 М/ф.
09.10,21.50 «Три сестри».
10.10,23.50 Х/ф «Щоденники
нянi».
12.10,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
01.40 «Нiчне життя».

понеділок
8

ного світу»
22.00, 03.30 Х/ф «Мій найстрашніший жах» (2)

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
13.00 Лялечка.
14.00,20.10 Т/с «Любить не любить».
15.00 Одна за всiх.
16.00 Т/с «Студенти».
17.10 Досвiдос.
18.10 Дайош молодьож!
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу 10.
21.00 Вiталька 3.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок».
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос 2.
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.

НТН

04.10 Т/с «Людина без пiстолета».
06.35 Х/ф «Дике поле».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Д/с «Реальнi злочинцi».
10.25 Т/с «Повернути на
дослiдування».
12.30 Т/с «Детективи Т. Устинової». «Близькi люди».
14.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
16.45,19.00,23.30,01.35,03.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Кiгтистий: Легенда про
снiгову людину». (2).
02.05 «Речовий доказ».
02.35 «Агенти впливу».
03.35 «Уроки тiтоньки Сови».
04.00 «Правда життя».

СТБ

проблемні

86
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0 6 . 0 5 « Ч у ж i п о м и л к и . Тр и
товаришi».
06.45,16.00 «Усе буде добре!»
08.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

10.10 «Зоряне життя. Зорянi
байстрюки».
11.10 «Зоряне життя. Обдурити
зiрку».
12.05 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
14.00 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Хата на тата».
00.05 Т/с «Доктор Хаус».
01.00 Х/ф «Попереднє
розслiдування».
02.35 Х/ф «Служили два
товаришi».
04.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш шокуюче.
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.30 Т/с «Веронiка Марс».
02.15 Т/с «Рiззолi i Айлс».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00,03.50 Зона ночi.
03.05,03.55 Богдан Хмельницький.
04.20,04.40 Зона ночi. Культура.
04.25 Життя в обiймах кольорiв.
04.30 Останнiй лоцман.

К1
07.00 М/ф.
09.15,21.50 «Три сестри».
10.15,23.50 Х/ф «Бо я так хочу».
12.10,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
01.35 «Нiчне життя».

№16 (485) 18.04.2013 - 24.04.2013

Підключення до електрики –
задоволення для багатих
У січні-лютому 2013 р. НКРЕ прийняла низку рішень, які
загрожують сьогодні колапсом розвитку підприємницької
діяльності в Україні, оскільки створили непомірно високий поріг
входження в бізнес. Зокрема, це постанови «Про затвердження
Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж» та «Про затвердження ставок плати
за стандартне приєднання електроустановок для Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на
2013 рік» і частково Правила приєднання електроустановок
до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від
17.01.2013 №32.
Сьогодні новостворені підприємства,
незалежно від форми власності, повинні
сплатити за підключення до електропостачання біля 2000 грн. за кожний
прогнозований до споживання кВт потужності. Тобто, коли в магазині, що ви
хочете відкрити, буде обладнання на 20
кВт потужності, слід відразу викласти біля
40 тис. грн. Підключення швейного цеху
чи майстерні з потужністю 100 кВт обійдеться вам у понад 200 тис. грн. Відтак

ви маєте спершу розбагатіти від чогось
такого, що не потребує витрат електрики.
Хто підкаже сьогодні такий бізнес?
Не менша проблема виникає й для
громадян, які збудували будинок чи
купують нове житло: плата за їхнє підключення до електропостачання нині
складає 1600 грн. за кВт.
Левова частка цієї плати нібито має
спрямовуватися на відшкодування витрат на будівництво, реконструкцію й

технічне переоснащення електричних
мереж. Але нині, коли держава скинула зі
своїх плечей значну частину Обленерго,
незрозуміло, чому споживач повинен
такою ціною фінансувати, розвивати приватні (а часто й іноземні (!), як у випадку
«Чернівціобленерго») мережі.
Чернівчанин Володимир Дорош,
голова правління Інституту підтримки
регуляторної реформи в Україні, оприлюднив з цього приводу Відкрите звернення до Президента України. Він зауважує, що 2008 року підприємці активними діями, ініційованими зазначеним
Інститутом,«відбили» подібну атаку на
малий та середній бізнес. «Та не пройшло й 5-років, як ми наступаємо на ті ж
самі граблі», – зазначається у Зверненні.
Голову держави просять негайно втрутитися в ситуацію для якнайшвидшого
скасування згаданих постанов НКРЕ, а
також «притягнути до відповідальності
посадових осіб, які допустили прийняття
таких небезпечних для бізнесу регуляторних актів».
Чекатимемо на реакцію Президента!

Вл. інф

актуально

Платити податки – почесно,
а хабарі – злочинно
Жити в сучасній Україні і не стикатися з зарплатнею
«в конвертах» майже неможливо. Це повсякдення, яке
ми засуджуємо, але на яке погоджуємося. Минулорічне
опитування рекрутингових компаній підтверджує: українцям,
зокрема жителям Чернівецької області, не подобається
отримувати гроші «в конвертах». Водночас майже 80% людей
готові заплющити очі на цей неофіційний оклад. Чому ж ми
сором’язливо йдемо на те, що нас зовсім не влаштовує?
Очевидно, через те, що немає альтернативи. Нема її також у роботодавців:
багато хто з них змушений платити зарплатню «по-сірому», адже тягар податків
здебільшого не по кишені малому та середньому підприємцеві. Тому сьогодні в
уряді, вперше за роки незалежності України, обговорені конкретні пропозиції щодо
зменшення податкового навантаження.
Далеко не всі податки, які роботодавець платить до бюджету, прямо стосуються звичайного співробітника компанії.
Наприклад, податок на додану вартість
(ПДВ) і податок на прибуток, на перший
погляд, не фігурують у зарплатні бухгалтера, фрезерувальника чи продавця.
Однак в остаточному підсумку ці податки
формують головну статтю на будь-якому
підприємстві – статтю доходів і витрат, на
підставі якої керівник розуміє, скільки та
як він може заплатити своєму персоналу.
Будь-який, навіть найбільш законослухняний бізнесмен триста разів подумає,
перш ніж нараховувати співробітникам
«білу» зарплатню, якщо вона тільки збільшує його збитки.
Ось і знову повідомлення від податківців у редакційній пошті:
«Від початку року в Чернівецькій області виявлено 48 «нелегалів», які працювали у сфері готельного та туристичного
бізнесу. Цьогоріч у цій галузі проведено
17 перевірок та виявлено факти незаконного використання у підприємницькій
діяльності найманих працівників. Роботодавці виплачували заробітну платню
готівкою та не оформлювали офіційних

трудових угод з людьми.
Такі втручання не лише збільшили
надходження до бюджету на 172 тис. грн,
а й надали можливість 42 працівникам
підвищити рівень заробітної платні та захистити їхні права…»
Зачароване коло: високі податки
– тіньова бухгалтерія – «сірі» зарплати
– погане наповнення бюджету – високі
податки. Розірвати ланцюжок можна лише
в один спосіб: за допомоги зниження податкового тиску на підприємства.
Такий курс уряд узяв ще три роки
тому, поступово зменшуючи податок на
прибуток. Якщо раніше він дорівнював
25%, то наразі становить 21%, уже від
травня зменшиться до 19% з перспективою подальшого зменшення до 16% (у
січні 2014 року).
Для порівняння, у Франції аналогічний податок сягає 35%, в Італії – 31%, в
Іспанії – 30%. У середньому податок на
прибуток компаній в Європі становить
22,1% – вважають у Центрі економічного
аналізу. Таким чином, наш податок від
2014 року потрапить до рейтингу найнижчих і буде на четвертому місці після
Ірландії (12,5%), Латвії і Литви (15%).
А на Буковині ситуація з ухилянням
від податків, як іноді хваляться один
перед одним підприємці, призвела до
того, що бюджет виявився майже не спроможним утримувати соціальні об'єкти, а
серед них лікарні та дитсадочки. Свіжий
приклад – минулотижневий мітинг воїнівафганців під стінами госпіталю для ветеранів. Єдиний спеціалізований заклад,

де вони можуть підтримати своє здоров'я,
не в змозі забезпечити людей ні ліками,
ні гідним харчуванням. Хоча 25 гривень
щодня на ліки і ще 25 на харчі – це ще пристойно, порівняно з іншими лікувальними
закладами краю. Адже ветерани війни,
особливо люди старшого віку, намагаються не пропускати курси профілактичного
лікування саме в госпіталі для ветеранів
війни, де умови кращі (хоча й недостатні),
ніж в інших лікарнях області.
Якщо підприємці почнуть чесно платити податки, ситуація одразу зрушить
на краще.
Для того, щоби створити умови, в
яких платити податки буде дешевше, ніж
обманювати бюджет, в уряді розробили
реформу податку на доходи фізичних
осіб, який багато хто називає по-старому
«подохідним податком». Замість нинішніх
двох ставок податку (15 і 17%) Міністерство доходів і зборів запропонувало
встановити чотири (0, 10, 15 і 17%). Таким
чином, доходи більшості оподатковуватимуться за зниженими ставками, що має
стимулювати підприємців відмовитися
від практики виплати зарплатні «в конвертах».
Ще більш революційною є пропозиція
кардинального зменшення єдиного соціального внеску (ЄСВ), за рахунок якого
формується Пенсійний фонд. Кабмін уже
проголосував законопроект, в якому
ставка ЄСВ буде зменшена від 36-45% до
15%. Якщо Верховна Рада припинить нескінченні блокування і почне працювати,
сумарне навантаження на зарплати може
зменшитися удвічі. Такого в Україні не
було ще за всі роки незалежності країни.
Звісно, важливо, щоби бізнес теж
пішов назустріч уряду і прийняв цивілізовані європейські правила гри. І щоби наші
податківці інформували про зростання
надходжень до бюджету, а не про викритих платників «нелегальної зарплатні».
Врешті-решт, платити податки – почесно,
а платити хабарі – злочинно. Одне усвідомлення цього зробить нашу державу
справжньою європейською країною.

Максим КЛИМЕНКО
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мені болить
Моя хата з краю –
саме це причина усіх
бід українців

Доки зароблятимемо на
протестах, житимемо все гірше і
гірше

У якій державі ми живемо? За Конституцією України (ст.1)
– не тільки в суверенній, незалежній, демократичній, правовій, а й у соціальній державі. Що це таке? Коли коротко, але
за науковими джерелами, то це вид держави, яка прагне до
загального добробуту всіх громадян, соціальної захищеності і
соціальної справедливості. Її уряд зобов'язується забезпечувати
та підтримувати в законодавстві й управлінні соціальну рівність
і справедливість, реально забезпечуючи соціально-економічні
права людини. Таке визначення «соціальної держави» належить
німецькому правознавцю Лоренцу фон Штайну, він склав його,
вивчаючи соціальний досвід Французької революції.
Чи відповідає Україна як держава поняттю соціальної? І хто
має забезпечувати соціальну рівність і справедливість? Зрештою,
ці питання можна поставити по-іншому: чи комфортно нам, буковинцям, живеться в державі загалом і в Чернівцях і Чернівецькій
області зокрема? І хто має забезпечувати цей комфорт? Як на
мене, то чи не найперше – ми самі! Бо спочатку треба зрозуміти,
що від нашої свідомості, активності та поведінки залежить якість
власного життя. Доки ж будемо заробляти на виборах чи в ролі
члена виборчої комісії, чи просто виборця, та ще зберігатимемо
бажання заробляти навіть на акціях протесту, матимемо саме
такий сумний результат нашого вибору. Бо нічого доброго не
дасть поведінка, яка ґрунтується на принципі «моя хата з краю,
нічого не знаю». Ось її результати.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), своєю останньою постановою
зобов’язала нас, споживачів, при підключенні або при збільшенні
споживання сплатити за потужність у кіловатах певну суму.
Крім цього, все, що нам необхідне для споживання електричної
енергії, ми повинні придбати, обладнати, побудувати власноруч
і своїм коштом. Але потім це все переходить у власність олігархів
– власників Обленерго! Та й хіба таке рішення НКРЕ не нівелює
практично конституційний постулат «соціальна держава»? І це
попри те, що завдання комісії – державне регулювання. Та з огляду на прийняті нею рішення, складається враження, що її мета
– захист олігархів, які заволоділи енергоринком і майном, яке
створювали протягом десятиліть наші діди й батьки. А це не тільки електростанції, а й транспортні споруди електричної енергії.
Ні для кого з нас не є таємницею, що за кордон наша держава
продає електроенергію набагато дешевше ніж нам, громадянам,
які своєю працею та працею своїх батьків і дідів причетні до розбудови енергетичної системи країни. Знаємо й про те, що для
різних регіонів ціна електричної енергії різна. Натомість, згадалися нещодавні події в сусідній Болгарії, де варто було тільки
заговорити про необхідність підняття тарифу на електричну
енергію, як болгари вийшли на вулиці, об’єдналися і – уряд пішов у відставку. А ціна на електроенергію залишилася без змін.
У нас нарід терплячий, і саме на це розраховане. Адже ніхто не
піднявся – маю на увазі політичні партії чи політиків, які, зрештою, або самі є олігархами, або утримуються олігархами – і не
організував так званий електорат, коли встановили нові тарифи
для чернівчан, які проживають у багатоквартирних будинках з
трубопроводами для централізованого постачання гарячої води,
якої в Чернівцях давно нема і вже не буде. Так, люди змушені
купувати бойлери, бо вирішити проблему гарячої води в інший
спосіб не можливо. Так, вони збільшують споживання електричної енергії, та гігієна – це не тільки особиста справа кожного з
нас, це загальна справа соціуму!
Або інший приклад: власники квартир у багатоквартирних
будинках повірили запевненням та агітації влади й об’єдналися
в ОСББ. В результаті тариф на електроенергію для них став вищим, ніж для інших мешканців Чернівців, бо Чернівецький РЕМ,
бачте, не укладає угод безпосередньо зі споживачем електричної енергії, власником квартири, а, практично використовуючи
монопольне становище, зобов’язує споживача укласти угоди з
ОСББ, як з юридичною особою.
Тож як по-вашому? Діє конституційний постулат «соціальна
держава» в цих конкретних випадках? Як на мене – ні! На жаль,
державні інституції, які мали б за своєю природою забезпечувати
соціальну рівність і справедливість, не працюють. А причина
в тому, що в нас не економіка, а олігархономіка. Й апетити в
олігархів чималі: придумають якийсь малюнок, як було з нашим
чернівецьким хлібом, назвуть його торговим знаком – і плати за
нього, будь-ласка. А там хай Президент, Уряд, чи хтось рангом
нижче запевняють нас, що ціни не піднімуться, що вони будуть
економічно обґрунтованими...
Тож допоки оглядатимемося тільки на свою хату?!.

Володимир ВАКАРЮК, голова ГО «Європейський вибір»

«Такого гонору
Розтоки ще не мали!»

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

У віддаленому куточку Карпат – у селі Розтоки
Путильського району, – звідки хворим доводиться
важко долати гірські дороги, добираючись до районної
лікарні, в селищній амбулаторії відкрили денний
стаціонар. Тут з’явилися ортопедичні меблі та
медичний інструментарій першої необхідності.
А ще на кожній тумбочці біля ліжка –
художня книжка… А допомогла селянам
їхня землячка – знана буковинська
письменниця і народний депутат від
партії «УДАР» Марія Матіос.

Ростоцька амбулаторія поповнилася п’ятьма
дерев’яними ліжками з ортопедичними матрацами, п’ятьма подушками, десятьма комплектами постільної білизни, ковдрами, шафою для
верхнього одягу, диваном для огляду пацієнтів у
кабінет головного лікаря, тумбочками, стільцями,
настільними лампами, письмовим столом, чотирма штативами для крапельниць, набором ліків та
шприців для першої невідкладної допомоги, двома електрочайниками, чайними наборами тощо.

Любов КАФАНОВА «Версії»

Письменниця знімкує на свій айфон колектив амбулаторії – на довгу пам’ять

Буковинці несли хрест на Голгофу
Четвертої неділі Великого посту на вулиці Чернівців вийшли сотні родин – нести хрест на Голгофу.
Екуменічна хода Чернівцями, в якій беруть участь віряни Католицької Церкви обидвох обрядів, стала вже
доброю християнською традицією серед християн
Буковини. Разом з духовенством УГКЦ та РКЦ молився вірменський священик отець Нерсес, а всього
в ході взяли участь понад 4 тисячі краян.
З благословення Правлячого Архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Владики Ми-

колая (Сімкайла), Хресну дорогу очолив Вікарій
Буковинський отець Валерій Сиротюк. На хресну
дорогу до Чернівців прибули всечесніші отці Буковинського вікаріату.
Цього року тексти розважень Хресної дороги
читали братство та сестринство Собору Успення
Пресвятої Богородиці. Одну стацію Хресної ходи
розважав шестирічний учень недільної школи
Тарас, після його читання до хреста збіглася
юрба дітей, малі діти несли хрест за Ісусом, зво-

Академічний камерний оркестр:
висока музика на півставки

Довідка:
Розтокам цього року минає 512 років. Село пов’язане
з постаттю Юрія Федьковича, з іменами видатних
людей кіномистецтва, зокрема з Іваном Миколайчуком. Більшість жителів села колись були персонажами фільму «Білий птах з чорною ознакою», який
знімався в Розтоках. Тут розпочалася акторська
кар’єра Богдана Ступки. І саме тут з пелюшок топче
ростоцьку траву буковинська письменниця та віднедавна «ударний» політик Марія Матіос.

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
Колишній гуцулці, а нині – киянці Марічці з батьками бачитися випадає рідко
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музичні

А ще Марія Василівна згадала трагедію, яку бачила на
власні очі: «Під Німчичем при дорозі стоїть стела, що нагадує
про трагедію 1986 року. Туристичний автобус з Донецької
області з дітьми злетів з дороги у кювет. Через півгодини я там
проїжджала і бачила тих дітей з відірваними руками і ногами.
Це була жахлива картина! Та завдяки тодішньому головному
лікарю вдалося врятувати не одне життя. Нині в цій амбулаторії його справу продовжує донька Ірина Яківна Клим.

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

В одній з палат амбулаторії Марія Матіос поділилася власними спогадами:
«Мене болить серце… Бо коли
пам’ятаєш людей молодими, але бачиш,
як життя проходить, як витікає, мов пісок
крізь пальці, ти починаєш розуміти, що
життя дуже крихке. І його треба берегти,
берегти одне одного, отримувати позитивні
емоції... У цій палаті я лежала тридцять років
тому, коли народила синочка Назарія. Це для
мене інтимне місце. І щоразу, коли я їду до
батьків і дивлюся у це вікно, я сподіваюся, що
воно світитиметься новим життям».

8

рушливий щем витав у повітрі вечірнього міста.
Майже три години Чернівці нагадували святий
Єрусалим.
Майже три години Буковинці жили життям
біблійного народу часів Христа. «Хресна дорога»
пролягла від католицького костелу Воздвиження
Чесного Хреста до церкви Успіння Пресвятої Богородиці – через площі Філармонії та Центральну,
вулицями Бетховена, Худякова, О. Кобилянської,
Челюскінців, Українською та Ломоносова.

Було 14 стацій, які, згідно з Біблією, символізували зупинки Ісуса Христа на його шляху
на Голгофу. Останні хвилини духовного дійства
– поцілунок древа, на якому вмирав Син Божий,
проходили в Співкатедральному Соборі Успення
Пресвятої Богородиці. Богослужіння велося
українською, польською, вірменською та російською мовами.

Фото з сайту Коломийсько-Чернівецької
єпархії УГКЦ

Після 2-годинної ранкової репетиції, коли музиканти
готувалися змінити концертні однострої на повсякденний
одяг, кореспондент і фотокор «Версій» зустрілися з колективом
Академічного камерного оркестру Чернівецької обласної
філармонії. Переважно молодий колектив (навіть з огляду на
стаж концертної діяльності) готувався після довгої перерви дати
концерт саме сьогодні, в день виходу газети.
Коротка фотосесія і – розмова з керівником Академічного
камерного оркестру, народним артистом України Павлом
ЧЕБОТОВИМ.
– Павле Миколайовичу, від попередньої
публікації про скрипковий дует ЧеботовШапко пройшов доволі значний час. Тоді Ви
щойно повернулися з Туреччини і починався
процес нового звикання до міста, до особливостей концертної діяльності, до побуту…
Що змінилося відтоді?
– В особистому плані – нічого особливого.
Натомість додалося концертної діяльності – і в
дуеті з заслуженою артисткою України Людмилою Шапко, і з Камерним оркестром, і у співпраці з музичними колективами інших міст. А ще
2010-го Камерному оркестру присвоїли звання
Академічного.
Нас із Людмилою за цей час запрошували
брати участь у концерті в Посольстві України у
Вільнюсі (Литва), а за деякий час – у литовському
посольстві у Києві.
Гарна співпраця склалася і з Камерним оркестром Івано-Франківської обласної філармонії
під керівництвом заслуженого артиста України
Олега Герети. Ми грали з ними. У програмі були
Вівальді, Бах, інші п’єси, серед яких завжди
обов’язковим є наш Володимир Івасюк.
Загалом останнім часом значну частку в
репертуарі Камерного посідають сучасні твори.
До прикладу, з репертуару «Океану Ельзи», які
оркестр виконував з Остапом Шутком у класичній
інтерпретації. Звичайно, ми, як тепер кажуть, в
іншому форматі, але це був цікавий досвід.
– Ви з успіхом виступаєте з академічним оркестром, але щось дуже давно
не було на афішах Чернівецької обласної
філармонії відомого скрипкового дуету
народного артиста Павла Чеботова та

заслуженої артистки Людмили Шапко…
– Так, доводиться їздити з концертами до
інших міст. Приміром, коли наш дует брав участь
у музичному фестивалі «Прикарпатська весна» в
Івано-Франківську, ми грали другого дня фестивалю. Та після виступу були відгуки, що саме наш
скрипковий дует мав би відкривати фестиваль…
...А вдома ми давно вже не грали: не кличуть, не запрошують… Звертався до керівництва філармонії з різними пропозиціями: можна
зробити і такий концерт, і такий… Відновити,
скажімо, квартет «Консонанс», який грав старовинну музику. Є можливість запрошувати
видатних солістів на наші виступи… Та на всі
пропозиції отримуємо стандартну відповідь:
«Немає грошей!».
Скажімо, наші виступи у Києві та Вільнюсі
не мали до Чернівецької філармонії жодного
стосунку!
– Для чого ж тоді Філармонія?
– Це дуже болюче питання. Не можу зрозуміти, чому в тому ж Івано-Франківську чи
Хмельницькому для музикантів робиться все
можливе. Там працюють на кінцевий результат. Може, тому, що там розуміють: мистецтво
твориться на сцені. Уся справа – у ставленні
до артистів. Маленька, але красномовна
деталь: концерти в Івано-Франківську через
Інтернет транслюються он-лайн на моніторах
трьох найближчих до Філармонії кафе
Концерти в Івано-Франківській філармонії через Інтернет транслюються
он-лайн на моніторах трьох найближчих кафе.

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
– А нинішній концерт? Який був його
задум?
– У першому відділенні ми гратимемо сюїту
Е.Гріга «З часів Хольберга» і сонату №3 Дж. Россіні. Друге відділення займе «Спогад про Флоренцію» П.І.Чайковського. Це одна із найяскравіших
робіт оркестру.
– Гастролі, концерти, репетиції…
Феєрична кількість музики, але це й час,
і фізичне виснаження… Як ви з цим справляєтеся?
– Хтось з великих музикантів сказав: Музикант працює як вантажник. І це правда. За
витратою енергії відіграний концерт порівняний хіба що із роботою вантажника. Допомагає
лише те, що іншого життя я просто не уявляю.
Кажуть іще, що музиканти схиблені на музиці.
Мені, звичайно, пощастило, що моя сім’я
складається з таких же, як я, схиблених… І для
нас трьох – мене, дружини, доньки – немає більшого щастя, як зібратися разом і щось зіграти!
– Цікаво, на якій скрипці ви граєте?
Якщо маєте кілька скрипок, чи залежить
вибір інструмента від настрою
від твору, який
Павло Чеботов: «За ви- чи
виконуватиметратою енергії відігра- те?
– Скрипок дійний концерт порівнясно маю кілька. Але
ний хіба що із роботою просто так, від настрою міняти їх не
вантажника».
можна. Це як зрада
жінці. Мати хороший
інструмент, коли скрипка відповідає тобі найменшими нюансами, – для музиканта справжнє
щастя.
Так склалося, що за останні півтора року
довелося двічі поміняти інструмент. До першої
скрипки звикав дуже важко, пристосовувався,
шукав з нею спільну мову, намагався стати з нею
єдиним цілим. Щойно звик, прийшла ще одна – і
все почалося з початку. А мені дуже хотілося
привчити її до себе, сказати собі: я ще щось можу!
Скрипка – як жінка. Коли ти знайшов свою,
міняти не можна – перестане звучати, помститься
невдачею…

А може, причина такого сумного стану речей полягає ще й у тому, що Чернівці не мають
сучасних менеджерів, нікому організовувати
концерти, кажучи по-сучасному, «розкручувати» музичні колективи. Хтось має ж цим займатися, а не лише музичними абонементами
для школярів.
– Що, зрештою, зводиться просто до
збирання грошей з учнів у школах…
– Відверто скажу: інколи робиться від усього цього… нудно. І закрадається крамольна
думка: чи не пошукати якогось більш комфортного для музиканта місця?
– Але ж робота з Камерним оркестром дає Вам і поштовх до нових музичних відкриттів?
– Мені вже доводилося щось змінювати у
житті, відкривати щось у собі та в музиці. Адже
щось відходить, перестає бути актуальним,
виникає потяг до нового…
Головне, аби була жива творчість. Стосунки з Камерним оркестром починалися
теж не надто легко. Можна сказати, з внутрішнього спротиву
більшості музикантів,
які звикли до певного
репертуару і… певного рівня складності
музичного матеріалу.
І це було не просто:
важко закликати до
повноцінної творчості
людей, які працюють у
Камерному оркестрі на
півставки… Частина людей пішла, значно помінявся склад оркестру. І цей процес триває:
хто витримує, той залишається. Бо це складно
– занурюватися в інші пласти світової музики…
– Тобто відійти від творів хрестоматійних…
– Від репертуару епохи бароко й Моцарта – до романтизму Гріга, Россіні, зрештою, до Чайковського, згодом музика ХХ
століття – Стравінський, Шостакович… І
певні зрушення вже відбулися. Окрім участі
у фестивалях, ми записали вже диск із творами Гріга й Чайковського, наразі працюємо
ще над одним диском…

Лариса ХОМИЧ, «Версії»
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соціальні

«Мені 13-ий минало», коли
став шахтарем

Майже 200 років збігло відтоді, як Тарас Шевченко
писав «Мені 13-ий минало». І що ж? Історія для
українських дітей повторюється? Різниця лише в
тому, що донеччанин Юра СІКАНОВ, онук колишнього
директора «Хіммашу», не пасе ягнята за селом, як
малий Тарас, а спускається в аварійну шахту-копанку
добувати вугілля. Бо тільки це може врятувати його
двох сестер, матір-алкоголічку та вітчима від голодної
та холодної смерті.
Після розпаду СССР більшість
шахт у Сніжному на Донеччині закрилося й тисячі людей залишилися без
майбутнього. Шахтарі рятувалися
нелегальним видобутком вугілля у
так званих «копанках». Юрко був
серед них. А відомим на всю Україну
та за її межами він став завдяки документальній стрічці естонської режисерки Маріанни Каат «Шахта №8».
Після фільму життя Юри та його
родини не стало легшим. Хоча матір
позбавили батьківських прав, а молодшу сестру Юлю забрали до дитячого
будинку. Найстарша Уля вийшла заміж. Самого ж Юру жорстоко побили
битою. Хлопець пережив три операції.
Йому вставили у щелепу платинову
пластину. Та, попри шрами на обличчі
і важку вимову, вже 20-річний хлопець
такий же відвертий і наполегливий.
Він, як і раніше, довіряє людям і хоче
змінити на краще не тільки своє, а й
життя інших молодих людей!
Коли шлях назад до копанки для
Юри був закритий, йому почали допомагати громадські організації. Разом з
активістами Юра об’їздив майже всю
Україну, зустрічаючись з однолітками.
Побував він і в одній із чернівецьких
шкіл...
– Естонська група приїжджала
19 разів протягом двох років. Але я
не думав, що буду головним героєм
фільму, – розповідав Юрій Сіканов. – Я
бачив усі ті дірки, ті страхіття шахти,
але щоразу, як переглядаю фільм
зі школярами – у мене мурашки по

шкірі. А що відчувають люди, які переглядають його вперше?! Мета моєї
поїздки країною – донести до дітей,
що треба цінувати те, що в них є. Адже
ми починаємо цінити лише тоді, коли
втрачаємо. Я працюю від 13 років,
нині мені вже 20. У мене фактично не
було ні батьків, ні навчання. Селище, в
якому живу, – аварійне, бо під землею
– порожнеча, щороку якийсь будинок
руйнується чи провалюється. Проте
я нічим не розчарований, і зовсім
не жалкую, що так все сталося. Бо
саме через ті події, які трапилися в
моєму житті, я почав дивитися на речі
реально. Я не прагну багатства, бо
гроші – не головне у житті.
– Нині шукаю себе в різних сферах, – продовжує Юрій, – люблю працювати з молоддю. А коли отримую
листи від дітей з їхніми проблемами
та переосмисленням поглядів, радо
усвідомлюю, що моя робота не пройшла марно.

КОВАЛЬЧУК, керівник проекту
«Школи правової свідомості та
громадянської активності», в якій
бере участь Юрій Сіканов, – і коли ми
проводили презентацію там, познайомилися з одинадцятикласником,
який влітку підзаробляв у копанках,
а на зароблені гроші купив відеокамеру. Тепер він знімає відео на антиалкогольну та антитабачну тематику.
Нинішній же проект здійснюється для
західних регіонів України організацією «Учнівське братство» за підтримки
міжнародного фонду «Відродження».
Його мета – показати дітям контраст

на прикладі головного героя фільму
– Юри Сіканова. Адже важка доля,
що спонукала хлопця спускатися
в копанку, невідома пересічному
учневі на заході. Та після перегляду
стрічки діти по-іншому осмислюють
своє сьогодення і майбутнє, життя
своїх батьків і, головне, починають
брати на себе відповідальність за
своє життя та життя близьких, як це
зробив Юра.
Крім того, навчаємо дітей правозахисній грамотності, – продовжує
Уляна Ковальчук. – Ми їздимо Україною та закликаємо до активності

Скрізь добре, де нас нема.
Але мене вразив Львів – там
би я жив. Це місто зачарувало
мене своєю архітектурою,
культурою та привітністю.
Проте мій рідний дім – Донбас.
І хоча на Західній Україні мені
дуже сподобалося, за свою
малу батьківщину я переживаю та вболіваю.
– Для сходу України копанки – звична річ, – говорить Уляна

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
Юрко Сіканов охоче спілкувався зі школярами та журналістами

Він став
дорослим у
дитинстві

Шахтарське селище Сніжне,
де в кожному дворі і на кожному
кроці – «дірки», себто нелегальні
копанки. Старша, Уляна – повнолітня, її сестрі Юлі лише дванадцять років, Юрі – п’ятнадцять.
Хлопець годує сестер та матір-алкоголічку з вітчимом, працюючи
в «дірках». Юра хоче вчитися.
Поступає то в кулінарне училище на кухаря-кондитера, то на
зварювальника. Але на навчання
не вистачає часу, оскільки хлопчисько змушений тягнути на собі
всю сім’ю.
Та Уля, Юра й Юля – зовсім
не схожі на дітей бомжів-алкоголіків. Колись це була успішна
і перспективна родина! Покійний дідусь Юрія – відома людина
на Донбасі, колишній директор
«Хіммашу». Але хто б міг допустити, що онук директора заводу в 15
років зароблятиме на хліб і одяг
для сестер і не матиме нормального житла, а навчання для нього
виявиться недоступним?
Дід і батько померли. Мати
спилася. Діти опинилися на вулиці, поки хтось із місцевих не
дозволив їм пожити в одному з порожніх будинків. І підліток почав
жити, як усі дорослі чоловіки селища, – працювати на господаря
й шукати закинуті копанки. Юра
мріє зібрати гроші «на майбутнє
життя».
Старша сестра Уляна йде
працювати в супермаркет і вирішує, що їй вигідніше жити без
молодших. Юра і Юля знову залишаються без даху над головою,
їм доводиться жити з матір’ю в
будинку, де немає ні світла, ні
електрики.
Знімальна група допомагає
дітям: купує їм будинок за тисячу
доларів у цьому ж селищі. Будинок бідний, але з пічкою, водою,
електрикою, сарайчиком, та невеличким запасом вугілля для
розпалювання печі. Усе в будинку з далекого минулого: і ліжко
із сіткою, і холодильник, і корито
для прання. Але в шахтарських
селищах, де словосполучення
«безпека праці» – просто набір
літер, так живуть усі.

лідерів шкіл, навчаємо підлітків, як захистити своє право на дитинство, на чисте
довкілля, на свою історію, як правильно
писати запити про доступ до публічної
інформації. До навчання залучаємо експертів з національного екологічного інституту та правового простору. І вже зараз
школярам пропонуються консультації на
сайті «Правовий простір». Усі учні-лідери
після такого навчання формуватимуть
активну позицію у своєму регіоні.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
06.55 Ви запитували.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «М. Танiч. Ще раз про
кохання».
УТ-1.
09.00,15.40 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Т/с «Маруся. Випробування».
12.35,15.00,18.20 Новини.
13.00,18.45,21.15 Дiловий свiт.
13.05 Кордон держави.
13.20 Д/ф «Таємничий Сковорода».
14.00,19.45 «Про життя» з А.
Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Т/с «Угро».
19.05 Про головне.
19.30 Останнє попередження.
21.25 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15,01.10 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Х/ф «Карусель».
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.15,03.45 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
04.00 Д/ф «Таємничий Сковорода».
04.40 «Надвечiр`я».
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.40 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 2».
11.45,12.40,13.40 Т/с «Королева
бандитiв».
14.45,04.55 «Сiмейнi мелодра-

ми 3».
15.45 «Секретнi матерiали шоубiзнесу». «Дискотека Аварiя.
Третiй зайвий».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 7».
21.30 «Пекельна кухня 3».
23.55 Мелодрама «Все не випадково».
01.35 «Кипучий реактор. Приречений на вибух».
02.25 «Загублений свiт. Зона
радiацiйного заробiтку».
03.20 «26/04. Чорнобиль».

Iнтер

04.45,20.30 Т/с «Хуторянин».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Анна».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
23.25 Т/с «Голубка».
01.20 Х/ф «Справа №39». (2).
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 Д/с «Секретнi територiї».

ICTV

04.55,06.35,01.35,03.25 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Максимум в Українi.
08.44,09.14,12.44,12.59,18.44,19
.19 Звiримо час.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.25,13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.45,21.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Брат».
00.50 Нетаємнi файли.
01.40 Х/ф «Поцiлунок у голову». (2).
03.30 Т/с «Дружини футболiстiв».

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03
.20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25,04.

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф «Управа».
06.30 Пiдсумки.
06.45,07.05 Спорт.
06.50,07.10,08.05 Погода.
07.00,08.00 Новини.
07.15 Огляд преси.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Д/ф «С. Говорухiн. Вертикаль долi».
УТ-1.
09.00,12.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Офiцiйна хронiка.
09.20 Т/с «Маруся. Випробування».
12.20,18.55,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Останнє попередження.
13.00 Околиця.
13.35 Д/ф «Чорнобиль.
Пiслямова»..
14.25 Чорнобиль - наш довiчний
бiль.
15.00 Дiловий свiт. Агросектор.
15.05 Д/ф «Чорнобиль. Людський фактор».
15.30 Д/ф «Чорнобиль.
Полiтверсiя».
16.10 Д/ф «Фелiчiта».
16.35 Про головне.
17.00 Концерт Й. Кобзона в
Чорнобилi.
18.20 Новини.
19.10 Досвiд.
21.40 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Погода.
23.15, 00.05 Х/ф «Карусель»,.
01.00 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Д/ф «Чорнобиль. Тризна».
04.15 Д/ф «Фелiчiта».
04.35 Д/ф «Чорнобиль.
Полiтверсiя».
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
5.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».

10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 2».
12.35,13.40 «Не бреши менi 4».
14.45,15.45,04.20 «Сiмейнi
мелодрами 3».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Х/ф «Метро».
23.10 Бойовик «Перевiзник 2».
01.15 Комедiя «Красень».
Iнтер
04.45 Т/с «Хуторянин».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.05 «Сiмейний суд».
16.05 Т/с «Анна».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Х/ф «Земля Забуття».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Х/ф «Чай з бергамотом».
(2).
04.20 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.40,02.10,03.35 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.35,07.40 Дiловi факти.
06.45,01.20 Провокатор.
07.45 Стоп-10.
08.44,09.14,12.44,12.59,18.44,1
9.19 Звiримо час.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Убивча сила».
12.20,13.00 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.45,21.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Брат 2».
02.15 Х/ф «Зубастики 2». (2).
03.40 Т/с «Дружини
футболiстiв».
5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,0
3.20 «Час спорту».
06.50 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,

понеділок
четвер

25 квітня

теле

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

ТВА

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

ТРК»Україна»

06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
07.00,17.00,19.00,03.55 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.50,17.20,21.50 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Нагуляла?

Вiд кого?»
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,04.15 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.25 Х/ф «Сьомий день». (2).
01.25 Т/с «Грiмм 2» (2).
02.10 Х/ф «Аврора».
04.50 «Хай говорять».
05.40 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00 «Музичний
експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30, 23.30 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
09.00, 13.20, 14.15, 15.30, 02.10,
03.10 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Палітра»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Курс на Південь»
14.30 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 Д/фільм «Ланцюгова реакція»
20.00 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
23.00 «Час країни»
00.10, 03.25 Д/фільм «Чорнобиль. Два кольори»
02.40 «Акценти»
04.25 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 09.25, 21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоновації»
09.00 «Дзеркало історії»
10.00 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.25 «Малятко»
13.15 «80 островів: навколо
світу»

26 квітня
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,1
6.10,17.20,17.50,22.50,23.50,03
.35 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.15 «Мотор-новини».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Реальний сектор».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особливий погляд».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45,00.35,02.30,04.15
«Хронiка тижня».
04.20 «Новини Київщини».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 14.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 17.00, 5.45, 21.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.10, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00 Х/Ф«Чарівник країни
мрій»
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.05, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.30, 4.15 Привітай
19.30 Радіус
20.05 Анатомія культури
20.30 7 чудес України
22.15, 2.10 Знак оклику
23.00 Проти ночі
0.15 Панно Кохання
4.35 Привітай
ТРК»Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
07.00,17.00,19.00,03.45 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,12.50,17.20,21.50 Т/с
«Слiд».

10.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
11.50 «Хай говорять. Нагуляла.
Вiд кого? Зiзнання».
15.30 Щиросердне зiзнання.
Таємницi Чорнобиля.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,04.05 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Операцiя «Ляльковод».
23.25 Т/с «Мент у законi 3» (2).
03.00 Ласкаво просимо.
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 17.32 «Святині Буковини»
06.30, 08.00 Д/фільм «Подорож
пекельною річкою»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.55, 16.15 М \\фільм
08.20, 15.30, 22.25, 01.40, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
08.50 Д/фільм «Чорнобиль.
Тризна»
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00, 14.30, 16.25 Д/фільм
«Чорнобиль. Два кольори»
13.20 «Роздуми про сокровенне»
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
18.00, 21.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 Д/фільм «А жити треба»
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Доки чути відлуння біди»
00.10 Д/фільм «Чорнобиль.
Післямова»
01.05 Концертна програма
02.10 Д/фільм «Світ квітів»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
03.25 «Музичний експрес»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Юний рятувальник»
07.20, 09.50, 16.55, 19.35, 01.40
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 06.00 «Автоно-

13.40 «Біоритм»
14.05, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
15.05 «Малятко»
16.00 «Дзеркало історії»
17.30 20.45 06.30 «80 островів:
навколо світу»
18.00, 05.10 Т/с «Атлас тваринного світу»
19.45 «Вулиця Святкова, 1»
22.00 «Пряма відповідь»
00.40 Д/ф «Звичайний Чорнобиль»

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.00 Т/с «Помста».
13.00 Лялечка.
14.00,20.10 Т/с «Любить не любить».
15.00 Одна за всiх.
16.00 Т/с «Студенти».
17.10 Досвiдос.
18.10 Дайош молодьож!
19.10 БарДак 3.
19.35 Богиня шопiнгу 10.
21.00 Вiталька 3.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с «Притулок» (2).
01.00 Твою маму!
01.25 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.

НТН

04.30 Т/с «Людина без пiстолета».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
06.50 Х/ф «Трембiта».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту».
10.30 Т/с «Повернути на
дослiдування».
12.30 Т/с «Детективи Т. Устинової». «Близькi люди».
14.40,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
16.45,19.00,23.30,01.45,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.30 Т/с «CSI: Маямi 9». (2).
00.00 Х/ф «Прокляття мертвого
озера». (3).
02.15 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».

СТБ
05.15 «Чужi помилки. Чисто українське вбивство».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.10 Х/ф «Остання роль Рити».
11.20 «Зваженi i щасливi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Наречений».
22.25 «Кулiнарна династiя».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Х/ф «Зникнення свiдка».
02.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.45,05.55 Teen Time.
04.50 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.30 Т/с «Веронiка Марс».
02.15 Т/с «Рiззолi i Айлс».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00,03.45 Зона ночi.
03.05 Богдан Хмельницький.
03.50 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
04.10,04.40 Зона ночi. Культура.
04.15 Невгомонний Пантелеймон.

К1
07.00 М/ф.
09.10,21.50 «Три сестри».
10.10,23.50 Х/ф «Кохання трапляється».
12.10,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
01.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
вації»
08.30, 09.25, «Малятко»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45 Д/ф «Звичайний
Чорнобиль»
11.00 «Музичний серпантин»
12.25 «Юний рятувальник»
13.15, 01.50 «Золота колекція
кінематографа»
15.50 «Парад планет»
17.30, 06.30 «80 островів: навколо світу»
18.00, 05.10 Т/с «Атлас тваринного світу»
22.00, 03.30 Х/ф «Передчуття» (2)
00.40 «Вулиця Святкова, 1»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
12.55 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
15.50 М/ф «Повернення Джафара».
17.10 Х/ф «Швидкiсть 2: Круїз
пiд контролем».
19.40 Х/ф «Я, Робот».
22.00 Х/ф «Чужий». (2).
00.30 Т/с «Притулок» (2).
01.30 Дурнєв+1.
01.55 Бабуни & дiдуни.
02.15 Теорiя зради.
03.05 До свiтанку.
НТН
05.50 Х/ф «Прорив».
07.10,23.30 Х/ф «Небо скрiзь
однакове...»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Чужi крила».
14.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
16.45,19.00,02.55 «Свiдок».
17.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
19.30 Т/с «Майор Вєтров».
01.00 Х/ф «Камера 211». (2).
03.25 «Речовий доказ».
04.55 «Агенти впливу».
05.45 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.25 «Чужi помилки. Жертви
весiльного персня».
06.10 Х/ф «Парасолька для
наречених».
07.45 Х/ф «Знак долi».
09.50 Х/ф «Вiрний засiб».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».

20.00,22.35 «Неодружений 3».
00.05 «Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою».
01.10 Х/ф «Остання роль
Рити».
03.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50,05.55 Teen Time.
04.55 Т/с «АйКарлi».
06.00 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00,16.45 Т/с «Щасливi разом».
11 . 0 5 , 1 7 . 5 5 , 2 0 . 0 0 Т / с
«Воронiни».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Таємне коло». (2).
01.30 Т/с «Веронiка Марс».
02.15 Т/с «Рiззолi i Айлс».
02.55,03.40 Зона ночi.
03.00 Середньовiччя починається в18.00.
03.10 Я, милiстю Божої, пан
ввiзний.
03.45 Український Соломон,
або Українська правда i закон.
03.55 Пiдiйнятися на попа.
04.10 Бий, хто безневинний.
04.25 Втраченi права.
04.30,04.40 Зона ночi. Культура.
04.35 Усмiшник.
К1
07.00 М/ф.
11.10,22.20 Х/ф «Iлюзiонiст».
13.15,17.00 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.10,19.00 «Таємний кухар».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 Х/ф «Земне ядро».
00.20 «Пороблено в Українi».
02.00 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.10,07.40,08.50 Погода.
0 6 . 2 0 Ф i л ь м - к о н ц е рт « В .
Добринiн. Бiографiя у пiснях».
07.45 Присвяти себе футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик.
08.20 Панянка i кулiнар.
УТ-1.
09.00,11.05,16.00 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Досвiд.
11.10 Школа юного суперагента.
11.25 Х/ф «Про червону шапочку».
14.05 Маленька мiсс свiту.
15.30 Золотий гусак.
16.15 Енергоблок.
16.20 Н. Шестак. «Живу. Люблю».
17.55 Нiколо. «Весна прийшла».
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Клуб гумору.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Кабмiн: подiя тижня.
01.55 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.50 Школа юного суперагента.
03.05 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.15 Життя на рiвних.
04.30 Д/ф «Чорнобиль.
Пiслямова».
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30 Околиця.

«1+1»
06.00 «Ремонт +».
06.10,03.05 Мелодрама «Обережно, свекруха».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15 М/ф «Енгрi бердс».
10.20,10.45 М/с «Чiп i Дейл».
11.05,04.35 «Свiт навиворiт 4:
В`єтнам».
12.05,00.55 «Тачки».
12.35,20.00 «Великi перегони».

27 квітня

14.55 Комедiя «Крихiтк а з
Беверлi-Хiллз 2».
16.40 Бойовик «Перевiзник 2».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
22.10 Бойовик «Золоте око».
01.25 Драма «Залягти на дно у
Брюгге». (2).

Iнтер
05.40 Т/с «Жiночий лiкар».
07.10 «Шустер Live».
11.20,04.40 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика».
13.25 Т/с «Як вийти замiж за
мiльйонера», 1-4 с.
17.15 Концерт Т. Повалiй «Хай
Вам пощастить в любовi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Метелики».
00.35 Х/ф «М атеринський
iнстинкт». (2).
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Х/ф «Краса поамериканськи». (2).
ICTV
04.50,05.20 Погода.
04.55 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30 Козирне життя.
07.00 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро 2».
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.35 Квартирне питання.
11.30 За кермом.
11.55 Дивитися всiм!
12.55 Нетаємнi файли.
13.45 Х/ф «Брат».
15.40 Х/ф «Брат 2».
17.55 Максимум в Українi.
18.44,18.59 Звiримо час.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Диверсант».
23.00 Х/ф «Повернення в А».
(2).
01.00 Х/ф «Гарольд i Кумар:
Втеча з Гуантанамо». (2).
02.40 Х/ф «Прихований ворог».
(2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,00.25,01.55
«Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.55,1
3.55,16.10,17.20,19.20,23.40,00
.55,03.35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.

00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.0
0,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
07.50,10.15,12.10,02.30,03.30,0
4.30,04.55,05.50,06.20 «Хронiка
тижня».
08.30 «Не перший погляд».
09.25 «Автоконтинент».
09.50 «Мотор-новини».
10.10,00.30 «Новинометр».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.15 «Зверни увагу з Т. Рамус».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,02.10,03.40 «В
кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
02.40 «Новини Київщини».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».

ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 0.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.00, 17.00, 5.30 Про казки
9.45, 16.45, 17.15, 22.45 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 22.50 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.00, 16.55, 17.25,
22.55 Гороскоп
12.00 М/Ф «Незнайко на Місяці»
13.00 7 чудес України
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 2.30 Х/Ф «Колір чаклунства»
16.00, 22.00 Теми тижня
23.00, 4.00 Музика для дорослих з Марією Бурмакою
ТРК»Україна»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi2.

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.55 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 «Дружина».
УТ-1.
09.00,11.00 Наш спорт. Київський
легкоатлетичний марафон.
10.00 Ближче до народу.
10.30 Як це?
10.55,15.20,18.45 Погода.
12.30 Маю честь запросити.
13.15 Крок до зiрок.
13.55 Музична академiя. Євробачення.
14.55 «Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я».
15.25 Шеф-кухар країни.
16.25 Караоке для дорослих.
17.20 Не вiр худому кухарю.
17.45 Золотий гусак.
18.15 Телепроект «Королева
України».
18.50 Дiловий свiт. Тиждень.
19.25 Микола Мозговий - майстер клас: «Жити...»
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.05 Орбiта М. Поплавського.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00,04.45 Служба розшуку
дiтей.
02.05 Х/ф «Про червону шапочку».
04.20 Кумири i кумирчики.
04.50 221. Екстрений виклик.
Тиждень.

«1+1»
06.00 Бойовик «Золоте око».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою. Iталiя, Венецiя».
11.40 «Недiля з Кварталом».
12.35 «Мiняю жiнку 7».
13.55,20.15 «Голос країни 3».
16.35 Х/ф «Метро».

12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
15.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
15.50 Х/ф «Любов до запитання».
18.00, 19.20 Т/с «Нахаба».
22.20 Т/с «Повернення додому». (2).
02.10, 04.00 Т/с «Мент у законi
3» (2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Дива цивілізації»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30 15.40 М/фільм
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Красен світ»
12.00 Д/фільм «Курс на Південь»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
16.00 «Подіум її життя»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/фільм «Дива цивілізації»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10, 05.35 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 15.10, 18.40,
21.20, 00.40 «Погода»
07.05, 15.55, 21.25 «Сад. Город.
Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.45, 19.00,
01.50 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Відділ кадрів»
09.00, 15.15 «Малятко»
09.40, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»

28 квітня

19.30 «ТСН-Тиждень».
22.30 «Свiтське життя».
23.30 «Що? Де? Коли? Зiрковi
вiйни».
00.30 Х/ф «Помiж». (3).
02.15 Драма «Залягти на дно у
Брюгге». (2).
03.55 М ел одрама «Мiя та
мiльйонер».

Iнтер
06.15 М/ф.
06.45 Концерт Т. Повалiй «Хай
Вам пощастить в любовi».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Орел i Решка».
11.05 «Смачне побачення».
12.00 Т/с «Сiмейний детектив».
14.55,03.40 Т/с «Анна Герман».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Великi танцi».
00.35 Т/с «Як вийти замiж за
мiльйонера».

ICTV
05.30,05.50 Погода.
05.35 Факти.
05.55 Свiтанок.
06.55 Квартирне питання.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.05 Дача.
08.40 Основний iнстинкт.
09.10 Козирне життя.
09.40 Т/с «Диверсант».
13.45,19.30 Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни».
18.45 Факти тижня.
00.35 Х/ф «Повернення в А». (2).
02.25 Х/ф «Уiллард». (2).

5 канал
06.30 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.50,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,13
.55,14.10,14.55,17.10,17.50,19.1
0,00.25,00.40,02.55,03.30,05.55,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,00.00,
01.00,02.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
07.50,20.30,01.55,02.35,04.35,0
5.50 «Хронiка тижня».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10,19.30,06.00 «Велик а

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

ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 0.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.10 Вихід є…
9.45, 16.45, 17.15, 21.15 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 21.20 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.00, 16.55, 17.25,
21.25 Гороскоп
12.00 Маленькі секрети великої
кухні
12.30 Музична передача “Про 3»
13.00 7 природних чудес України
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Колір чаклунства»
16.00 Теми тижня
17.00, 5.30 Про казки
21.30 Гра в слова
23.00, 2.30 Х/Ф «Рагін»

ТРК»Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.45 Подiї.
07.00 Х/ф «Любов до запитання».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
14.00 Найрозумнiший.
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10.40, 06.00 «Шамварі: територія диких тварин»
11.05, 06.30 «Шоста передача»
11.55 Т/с «Титани бізнесу»
13.00, 03.30 Х/ф «Острів надії» (1)
16.15, 05.30 «Біоритм»
16.55 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
20.10, 02.00 «Музичний серпантин»
21.45 Х/ф «Острів надії» (1)

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.15 М/с «Iндiйськi байки».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.05 М/с «Фiксики».
11.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.35 Т/с «Любить не любить».
16.35 Х/ф «Я, Робот».
18.55 Х/ф «Боги, мабуть,
з`їхали з глузду 2».
21.00 Вiталька.
22.00 Х/ф «Чужi». (2).
00.50 Х/ф «Дiвчина з прогнозу
погоди». (2).
02.35 До свiтанку.
НТН
06.10 Т/с «Чужi крила».
11.30 «Речовий доказ». Провал
Короля дефiциту.
12.00,01.15 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Нездiйсненне завдання».
15.15 Т/с «Шериф 2».
19.00 Т/с «Турецький гамбiт».
23.00 Д/с «Реальнi злочинцi».
23.30 Х/ф «Незаперечний 2».
(2).
02.00 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
05.15 М/ф: «Бременськi музиканти», «Таємниця третьої
планети».
06.25 Х/ф «Гусарська балада».
08.05 «Караоке на Майданi».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Дива цивілізації»
07.30, 11.29 «Зелений БУМ»
08.00 «Моє сонечко»
08.35, 15.40 М/фільм
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
12.00 Д \\фільм «Курс на Південь»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
15.15, 01.10, 05.00 «Телемеридіани»
16.00 «Фейс-контроль»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Це моя Буковина»
18.05 «Формула успіху»
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00, 01.40 Х/фільм
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
03.30 «Роздуми про сокровенне»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.40, 11.05, 12.55, 18.10,
20.50, 00.30 «Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30 «Сад. Город. Квітник»
07.55, 09.45, 11.35, 16.45, 19.00,
01.40 «Парад планет»
08.05, 20.55 «Афіша»
08.20, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.

Новий канал
05.15 Т/с «Полювання на
монстрiв».
07.10 Парад рад.
08.10,10.00 Ревiзор 2.
12.00 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.15 Т/с «Щасливi разом».
17.20 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
19.30 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
22.00 Хто зверху?2.
00.00 Х/ф «Джерi Магуайєр».
(2).
02.00 Х/ф «Напiвпрофi».
03.20,04.25 Зона ночi.
03.25 Українцi Надiя.
04.30 Чемпiон чемпiонiв.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Iван Франко.
К1
07.00,10.00 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.50 М/ф «Динозавр».
12.10 Х/ф «Мiй домашнiй динозавр».
14.15 «Весiльний розмiр».
15.15 «Штучки».
17.15 «Лямур Тужур».
18.15 «Розсмiши комiка».
19.10 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Раптово вагiтна».
(2).
01.40 Х/ф «Перед заходом
сонця».
02.50 «Нiчне життя».

понеділок
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15.50, 20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
16.55 Футбол. Прем`єрлiга. «Шахтар» (Донецьк) «Металiст» (Харкiв).
19.00,03.50 Подiї тижня.
23.00 О. Денисов «Великий
футбол».
00.30 Т/с «Куля-дура 5». (2).
04.35 Т/с «Дорожнiй патруль 6».

09.00 «Їмо вдома».
10.05 «Хата на тата».
12.05 «Неодружений 3».
15.50 «Як вийти замiж з
Анфiсою Чеховою».
17.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
19.00 «Україна має талант! 5».
21.55 «МастерШеф. Бiй без
правил».
22.50 «Україна має талант! 5».
Пiдсумки голосування.
23.15 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
(2).
01.15 «Детектор брехнi 3».
02.40 Нiчний ефiр.

Підсумковий випуск»
09.50, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.10 «Хендмейд»
11.45, 06.30 «Шамварі: територія
диких тварин»
12.15, 06.00 «Шоста передача»
13.00, 21.25, 04.30 Концерт
дуету «Писанка» «Україна і Бог»
14.40 «Кралечки»
15.15, 23.00, 03.00 Х/ф «Планета
51» (1)
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
18.40 «Малятко»
21.00 «Біоритм»
01.50 «Музичний серпантин»

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.15 М/с «Iндiйськi байки».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
11.05 М/с «Фiксики».
11.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.35 Т/с «Студенти».
16.35 Х/ф «Боги, мабуть, з`їхали
з глузду 2».
18.40 Дайош молодьож!
19.45 Вiталька.
22.00 Х/ф «Чужий 3». (2).
00.15 Х/ф «Як украсти мiльйон».
02.20 До свiтанку.

НТН
05.45 «Легенди бандитського
Києва».
06.10 Х/ф «Добрi та поганi».
07.35 Т/с «Шериф 2».
11.30,02.00 «Легенди карного
розшуку».
12.00,03.30 «Агенти впливу».
13.00 «Православнi святi».
15.00 Т/с «Майор Вєтров».
19.00 Т/с «Даїшники».
23.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту».
23.30 Х/ф «Нездiйсненне завдання».
02.30 «Речовий доказ».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
04.50 «Правда життя».

СТБ
05.05 М/ф «Слiдами Бременських музикантiв».
05.25 Х/ф «Старики-розбiйники».
06.50 «Їмо вдома».
07.50 «Кулiнарна династiя».
09.50 «Караоке на Майданi».
10.50 Т/с «Наречений».
15.05 «Україна має талант! 5».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 «Один за всiх».
22.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
01.50 Х/ф «Знак долi».
03.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
0 5 . 3 5 Т / с « П ол ю ва н н я н а
монстрiв».
06.45 Парад рад.
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф «Рок у лiтньому
таборi».
09.45 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.10 М/ф «Скубi Ду i Король
гоблiнiв».
11.50,22.00 Педан-Притула Шоу.
13.20 Хто зверху?2.
15.15 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
17.20 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
19.45 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть
2».
23.30 Х/ф «5 наречених». (2).
01.50 Т/с «Рiззолi i Айлс».
02.35 Зона ночi.
02.40 Українцi Надiя.
03.30,04.25 Зона ночi. Культура.
03.35 Катерина Бiлокур. Послання.

оздоровчі

Кашка, сер!
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Вівсяні салатики
Рецепт № 1: Французький салат краси

2 столові ложки вівсяних пластівців залийте 5-ма ст.
ложками кип'яченої холодної води й залиште на годину.
Додайте 3 ст. ложки кип'яченого холодного молока, цукор до смаку і натерте на крупній тертці разом зі шкіркою
яблуко. Вичавіть сік з лимона і приправте ним салат!

Рецепт № 2: Салат Клеопатри

4 ст. ложки вівсяних пластівців замочіть у 100 г
рідини (молока, кефіру, соку, води) до набрякання.
Моркву та яблуко натріть на тертці, додайте 2 ст. ложки
сметани (або 1 ст. л. нерафінованої рослинної олії),
жменьку родзинок, 5-10 шт. порізаного чорносливу,
вівсяні пластівці (рідину, що залишилася, попередньо
злийте), мед. Все добре перемішайте та прикрасьте
скибочками яблук і чорносливу.

Ти невиправно лінивий сонько, якому
щоранку бракує часу на сніданок? – готуй
вівсянку! Це просто й швидко! Залий її молоком,
кинь побільше сухофруктів, додай ложку меду –
страва готова!
Тобі часто сумно й самотньо, і навіть
твоєму котові зрозуміло, що тебе важко гнітить
депресія? – наминай за обидві щоки манку!
Розмалюй своє кулінарне життя пресмачнючим
вареннячком!
Раптом же ти кістлявий чахлик і твою статуру
вже догризає ненаситний голод, а ти так хочеш
бути здоровим і красивим! – вари гречку! Тричі
на день, із грибною підливкою, з підсмаженою
печіночкою в зелененькій цибульці… Кажу ж
вам, ото делікатесна смакота!

Делікатесна смакота!

Не секрет, що каші – корисний, поживний,
смачний і недорогий продукт. Крупи – важливе
джерело рослинних білків. А ще вуглеводів,
яких так багато у крохмалі. У кашах багато мінеральних речовин і вітамінів групи В, тож продукти, отримувані з круп, широко застосовуються в
харчуванні дітей. Ще одна перевага каш – їхня
універсальність. Вони добре поєднуються з
будь-якими іншими продуктами: м’ясом і рибою,
грибами та овочами, фруктами й жирами.

Каша – страва інтелігентів

З давніх-давен каша була улюбленою
стравою на Русі. Про неї складали приказки та
прислів’я, подавали до столу, як і в будні, так і
у свята, додаючи мед, ягоди, масло. А згадайте
всім відому фразу «Вівсянка, сер!». Адже ан-

Рецепт №3: Американський салат краси

5 столових ложок вівсяних пластівців залийте на
ніч холодною кип'яченою водою. Вранці додайте 5
столових ложок молока, 1-2 столові ложки меду, кілька
різаних горіхів.

глійці й донині вважають вівсяну кашу своєю
традиційною стравою, яка втілює в собі їхні
аристократичні звички.

вільно, що забезпечує тривале відчуття ситості.
Любителі каші споживають протягом дня менше
жиру, тому не поправляються.

Каша подбає про здоров’я

Каша піднімає настрій

Так, гастрит і виразкова хвороба не страшні
для тих, хто полюбляє каші, адже в кашах міститься слизовий відвар, який захищає оболонку
нашого шлунка. Особливо корисні каші для тих,
хто не має можливості нормально обідати, коли
перебуває на роботі. Каша багата на клітковину,
яка регулює травлення і поліпшує стан судин,
що допомагає підтримувати роботу серця в
хорошій формі.

Каша не дасть набрати ваги

Злаки з молоком нормалізують обмін речовин, який відповідає за нашу вагу. Каша
перетравлюється і засвоюється організмом по-

Згідно з результатами проведених досліджень, люди, що регулярно споживають
уранці кашу, не так сильно схильні до депресії
та й перебувають у кращій фізичній формі, ніж
ті, хто кашу не їсть. А американські дієтологи
вважають, що люди, які їдять на сніданок кашу,
не так часто дратуються.

Каша – найкращий
спосіб заощаджувати

Каші містять у необхідній кількості залізо,
мідь, цинк, білки, а також вітаміни групи В, РР.
Тож, з'їдаючи тарілку каші щодня, ви заощадите
на аптечних препаратах вітамінів.

Гречана каша багата на незамінні
амінокислоти, надто на лецитин. У 100 г
гречаної каші містяться 12,6 г білка і 68 г
вуглеводів, а ще кальцій, магній, залізо,
калій та фосфор.
Вівсяна каша вважається найпоживнішою. У 100 г цього продукту міститься близько 15 г протеїну, що складає
майже чверть добової норми людини.
Вівсяна каша перевершує всі інші за
вмістом цинку.
Манна каша найкалорійніша серед
усіх (у 100 г міститься 331 ккал), в цій
каші присутні також вітаміни В1, В2,
мінерал калій.

Сухофрукти: вітаміни та очищення від «непотребу»

К1
07.00 М/ф.
08.30 М/ф «Динозавр».
09.50 Х/ф «Мiй домашнiй динозавр».
11.50 «Добрий вечiр, тварини».
12.50 Х/ф «Олiвер Твiст».
15.20 Х/ф «Земне ядро».
17.50 «Розсмiши комiка».
19.50 Х/ф «Троє в каное 2: Поклик природи». (2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Перед заходом сонця».
01.25 Х/ф «Боротьба зi спокусами». (2).
03.20 «Нiчне життя».
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До літа ще далеко, а вітамінів хочеться вже, тож варто пошукати
їх у сухофруктах. Сухофрукти – це саме те, що потрібне людям у
період посту. Звісно, люди, що постять, урізають свій раціон, він
біднішає на вітаміни та мікроелементи. Усуньте дефіцит вітамінів
сухофруктами.

Всі сухофрукти містять у
концентрованому вигляді набір
мінералів та вітамінів. Та варто
пам’ятати й те, що сушені фрукти – джерело клітковини, яка
нормалізує процес травлення.
Набухаючи в нашому кишечнику, вони створюють слизові
розчини, що оздоровлюють мікрофлору. Виводять з нашого
організму шкідливі продукти
обміну речовин – надлишки холестерину, радіонукліди, пестициди, антибіотики, гормони,
ароматизатори, барвники тощо.
Додаючи до раціону ці продукти,
ми не тільки зменшимо дефіцит
вітамінів, але й «почистимо»
організм.
Вранці ці ласощі зарядять
вас енергією, вдень допоможуть
утамувати голод, а ввечері врятують від переїдання.
Щоби полегшити процес жування сухих фруктів, їх слід заздалегідь облити кип’ятком і настояти
5 хв. У такий спосіб ви не

тільки розм’якшите їх, але
й продезінфікуєте.
ЧОРНОСЛИВ. Допомагає
від закрепів. Завдяки високому
вмісту харчових волокон, цей
сухофрукт має виражену послаблювальну дію.
КУРАГА. Підживлює серце.
Хороше джерело кальцію, магнію, фосфору і особливо калію.
Цей сухофрукт регулює водносольовий баланс в організмі,
знижує кров’яний тиск, знімає
набряки. Курага покращує зір
і шкіру. Жовтуватий колір сухофрукта пояснюється високим
вмістом провітаміну А.
РОДЗИНКИ. Діють як заспокійливе. Багаті на магній,
який заспокоює нервову систему. Зміцнюють кістки. Не зважаючи на те, що родзинки
не містять кальцію – головного будівельного мінералу для кісток, але багаті на
мікроелементи марганець і бор,
які допомагають кальцію засвоюватися організмом.

ІНЖИР. Очищає дихальні
шляхи, його корисно вживати
при ларингіті та бронхітах. Допомагає при запаленнях. Багатий
на вітамін С.
ФІНІКИ. Знімають втому.
Містять найбільшу кількість вуглеводів серед усіх сухофруктів.
Вони швидко відновлюють сили
після фізичних навантажень.
СУШЕНІ ЯБЛУКА ТА ГРУШІ. Більш традиційні для нас.
За своїми властивостями вони
не поступаються фінікам, інжиру й куразі. Ці сухофрукти
містять необхідний для роботи
мозку бор. А сушена груша виводить з організму важкі метали
й токсини.

порадницькі
Гороскоп на тиждень
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

ТЕРЕЗИ

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Тиждень буде бурхливим і наповненим різноманітними подіями. Можливі перепади настрою від
негативних до позитивних. Пік труднощів припаде на
четвер і п’ятницю. До суботи життя внормується, чому
посприяє любов до авантюр. Таємними справами
займайтеся у вівторок.
Візьміть за правило складати графік невідкладних справ. Все, що не буде зафіксоване на
папері, можна вважати незробленим. На початку
тижня вас відволікатимуть домашні проблеми.
Чекайте на виконання дрібної і нудної роботи, яка
потребує терпіння і посидючості.
Понеділок – один з найбільше вдалих днів тижня,
коли встигнете зробити більше, ніж заплануєте. У
вівторок добре пройдуть ділові зустрічі і переговори.
У суботу не завантажуйте себе чужими справами.
Ймовірні конфліктні ситуації з близькими людьми.
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Як правильно солити їжу?

Картоплю в мундирі солять на
початку варіння. А от смажену
картоплю солять наприкінці,
тоді вона виходить хрусткою
та рум'яною.

посолити за 10-15 хвилин до
приготування, тоді в процесі
смаження вона не буде розвалюватися.
Овочі займають проміжне положення між рибою та
м'ясом: їх солять сильніше, ніж
м'ясо, але слабше, ніж рибу.
Гриби солять трохи більше,
ніж овочі.
Як правильно солити картоплю? Це залежить від того,
як ви її готуєте. Якщо ви варите
очищену картоплю, її варто посолити одразу після закипання
води, в якій вона вариться.

не любитель солоних страв,
м'ясо можна не солити взагалі – досить додати до нього
якісь прянощі, які підкреслять
смак страви. Але якщо ви всетаки не можете обійтися без
солі, пам'ятайте, що пересіл
здатний геть зіпсувати м'ясну
страву. Печінка смажиться
несолоною, інакше вона виходить занадто жорсткою.
Рибу ж (хоч варену, хоч
смажену, хоч тушковану),
навпаки, потрібно добряче
солити. Якщо ви збираєтеся
смажити рибу, то її потрібно

Якщо ви готуєте пиріг,
або пиріжки з солоними начинками чи фаршировані
овочі, то слід солити начинку
або фарш приблизно вдвічі
сильніше, наприклад, фарш
для котлет. При готуванні частина солі вбереться в прісне
тісто або овочі, які ви збираєтеся фарширувати, частина
розчиниться у воді, в якій ви
будете гасити овочі, і страва
вийде в міру солоною.
М'ясо треба солити дуже
помірно – в ньому і так вже
містяться різні солі. Якщо ви

Москаль «розкопав» про могилу фон Василька
Місце поховання
визначного політика
Буковини часів АвстроУгорської імперії,
багатопланової особистості
та… просто чоловіка,
який обожнював
жінок, – знаходиться на
православному кладовищі
Тегель у Берліні. І розшукав
цю могилу народний
депутат Верховної Ради –
Геннадій Москаль!

Колеги по роботі, які ще донедавна насторожено ставилися до ваших ініціатив, тепер із задоволенням скинуть частину своєї роботи на вас. Однак
вирішення багатьох проблем буде вам під силу.
Наприкінці тижня можлива приваблива пропозиція,
але добре подумайте.

У понеділок краще промовчіть – це позбавить
ваших недоброзичливців шансу втрутитися в хід
подій. У вівторок можете зіткнутися з різного роду
бюрократичними проблемами, не приймайте це
за поразку. Кінець тижня – для терплячої та копіткої
праці, не випускайте з уваги навіть незначні дрібниці.
Тиждень насичений різноманітними подіями.
Не поспішайте і не рвіться починати щось нове, намагайтеся не форсувати події – це нераціональне
розтрачання сил. Зберігайте душевну рівновагу і
вчіться радіти тому, що маєте. Захистіть себе у вихідні від непотрібних зустрічей і безглуздих суперечок.

– За різними джерелами, політик Микола фон Василько був похований у місті Бад-Райхенхаль, – повідомляє нардеп, – на моє звернення посольство України в Німеччині
повідомило, що ні на кладовищі в
місті Бад, ні на кладовищі Мюнхена
знайти інформацію про поховання
Василька не вдалося.
Тоді депутат звернувся до державного архіву Німеччини, який

Протягом майже цілого тижня вам щаститиме,
тож намагайтеся зосередитися на головному. У
вівторок будьте доброзичливі, тоді оточення відповідатиме вам взаємністю і допомогою. З’являться
сприятливі можливості для реалізації давно задуманого.

Період вашого розквіту, але витратити його
доведеться на трудові подвиги. Вас супроводжуватиме удача у важливих знайомствах, зустрічах і
поїздках. Нові знайомі запропонують свіжі ідеї і відкриють чудові перспективи. Тиждень буде щедрим
на приємні сюрпризи.

На думку Ігоря Буркута, усіх видатних людей
України треба поховати на
Аскольдовій могилі у Києві
– Петлюру, Винниченка,
Бандеру, перенести часточку землі з могили Мазепи,
з місця, де загинув Шухевич. Варто перепоховати й
Миколу фон Василька.

народної республіки був дипломатом УНР.
Завдяки Василькові УНР не воювала з
Румунією.
Ставлення до постаті Василька неоднозначне: його вважали видатним політиком, але й хабарником, тіньовим діячем,
ловеласом, який не пропускав жодної
спідниці. Василько мав безліч противників і
смертельних ворогів. Один з них, москвофіл
Олексій Геровський, відгукувався про Василька, як про хабарника, який отримував
великі кошти, зокрема, за вирубку лісу.
Але достеменно відомо, що Василько
утримував українські посольства за кордоном, допомагав бідним емігрантам, фінансував українську пресу. За свої гроші він
організував таємне перевезення Петлюри з
польського табору до Парижу. Усі власні кошти політик витрачав на підтримку України.
Помер Микола фон Василько 2 серпня
1924 року під час приступу астми у Берліні.
Після нього залишилися величезні стоси
документів, адже працював день і ніч, не
шкодуючи сил і здоров’я.
Геннадій Москаль зробив хороший
вчинок. І цей вчинок треба підтримати, –
каже історик.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Книги з уславленої домашньої
бібліотеки знаного лікаря й
скульптора Опанаса Шевчукевича
нині можна зустріти в багатьох
книгозбірнях України. Так сталося,
що ця унікальна колекція, яка
складалася з цінних видань з різних
галузей науки та культури, не
збереглася в її первісному вигляді.
Натомість величезна кількість книг
розійшлася різними публічними
бібліотеками та залишилась у
приватних осіб. Почесне місце
посідають вони й у бібліотеці
Чернівецького художнього музею.

На вас очікують приємні зустрічі і творчий
підйом. Буде багато роботи, навіть якщо частину
справ удасться перекласти на плечі партнерів.
Об’єктивно розраховуйте свої сили і можливості.
Бажання зняти напругу, зриваючись на оточенні,
знищуйте в зародку.

Напружений тиждень, але він дозволить реалізувати багатопланові можливості. Можлива пропозиція нової цікавої роботи. Через необережні слова
ризикуєте зіпсувати стосунки з колегами по роботі.
У четвер спливуть старі невирішені проблеми.

встановив, що Микола фон Василько похований на православному
цвинтарі Тегель у Берліні.
– Могила українського діяча
збереглася донині. Однак за нею
ніхто не доглядає, вона потребує
впорядкування. Тому я уклав відповідний контракт із берлінською
фірмою, яка спеціалізується на догляді за місцями поховань, – каже
Москаль.

– Николай фон Вассилько, як він сам
підписувався, народився у відомій аристократичній родині нащадків колишніх бояр
Київської Русі та Молдавського князівства,
– розповідає Ігор БУРКУТ, кандидат
історичних наук. – Коли австрійський
імператор роздавав титули, його родина не
потрапила до числа дванадцяти буковинських родин, що отримали титули графів і
баронів. Тож обмежилися титулом лицарів.
Народився майбутній політик 1868
року на Буковині в родинному маєтку в селі
Луковці Вижницького району. Навчався у
найпрестижнішому закладі австрійської
імперії Терезіаніум у Відні разом із дітьми
імператора, майбутніми прем’єрами, міністрами та полководцями Австро-Угорщини. Він з дитинства увійшов у вище коло
імперії.
Повернувшись до Чернівців, Василько
активно зайнявся політичною діяльністю:
спочатку у складі румунських товариств,
русофілів, а потім долучився до народовців. Він розумів, що зароджується український рух, але нема аристократів, які
би його підтримали. Тож став депутатом
місцевого сейму, згодом – австрійського
парламенту, з іншими українськими депутатами відстоював інтереси українців
в імперії.
Разом з лідерами єврейської та румунської громади створив товариство вільнодумців. А з двоюрідним братом бароном
Юрієм фон Васильком – гуцульський легіон. Невдовзі 1500 гуцулів не пропустили
росіян через Карпатські перевали!
Коли була створена Центральна
Рада, Микола фон Василько виступав за
об’єднання західних українців з наддніпрянськими. Під час розпаду Австро-Угорщини 1918 року формував уряд західноукраїнської народної республіки. Після
об’єднання західноукраїнської і української

Косівський різьбяр Іван Пантелюк – автор
екслібриса Опанаса Шевчукевича

Будете вирішувати найскладніші і навіть нездоланні завдання. Настає період рішучих дій і блискавичної реакції. Зібравшись з думками, зможете налагодити стосунки з колегами по роботі, привести
до ладу справи. Будьте в центрі суспільного життя,
але не відвідуйте сумнівних закладів.

Наступний тиждень може подарувати безліч
цікавих зустрічей. Для одноманітності, нудьги і
депресії у вашому житті не знайдеться місця. Не
приховуйте свої таланти і можливості. В середині
тижня у вас прокинуться зовсім нові, несподівані
здібності. Не приймайте необачних рішень.
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Книжки Опанаса Шевчукевича легко можна
впізнати за екслібрисом, яким вони позначені
– «Ex libris Опанаса Шевчукевича» (з лат. еx
libris – «з книжок») . Та мало хто знає ім’я автора
цього книжкового знаку, який має прикметні особливості і за своєю стилістикою є неповторним.
Мініатюрна графічна композиція виконана у
техніці деревориту та має охристе забарвлення.
Її вирізняє багата орнаментація з традиційними
мотивами гуцульського різьблення по дереву. В
колі з карпатським пейзажем уважним оком можна
побачити монограму автора «І. П.», яку вписано
поміж звивистих контурів карпатської смереки. Так

Ольга та Опанас Шевчукевичі вдома. Чернівці, 1939 р.
підписував свої твори відомий косівський різьбяр та
майстер екслібриса Іван Пантелюк. Саме він 1968
року виготовив цей книжковий знак для Опанаса
Шевчукевича, який став історичним і мистецьким
атрибутом книжок з бібліотеки чернівецького
скульптора. Деякі з його книжок позначені також
іншим орнаментально-сюжетним екслібрисом роботи І. Пантелюка – «Опанас і Ольга Шевчукевич».

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець, член
Національної Спілки художників України

Іван Пантелюк. Екслібрис Опанаса
Шевчукевича. 1968 р. Дереворит

Іван Григорович Пантелюк (1913-1992) народився у селі Брустурів Косівського
району Івано-Франківської області. З кінця 1950-років жив у Косові. Різьбярству
навчався у майстерні «Гуцульська різьба» Ф. Когута та В. Лелета.
Іван Пантелюк є автором понад тисячі екслібрисів, головною ознакою яких є характерні мотиви гуцульських орнаментів. Серед них – і чудові книжкові знаки Опанаса
та Ольги Шевчукевичів. Так символічно закарбувався історичний зв’язок двох гуцулів: вижницького – Опанаса Шевчукевича та брустурівського – Івана Пантелюка.
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Напередодні Великої Війни

ТРАДИЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ГОСТИННОСТІ

«По-різному чернівчани
розважали своїх гостей.
Одні – бесідою чи грою
у власному помешканні,
інші – прогулянкою садом.
Власники рідкісних на той час
автомобілів влаштовували
поїздки вулицями міста та
заміські прогулянки. А багато
хто з чернівецьких панів везли
своїх гостей на полювання...»
Заслужений майстер
народної творчості, відомий
краєзнавець Іван Назарович
Снігур веде далі розповідь про
Чернівці сторічної давнини.

– Іване Назаровичу, минулого разу Ви
розповіли про те, як одягалося чернівецьке панство 1913 року, звернули увагу на
панські манери. Розкажіть, будь ласка,
які традиції гостинності існували тоді у
представників чернівецького «вищого
світу»?
– На Буковині до Першої світової війни
мешкали відомі австрійські аристократичні
родини – графи, барони. Крім вищої титулованої знаті, до верхівки чернівецького панства
належали й ті, в кого до прізвища додавалося
«лицар фон»: за статусом вони відповідали
шляхті. В одній родині могли бути і барони, і
лицарі – як у сім’ї відомих Васильків, нащадків
бояр Галицько-Волинського та Молдавського
князівств. Знатні люди мали власні палаци,
вілли. Вони приймали там гостей і самі відвідували родини рівних собі за соціальним
статусом.
Мені доводилося багато спілкуватися з
пані Ксенією Геровською, яка походила зі
шляхетної родини, досить відомої в АвстроУгорській імперії. Це була прекрасно освічена
людина, яка досконало володіла п’ятьма
іноземними мовами, чернівецьке панство запрошувало її, щоби їхні діти удосконалювали
знання мов. Вона відвідувала панів різного
етнічного походження – німців, українців,
євреїв, вірмен... Її запрошували на свята,
побувала вона і в аристократичній родині
Васильків.
У подробицях пані Геровська розповідала
про святкування Нового року в родині Володимира-Сергія Залозецького-Саса. Доктор
філософії Віденського університету, керівник
державної служби охорони історико-мистецьких пам’яток Австро-Угорщини, він на-

родився в сім’ї знаного хірурга Володимира
Залозецького, на будинку якого в Чернівцях
на вул. Руській, неподалік греко-католицької
церкви, є меморіальна дошка. Дід Володимира-Сергія по матері, Михайло Пітей, був
президентом Буковинського крайового суду
і депутатом австрійського парламенту.
Крім кам’яниці в центрі міста, Залозецькі
мали ще два просторі дерев’яні будинки в
районі гори Цецино. На жаль, ці споруди не
збереглися до нашого часу: 1940 року їх хтось
спалив. Там був гарний сад, великий двір – у

не мали власного екіпажу, за ними посилали
транспорт ті, хто їх запрошував у гості – у візитці це було зазначене.
Пані Геровській подали запряжені двома
конями панські сани зі зручним кузовом, які
на Буковині називаються «залубиці». Гостю
вже чекали господарі, й насамперед ознайомили її з власним музеєм народного прикладного мистецтва. Володимир Залозецький був
знаним меценатом, він фінансово підтримував
народних майстрів, закуповуючи їхні вироби. Найкращі твори учнів Вижницької школи

Помешкання заможної родини
маєтку власники проводили час з весни до
пізньої осені. У тому ж маєтку приймали знатних гостей, запрошували і своїх знайомих
різного соціального походження. А взимку
відзначали різдвяні та новорічні свята разом
із гостями. Існував звичай: коли запрошені

різьбярства опинялися в цьому музеї: вироби з
дерева, металу, вовни, народні вишивки. А гроші
мецената допомагали майстрам виживати.
Після оглядин музейної експозиції гостей
запрошували до столу. Він був накритий в українському народному стилі. Страви подавалися в

садгірській (або, як казали тоді, – садагурській)
кераміці. Її вирізняв чудовий розпис. За столом
панувала тепла атмосфера. Гості проводили в
маєтку Залозецьких кілька днів.
Пані Геровська запам’ятала й те, як її приймали на свята в садибі відомого буковинського
педагога, редактора й видавця Іларія Карбулицького. Новорічні свята він відзначав у славних Мамаївцях, неподалік Чернівців. Гостям не
лише пропонували напої та наїдки, їх знайомили
також із зібраними господарем витворами народних майстрів. Окрасою зібрання були чудові
зразки буковинської вишивки й ткацтва. Еліта
буковинських українців пишалася здобутками свого народу, вивчала їх, намагалася
ознайомити з цією красою якомога більше
людей.
– А які розваги найчастіше пропонували тоді гостям?
– По-різному чернівчани розважали
своїх гостей. Одні – бесідою чи грою у власному
помешканні, інші – прогулянкою садом. Власники рідкісних на той час автомобілів влаштовували поїздки вулицями міста та заміські прогулянки. А багато хто з чернівецьких панів везли
своїх гостей на полювання. Буковинські ліси
напередодні Великої війни кишіли дичиною,
тож мисливцям було там справжнє привілля.
Біля Чернівців є село Бурдей, у нинішньому
Кіцманському районі. В австрійські часи для
мисливців там були влаштовані бурдеї – примітивне житло на зразок землянки. У них можна
було обігрітися та відпочити після виснажливого ходіння з рушницею лісами та полями. Приїжджали туди аристократи та великі чиновники
з Відня, інших австрійських міст. Велике панство найчастіше полювало на велику звірину.
Поступово вистріляли всіх турів, які колись
були символом Буковини. Серед мисливців
цінувалися також оленячі роги, смакувало їм і
м’ясо цієї благородної тварини.
Почесним трофеєм вважалася ведмежа
шкура – полювання на цього звіра вимагало
певних навичок і було досить небезпечним.
Чималою небезпекою був і дикий вепр, надто
поранений. Вполювати його було непросто.
Гості зі столиці Австро-Угорщини та інших
міст імперії приїжджали на Буковину полювати
зазвичай на декілька днів, а то й тижнів. Їм дуже
подобався такий відпочинок, до того ж серед
панства він вважався престижним.
Відтак запрошення столичних гостей
на полювання серед чернівецького панства
набуло певного розповсюдження і сприяло
кар’єрі тих чернівчан, які подібним чином
здобували прихильність могутніх віденських
покровителів.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

