
Ф
от

о 
Іг

ор
я 

ГУ
РЧ

И
К

А
, к

оо
рд

ин
ат

ор
а 

гр
ом

ад
сь

ко
ї о

рг
ан

із
ац

ії 
«Н

аш
а 

зе
м

ля
» 

 

№17 www.versii.cv.uaversii@ukr.net 26.04 - 02.05.2012

26 квітня  – 26-ті  
роковини трагедії 
на ЧАЕС 

+12о +10о +13о +14о +16о
+15о +15о

+19о +24о +25о +25о +26о +20о+25о

26
КВІТНЯ

27
КВІТНЯ

28
КВІТНЯ

29
К В І Т Н Я

30
КВІТНЯ

1 
ТРАВНЯ

2
ТРАВНЯ

ВНОЧІ ВНОЧІ ВНОЧІ ВНОЧІ ВНОЧІ ВНОЧІ ВНОЧІ

ВДЕНЬВДЕНЬВДЕНЬВДЕНЬВДЕНЬВДЕНЬВДЕНЬ

13 стор.

16 стор.
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Вони врятували нас і Землю: 
Меморіальний комплекс жертвам 
Чорнобильської трагедії

ХВОРИХ НА 
СЛАБОУМСТВО БІЛЬШАЄ

ТОРГОВІ ПРІОРИТЕТИ: БУТІК 
ЧИ КНИГАРНЯ?

15 стор.

УКРАЇНСЬКІ ПСИХЛІКАРНІ 
ЗДАЮТЬСЯ ТЮРМАМИ
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погляд політолога Ігоря Буркута
Потрібні 
шашечки чи 
треба їхати?

У радянські часи офіційно таксі були тільки 
державні. Їхнім розпізнавальним знаком були 
чорні шашечки на дверцятах. Але й тоді приват-
ники «грачували», щоби заробити якусь копійчину. Тим більше, що замовити 
державне таксі чи спіймати вільну машину із зеленим вогником на вулиці було 
суттєвою проблемою. З цього приводу існував одеський анекдот: 

Дядько зупиняє машину і питає:
- Таксі?
- Таксі!
- А чому без шашечок?
-  Потрібні шашечки чи треба їхати?
Згадалася ця стара хохма тому, що подібне запитання може невдо-

взі постати перед багатьма українцями. Проблема таксі в українських 
містах донедавна здавалася вирішеною: існує чимало служб радіо-
таксі, але й так звані «кукурузники» на свій страх і ризик підробляють 
таксуванням. Останні не об’єднані у фірми, а кожен працює сам на себе. 
Проте влада вирішила взятися й за них. А почали з міст, де проводити-
меться Євро-2012. Мовляв, лише великі організації здатні обслужити 
клієнтів на достатньо високому рівні, тому й право таксувати на час 
футбольного чемпіонату отримали тільки обрані. Тож усі інші в Києві 
оголосили страйк і на своїх машинах кружляли навколо Кабміну. З ними 
розбиралися не державні службовці, а міліціонери. Чомусь пригадало-
ся, що нинішня будівля українського уряду зводилася для НКВС УРСР. 
Мабуть, знову повіяло старим духом, що ніяк не вивітриться з коридорів 
пострадянської влади.

Радянська система засновувалася на монополії – у політичній сфері 
монополістом була КПРС, в економіці домінувала держава, на естраді – 
Алла Пугачова. Нині нібито існує плюралізм, але у різних царинах життя 
він все більше поступається новітнім монополіям. От і служби таксі пере-
ходять до рук монополістів. Тих, що при владі. Їм все мало – хочеться 
подвоїти, потроїти свої статки. А що без кусня хлібу залишаться родини 
«кукурузників», зовсім не обходить «слуг народу». Не від доброго життя 
тисячі чоловіків крутять баранку день і ніч. Серед таксистів-приватників 
багато колишніх інженерів з ВПК, інвалідів та пенсіонерів за віком. Їм не 
вистачає копійчаних пенсій на елементарне виживання. От і сідають за 
кермо стареньких автівок, куплених ще за совєтських часів. На нових 
машинах частіше таксують молоді хлопці, які хочуть заробити на власне 
житло – з офіційної зарплати накопичити необхідні суми нереально. 
Хтось заробляє на лікування близьких, хтось хоче оплатити навчання 
дітей. Чесною працею всі вони заробляють нелегкі гроші. А цих людей 
намагаються позбавити заробітку. Що їм залишиться? Поповнити лави 
кримінального світу? Але там і так страшенна тіснява. До того ж пере-
важна більшість приватних таксистів – люди чесні й порядні.

Тому результат зусиль влади цілком прогнозований. Таксувати 
«кукурузники» продовжать, але вже «без шашечок». А нинішня влада 
отримала ще одну різко опозиційну соціальну верству населення.

«Придбайте машину за 200 грн 
на місяць!», «Купіть квартиру за 
400 грн!» – такими оголошеннями 
рясніють газетні шпальти, телевізійні 
екрани і навіть… стовпи та зупинки 
на вулицях! І люди зацікавлюються 
цими об’явами, адже бажають зна-
йти оптимальний спосіб вирішення 
житлових чи транспортних  проблем.

Нині кредитні програми банків 
призупинені, тому, користуючись на-

годою, з’являються сумнівні органі-
зації, які не є банківськими установа-
ми, крім того, ці організації зазвичай 
навіть не є фінансовими установами. 
Але, незважаючи на це, вони пропо-
нують людям грошові кредити. Це 
щось на зразок фінансової піраміди. 
Тобто, приходять десять людей, які 
хочуть щось придбати, здійснюють 
щомісячні платежі… Натомість їм 
обіцяють – комусь через два тижні, 

комусь через два місяці, що майно чи 
машина будуть придбані з невели-
кими відсотками. Але частіше за все, 
люди, які вносять щомісячні платежі, 
не отримують майна ні через два мі-
сяці, ані через два роки... 

Перша хвиля таких судових 
справ постерігалася ще перед фі-
нансовою кризою 2006 – 2008 років. 
У таких випадках обдуреним людям 
дійсно допомагали – суди визнавали 
такі договори недійсними, люди по-
вертали втрачені кошти і отримували 
моральну компенсацію. 

Бувають ситуації, коли 
люди сумлінно сплачують 
гроші тривалий час, а фірма 
не виконує своїх обов’язків 
перед ними. У такій ситуації 
– очікування не на користь 
потерпілого. Бо коли підпри-
ємство ліквідується чи буде 
проголошене банкрутом, не 
буде сенсу йти до суду, адже 
таке підприємство вже нічого 
не зможе виплатити, навіть 
якщо справа буде виграшна. 

Отож, якщо вам потрібна позика і 
ви звернулися до подібної організації, 

то, щоби не потрапити в халепу, пови-
нні дізнатися,чи внесене підприємство 
до переліку фінансових установ. Адже 
за законодавством України, будь-які 
операції з приводу керування чужими 
грошовими сумами підлягають ліцен-
зуванню як банківські установи або 
реєстрацію як фінансові установи. Якщо 
ж підприємство не має певного статусу, 
то воно може легко ліквідуватися, і  
тоді «плакали ваші гроші». Наступний 
крок – уважно вичитайте договори, 
які вам пропонують до підписання. 
Справа в тім, що дуже часто люди в 
першу чергу слухають, що розповідає їм 
консультант. І досить часто не читають 
того, що написано в договорі. Напри-
клад, найчастіше бувають випадки, 
коли не вказується термін виконання 
обов’язків.  Тому не зайвим буде взяти 
копію договору для того, щоби  вичита-
ти його у спокійній обстановці вдома. 
Найбезпечніший варіант – звернутися 
до юриста. 

Сумнівні фірми можуть мас-
куватися під відомі назви: на-
приклад, звучати, як відомий 
банк, але після кожної букви 
ставити крапочки, чи зірочку в 
кінці слова. 

Суд визнає договори з такими 
фірмами недійсними, тому всі подібні 
справи, які ми нині ведемо – виграшні. 
Але, перш ніж справа опиниться в суді, 
людина ходить, платить, очікує, роз-
чаровується, витрачає нерви… Тому ми 
опікуємось і тим, щоби й ці  незручності 
також підлягали відшкодуванню. Для 
того, щоби встановити дійсний розмір 
моральної шкоди, суд призначає пси-
хологічну експертизу: ліцензований 
судовий експерт проводить співбесіду 
з потерпілим і встановлює розмір суми. 
Наприклад, одному з наших клієнтів 
фірма повернула його 100 тис грн. 
та відшкодувала 8 тис грн. моральної 
шкоди. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»
 

Юридична фірма 
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефо-
ном (0372) 900-510.

Приходьте: м. Чернівці, вул. 
Головна, 122-А, бізнес-центр 

«Квадрат», офіс 216
Наш сайт:  www.900-510.com

Свідоцтво державної реєстрації  АОО №354063

● Буковина отримала 
додаткові 90 млн. гривень. 
Чернівецька область після внесен-
ня змін до державного бюджету 
додатково отримала 89,7 млн. 
гривень на соціальні потреби. 
На черговій сесії обласної ради 
ці кошти розподілять між район-
ними та міськими бюджетами. 

● У Чернівцях встановлять 
чеські люки по 1000-1300 
грн. за штуку. ДКП «Чернівці-
водоканал» веде перемовини з 
чеською компанією «KASI» про 
закупівлю нових каналізаційних 
люків, дощоприймачів, елементів 
дренажної системи з антивандаль-
ною складовою. До кінця року за-
плановано замінити близько 200 
люків у центральній частині міста. 

● Морози пошкодили 
магнолії в Ботанічному саду. З 
20 видів магнолій у Ботанічному 
саду Чернівецького національного 
університету розпустилися лише 
три види –  через низькі зимові 
температури пуп’янки обмерз-
ли. Однак це явище тимчасове: 
магнолії не квітнутимуть лише 
цього року, бо пагони збереглися.

● Створили туристичний 
планшет «Чернівці-2012». 
Він включає в себе карту-схе-
му історичного центру та карту 
більшої частини Чернівців, а також 
туристичні маршрути. Тут зазначені 
консульства, довідки, екскурсії, 
служби таксі, готелі, ресторани, 
кав’ярні, туристичні фірми, авіа-
агенства, книгарні, магазини суве-
нірів, банкомати, громадські вби-
ральні. Планшети роздаватимуть 
безкоштовно – треба звернутися до 
туристично-інформаційного центру 
(вул. Головна, 16) або в Художній 
салон (вул. О.Кобилянської, 23).

● 26-27 квітня на Буковині 
відбудуться міжнародні зма-
гання медичних бригад. Перед-
бачається, що участь у змаганнях 
візьмуть 22 бригади швидкої мед-
допомоги західного регіону Укра-
їни, прикордонної служби, УМВС 
України в Чернівецькій області, а 
також з Молдови, Румунії і Польщі. 

● Опозиція офіційно 
об’єдналася для участі у ви-
борах. Партії «Фронт Змін» і 
«Батьківщина» офіційно створили 
об’єднану опозицію, в яку, окрім 
них, увійшли ще 4 партії – На-
родний Рух України, «Народна 
самооборона», «За Україну!» 
та «Реформи і порядок».

АБЗАЦ НОВИН АБЗАЦ НОВИН

Буковинці курсуватимуть до Мінська

або Чи зменшиться кількість екологічних проблем зі 
зміною Міністра екології та природних ресурсів?

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

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ» 

Юрист захистить 
від фінансових пірамід

На гірських річках Буковини міні-ГЕС не будуватимуть

На гірських річках Чернівецької об-
ласті малих гідроелектростанцій не бу-
дуватимуть. Про це заявив начальник 
Державного управління охорони на-
вколишнього природного середовища 
в області Борис БАГЛЕЙ.

– Була нарада у міністра й він усім на-
чальникам обласних управлінь сказав, що 
«ваш дозвіл на будівництво малих ГЕС – це 
ваша заява на звільнення». Окрім того, 
маю свою думку як біолог – будівництво 

вважаю недоцільним, економічно необ-
ґрунтованим, яке може зашкодити при-
роді, – сказав Б. Баглей.

За його словами, нині в області діє 
лише одна мала ГЕС – у селі Яблуниця 
Путильського району потужністю 1 МВт, 
яка не завдає екологічної шкоди. У 50-
70-х роках ХХ століття в області було 6 
малих ГЕС. Надалі, якщо й робитимуться 
якісь кроки у напрямку їх відновлення, то 
лише як екзотичних об’єктів туристичної 

привабливості.
Нагадаємо, раніше активісти екологіч-

них та туристичних організацій виступили 
проти будівництва малих гідроелектрос-
танцій на гірських річках Карпат. Вони 
попереджали, що такі ГЕС призведуть 
до екологічної катастрофи, знищення 
туристичного бізнесу та загрози здоров’ю 
мешканців гірських населених пунктів 
(див. «Версії» №11 за 15.03.12).

Довідка. На території Буковини про-
тікає 4 тис. 240 річок загальною довжиною 
8 тис. 966 кілометрів. За оцінкою Держав-
ного комітету з енергозбереження України, 
Чернівецька область посідає третє місце за 
загальним гідроенергетичним потенціалом 
малих річок, який становить 883,7 млн. 
кВт.год/рік.

Що не Міністр, то нова 
екологічна катастрофа?

Нагадаємо, що впродовж останніх місяців 
несподівано серйозну суспільну дискусію 
спровокував намір влади будувати малі ГЕС 
на гірських річках. Застерігаючи, що їх спо-
рудження може призвести до невідворотних 
наслідків і знищення флори та фауни водойм, 
науковці забили на сполох. Колишній Міністр 
Микола Злочевський нарешті дослухався до 
громадськості та на останній колегії наголо-
сив для керівників територіальних підрозділів 
Мінприроди західного регіону, що видавати 
дозволи на будівництво гідроелектростанцій 
неприпустимо. У разі невиконання доручен-

ня, відповідні керівники звільнять свої робочі 
місця, – обіцяв міністр. 

Минуло небагато часу, як після таких, 
доволі гучних, заяв Злочевський Указом Пре-
зидента перекочував розбудовувати РНБО. 
Новий міністр Ставицький також має багато 
«ідей-фікс», одна з яких – розробка сланце-
вих газів. Екологи ж твердять, що видобуток 
сланцевого газу може перетворити про-
мислові регіони на зону екологічного лиха, а 
негативні наслідки від такого процесу можуть 
значно перевищувати ймовірну вигоду в 
добуванні альтернативних джерел енергії. 

Зміни руху пасажирських поїздів Львівської заліз-
ниці таки відбудуться, – зазначив на селекторній прес-
конференції Дмитро ПАВЕЛ, начальник управління 
інфраструктури та туризму облдержадміністрації. 
– Але з врахуванням аналізу маршрутів, попиту, еконо-
мічної доцільності та технічних можливостей.

Мар’ян ЛАСІЙЧУК, начальник вокзалу станції 
«Чернівці» ДТГО «Львівська залізниця» повідомив 
про відміну безпересадкових вагонів Чернівці – Сім-
ферополь, але тільки на осінньо-зимовий період. Для 
організації сполучення із Сімферополем передбачена 

пересадка на станції Львів із поїзда №608/607  Чернівці 
– Львів на поїзд №86/85 Львів – Сімферополь. На літній 
період залишається в графіку поїзд  №296/295 Чернівці 
– Івано-Франківськ у складі 18-ти вагонів.

Поїзд Чернівці – Львів курсуватиме щоденно, а від-
новлений потяг сполученням Чернівці – Мінськ – тільки 
по парних числах. Натомість поїзд №135/136 сполучен-
ням Чернівці – Одеса їздитиме непарними днями. 

У приміському сполученні жодних змін не відбулося: 
всі приміські поїзди продовжують курсувати за діючими 
маршрутами. 

Львівська залізниця за минулий рік перевезла в 
дальньому сполученні 14,5 млн. осіб, у приміському спо-
лученні – понад 56 млн. У результаті залізниця отримала 
597,4 млн. грн доходів, а експлуатаційні витрати склали  
понад 2 млрд. грн. За підсумками першого кварталу 2012 
року Львівською залізницею в дальньому сполученні 
перевезено вже 2,9 млн. осіб, у приміському – понад 
13 млн.   

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Одягаймо вишиванки!
4 травня вже вп’яте у Чернівцях відбудеться 

традиційне свято української вишиванки. 
– Цього дня ми не плануємо побивати якісь рекорди, 

вони вже побиті торік, – розповідає Михайло ПАВЛЮК, 
член оргкомітету «Дня вишиванки». – Ми звертає-
мося до всіх буковинців і гостей міста, і закликаємо одяг-
нутися в своє рідне. На п’ятницю ми запланували багато 
заходів та, головне, щоби ми згадали про вишиванку, 
одягнули її, сказали якесь гарне українське слово, згада-
ли гарний український жарт, тобто створити атмосферу 
гарного українського свята. 

Організатори свята впевнені: якщо свято має про-
довження, то воно потрібне людям. – День вишиванки 
знову повертається у стіни рідного університету і 
цьогоріч основні дійства розпочнуться о 13 біля рези-
денції, – зазначила Тамара МАРУСИК, проректор з 
науково-педагогічної роботи з питань навчально-
виховного процесу та член оргкомітету «Дня ви-
шиванки». – Торік свято вийшло за межі університету 
– у вишиванки вдяглися і в інших навчальних закладах, і  
у садочках, на підприємствах, в ОДА, міській раді, навіть 
таксисти минулого року нас підтримали. Нашим краянам 
сподобалася ця акція. 

Організатори розповіли, що напередодні 4 травня, до 
п’ятирічного ювілею, планується провести цікавий похід у 
Путильський район на найвищу точку Буковинських Кар-
пат – гору Яровицю: щоби свято розпочалося з того, що 
вишиванка замайорить над нашим краєм. У галереї ратуші 
відбудеться виставка народного одягу заслуженого ді-

яча мис-
т е ц т в 
У к р а ї н и 
М и к о л а 
Шкрібляка. 
Кожен бажа-
ючий зможе 
відвідати її, по-
дивитися та по-
спілкуватися з 
людьми, які виго-
товляли цей одяг. 

На громадське обговорення оргкомітет акції висуває 
єдину дату проведення Дня вишиванки на наступні роки. 
Адже й досі не вдалося зафіксувати її. Варто лише враху-
вати, що це має бути робочий день – найкраще четвер. 
Після Великодня, щоб уже закінчився піст і щоби студенти 
ще були на парах, аби свято не припадало на 12 квітня, 
яке зветься Днем космонавтики, 26 квітня – День вшану-
вання чорнобильської трагедії та не 1, 2, 9 травня. Свої 
запитання та пропозиції можна надсилати за адресами: 
lesiavoroniuk@gmail.com та denvycyvanky@gmail.com.   

 Реєстрація закладів-учасників акції проводиться за 
адресою denvycyvanky@gmail.com. Усі зареєстровані 
будуть внесені в основний список тих, хто долучався до 
акції.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії» 

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації аре-
штованого нерухомого  майна : ЛОТ № 1 –  Житловий будинок з належними до нього господарськими 
будівлями та спорудами загальною площею 165,70 м.кв., знаходиться за адресою: Чернівецька 
обл.,Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., с. Тисовець, вул. Аграрна, 14 а, та є власністю КС Хім-
завод, (ІдН/ЄДРПОУ: 26075892, Адреса: м. Чернівці, вул. М. Тореза, 35.) Житловий будинок (літ. А), 
з мансардою літ. (Мс.): фундаменти - бетонні, стіни, перегородки - цегляні, вікна, двері - дерев›яні, 
покрівля - шифер, стіни оштукатурені. Інженерні устаткування - електроосвітлення. Криниця - залізо-
бетонні кільця.Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 198805,00 грн. (без ПДВ) (договір № 
2611021 від 22.08.11).Гарантійний внесок – 28826,84 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в 
рахунок погашення заборгованості перед:  Фізичні та юридичні особи. 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 17 травня 
2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., с. Тисовець, Сторожинецький район в приміщенні 
селищної ради.Остаточний термін подачі заяв 14 травня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за 
придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про 
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій 
областіМФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управ-
ління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до 
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах 
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська,2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: квартира №3, загаль-
ною площею 41,30 кв. м, в будинку №8 по вул. Ломоносова Михайла в м. Чернівці. Однокімнатна квартира №3, що розташована в одноповерховому цегляному житловому будинку №8 з 
підвалом по вулиці Ломоносова Михайла у м. Чернівці. Загальна площа квартири 41,30 кв. м, в тому числі житлова площа - 24,30 м.кв., квартира складається з: коридор (3-1) – 5,30 м.кв., 
кімната (3-2) – 24,30 м.кв., кухня (3-3) – 8,60 м.кв., ванна кімната (3-4) – 3,10 м.кв., фундаменти-бутовий камінь, матеріал стін – цегла,  перекриття – дерев’яні з підшивкою, підлоги-
паркет, керамічна плитка, обладнана системами енергопостачання, холодного водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення власне, котел АОГВ, вентиляція-витяжка через 
канали, радіо, телебачення, технічний стан – задовільний (знос-25%). Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Квартира належить боржнику на праві власності на підставі 
Договору купівлі-продажу квартири від 24.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Балацьким О.О., реєстр. №1670. Стартова 
(початкова) ціна – 160 514,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 8025,70 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код 
ЄДРПОУ 36303404, одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржник: Костюк Надія Василівна  (м. Чернівці, вул. Ломоносова Михайла, буд №13, кв. №4А, ІПН 2230016662). Стягувачі: 
ВАТ «ВТБ Банк» /м. Чернівці, проспект Незалежності, 111, код ЄДРПОУ 33643178; ВАТ «Державний ощадний банк» в особі Чернівецького обласного управління ВАТ «Державний ощадний 
банк» /м. Чернівці, вул. Червоноармійська,224, код ЄДРПОУ 09356307/; Кредитна спілка «Буковина», / м. Чернівці, вул. Головна, 59,  код ЄДРПОУ 25811231/; ВАТ «Райффайзен банк 
Аваль» в особі Чернівецької обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль» /м. Чернівці, вул. Головна, 143, код за ЄДРПОУ 21418784/; НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області 
/м. Чернівці, вул. Головна, 24,  код ЄДРПОУ 25575279/; ВАТ ВАБ /м. Київ, вул. Зоологічна, 5, код ЄДРПОУ 19017842/; ДПІ у м. Чернівці / м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А, код 
ЄДРПОУ 21432838/; ПАТ АК «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ АК «Промінвестбанк» в м. Чернівці» /м. Чернівці, вул. Головна,205 , код ЄДРПОУ 09356164/; ПАТ «Універсал 
Банк» /м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352/; ПАТ «Укрсоцбанк» /м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019/; ПАТ КБ «Надра» в особі філії ПАТ КБ «Надра» 
Чернівецьке регіональне управліня /м. Чернівці, вул. Червоноармійська,54, код ЄДРПОУ 26311045/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за 
його місцезнаходженням, попередньо звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться  „14” травня 2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської 
Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької  філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП».  Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт 
здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі 
р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463. Одержувач: Першотравневий відділ державної виконавчої служби Чернівецького міського 
управління юстиції. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

Міністра екології та природних ресурсів України Миколу 
Злочевського звільнено із займаної посади і призначено 
заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. 
Новим міністром став Едуард Ставицький, який до того обіймав 
посаду голови Державної служби геології та надр.

● Диплом про вищу освіту можна 
купити за 800 у.о. В Україні знову про-
кинувся шалений попит на підроблені 
документи, зокрема на посвідчення 
водіїв, дипломи про закінчення вишів та 
меддовідки. Багато оголошень такого 
спрямування можна знайти в Інтернеті. 
Найпопулярнішим товаром на ринку 
підробок є посвідчення водія. За нього 
просять 600 доларів. При цьому, ні про-
ходити навчання в автошколі, ні складати 
іспити у ДАІ не має потреби. Натомість, 
МВС нагадує, що за використання «липо-
вих» документів накладається штраф до 
850 гривень, арешт до шести місяців, або 
обмеження волі на строк до двох років.

● Полетимо в космос? Відбулося 
підписання угоди між Державним косміч-
ним агентством України та облдержадмі-
ністрацією про співробітництво у сфері 
космічної діяльності. Владники очікують, 
що в результаті підписання угоди стане 
реальним оптичне спостереження з кос-
мосу за сільським господарством краю, 
можна буде визначати стан озимих куль-
тур після зимівлі, контролювати вирубку 
лісів та вибір гравію у річках області. 

● Табачник «осучаснив» шкільну 
програму з літератури. Зі шкільного 
курсу зарубіжної літератури виключили 
«Маленького принца», «Мауглі», «Айвен-
го», «Фауста» і «Божественну комедію». 
Міністерство освіти розробило нову про-
граму для учнів 5-9-х класів, включивши 
туди сучасні літературні твори, у тому числі 
фентезі. Тепер діти вивчатимуть «Гаррі 
Поттера» та «Алхіміка» Пауло Коельо. 
З Гете школярам запропонують лише 
кілька віршів, а Данте вивчать по одному 
сонету. А місце Антуана де Сент-Екзюпері, 
Ред’ярда Кіплінга, Вальтера Скотта за-
ймуть Роберт Шеклі «Запах думки», Шо-
лом-Алейхем «Пісня над піснями», Річард 
Бах «Чайка», Михайло Булгаков «Собаче 
серце». У Міністерстві відзначають, що 
проект створено, щоби осучаснити курс 
зарубіжної літератури. У МОН кажуть, що 
програма ще не затверджена остаточно. 

● Перетинати кордон стане зна-
чно простіше. Новий Митний кодекс, 
що спростить життя туристам, набуде 
чинності 1 червня. За новими правила-
ми, будь-які законно оформлені вантажі 
на кордоні не можуть затримуватися 
більше чотирьох годин. Скоротилася і 
кількість документів на вантаж – з 28 
до 14 одиниць. Митниця не має права 
оцінювати вартість товарів – для цього 
запрошуватимуться фахівці з ліцензіями. 

● Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет приїде до 
Чернівців 17 травня. У рамках візиту 
відбудеться зустріч Патріарха з духо-
венством і паствою на кордоні Хмель-
ницької та Чернівецької областей, зустріч 
у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Майже половина українських дітей п’є алко-
голь. 1% дітей наркологи ставлять діагноз «ал-
коголізм», а на кожні 8 дітей в Україні припадає 
одна точка продажу спиртних напоїв та цигарок, 
причому, багато таких точок розташовано по-
близу навчальних закладів. За три місяці 2012 
року українські правоохоронці зафіксували 3,5 
тисячі фактів розпивання підлітками спиртного 
та куріння у громадських місцях. Щодо людей, 
які продали дітям цигарки й алкоголь, складено 
лише 1,3 тисячі протоколів.

Микола Злочевський

Едуард Ставицький

Екологи переконані, що будівництво в Карпатах ГЕС завдасть суттєвої 
шкоди навколишньому середовищу, бо зміни русел спричинять зсувні та 
ерозійні процеси, які вже сьогодні є однією з основних проблем Карпат. 
Окрім того, у воді живе безліч живих організмів, і у разі їх знищення 
невідворотно погіршиться якість води.

Геноцид
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Морський бій»: 11.00, 13.30, 16.10, 18.50, 21.20. 
Малий зал: «1+1»: 15.00, 19.00; «Шапіто-шоу»: 13.00, 21.05; «Риба моєї мрії»: 17.10. 

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Месники» 3D: 09.00, 11.30, 16.20, 19.00, 21.40; «Морський бій»: 
14.00.    
Малий зал: «Морський бій»: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.  

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Пірати! Банда невдах» 3D: 11.50, 13.30, 17.40, 22.00; «Морський бій»: 15.10, 19.30.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

27 квітня, 17.00: концерт Академічного симфонічного оркестру Чернівецької об-
ласної філармонії (художнй керівник – Йосип Созанський).

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

29 квітня, 12.00: «Сірничок-малючок».

МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

28 квітня, 12.00, 18.30: «Ілюзії вальсу»;
29 квітня, 12.00: «Кішчин дім», 18.30: «Шельменко-денщик». 

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

26 квітня – «Beer Gun» (м. Чернівці). 
27 квітня – Absinth Party з гуртом «Проти Ночі», 25% знижки на коктейлі з вмістом 
абсенту, боді-арт шоу, конкурси, призи. 
28 квітня – «Rura» (м. Івано-Франківськ). 
29 квітня – «I-RIS» (м. Чернівці). 
Початок концертів – о 20.00.

ЧЕРНВЕЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. М. ІВАСЮКА

Від 22 квітня по 1 травня з нагоди Всесвітнього дня книги Чернівецька обласна універ-
сальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка спільно з Генеральним консульством 
України в Сучаві (Румунія) та за сприяння обласної державної адміністрації оголошує 
акцію «Українську книгу – дітям українських сіл Сучавського повіту (Румунія)». 
Збір книг проводиться від 9:00 до 19:00.

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Укра-
їно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,08.00 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Х/ф «Здрастуйте, я 
ваша тiтка!»
08.05 Ера бiзнесу.
08.10 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,12.25,15.35,18.45,22.25 
Погода.
10.05 Шеф-кухар країни.
11.05 Доки батьки сплять.
11.30 Кожна краплина має 
значення.
11.50 Порт особливого при-
значення.
12.30 Право на захист.
12.50 Вiкно до Америки.
13.25 Х/ф «Звичайний фа-
шизм».
15.40 Х/ф «Живi i мертвi».
1 8 . 5 0  С м i ш н и й  т а  щ е 
смiшнiший.
19.20 After Live (За лаштунка-
ми Шустер-Live).
19.45 Зiрки гумору. Ю. Стоя-
нов, I. Олейников, Г. Ветров.
20.40 Сiльрада.
20.55 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Зiрки гумору. С. Дробо-
тенко, А. Арканов, В. Винокур.
22.30 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
22.35 Х/ф «Здрастуйте, я 
ваша тьотя!»
ТРК «Ера».
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Х/ф «Маленькi трагедiї».
05.30 Хто в домi хазяїн?

   «1+1»
06.10 Комедiя «Вiкi - малень-
кий вiкiнг».
07.40 Комедiя «Спортлото 
82».
09.30 Комедiя «Кохання i го-
луби».
11.30,01.55 Мелодрама «Шпа-
на замоскворецька».
19.30 «ТСН».
20.10 «Принци бажають по-
знайомитися».

21.25 Комедiя «Не треба су-
мувати».
23.25 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
23.50 Комедiя «Людина з буль-
вару Капуцинок». (2).

   IНТЕР
05.05 Д/с «Герої часу, що 
минає. Людмила Касаткiна. 
Приборкувачка».
05.55 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв».
07.40 «Юрмала-2010».
09.20 Т/с «Одну тебе люблю».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
22.25 Т/с «Пiд прикриттям».
00.20 Д/ф «Фiлiп Кiркоров. 
Король-одинак».
01.20 Х/ф «Мами».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.20 Д/с «Людина зброї».
04.50 Д/ф «Приборкувачка 
тигрiв».

   ICTV
05.45,07.20 Погода.
05.50,05.40 Свiтанок.
06.35 Факти тижня.
07.25 Х/ф «Мiсто привидiв».
09.25 Х/ф «Конго».
11.50 Х/ф «Турецький гамбiт».
14.40 Х/ф «Перевiзник 3».
16.45 Х/ф «Механiк».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
19.15,00.20 Надзвичайнi но-
вини.
20.00 Т/с «Штрафбат».
22.10 Т/с «Зброя».
01.25 Х/ф «В iм`я короля».
03.30 Х/ф «Посилка». (2).
05.20 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,
03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.5
5,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,23.00,03.00,05.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-

новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,
13.10,14.15,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.50,03.30,
04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка 
з Анною Безулик».
15.15 «Iнтелект.ua».
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя за-
кону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Податковий щоден-
ник».
23 .25 ,00 .25 ,03 .20 ,04 .20 
«Crime news».
02.30 «Акцент».

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 9.50, 17.20, 21.55, 0.00, 
4.30 Погода
6.50, 9.55, 17.25, 22.00, 0.05, 
4.35 Погода на курортах
7.00, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.00, 15.00 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»
9.10, 14.10, 4.00 Твій спорт
9.40, 12.05, 13.55, 15.55, 22.05, 
0.15, 1.00 Познайомимось?
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.20, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв» 
14.55,  20 .00,  0 .10  Твоє 
здоров’я
16.00, 4.40 Привітай
22.15, 2.10 Х/Ф «P.S.Я кохаю 
тебе»

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20,17.00, 
19.30, 00.25,01.20 «Парад 
планет»
0 7 . 5 0 ,  0 9 . 0 0 ,  1 3 . 1 0 , 
15.55,19.20,21.50 «Погода» 
08.00 «Біоритм»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кіне-
матографа»
15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»

16.30 «Музична програма» 
(рум. мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 Д/ф «Помилка Леніна»
19.00,21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.10 Х/ф «Кар’єра Діми Го-
ріна» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07 .15 ,  13 .15 ,  21 .00  Т /с 
«Iнтерни».
08.30 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 4».
11.00,04.00 Т/с «Заєць, засма-
жений по-берлiнськи».
12 .40 ,03 .05  Щиросерде 
зiзнання.
14.15, 16.10 Т/с «Кожен за 
себе».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.15,03.55 Подiї Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Х/ф «Форсаж». (2).
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «DООМ». (3).
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь 
4» (2).

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес» 
07.00 «Роздуми про сокро-
венне»
07.25, 10.20, 13.00, 16.00, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами 
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 20.30, 22.25, 
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.00 «Новини» 
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40, 19.00 «Зорепад по-
бажань» «Сузір’я почуттів» 
(рум. мов.)
12.00, 01.35 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.05, 16.05 М/фільм 
13.30 «Акценти» 
14.00 «Буковинчики - весе-
линчики» 
14.45, 00.10 «А музика зву-
чить…» 
16.30 «Буковинський дивос-
віт»
17.30 «Моє рідне село» 
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)

19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00 «Калинові острови»
22.55 Д/фільм «Дорогами 
України»
02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Х\\фільм 

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
0 7 . 0 5 , 0 8 . 3 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
09.35 Чортицi в спiдницях.
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувач-
ка вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.45,16.35,20.25 Т/с «Унiвер».
15.10 Т/с «Ранетки».
16.05 УТЕТа тато!
19.00,02.20 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.30 Т/с «Реальнi па-
цани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 Дурнєв+1.
00.40 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

   НТН
05.30 Х/ф «Сталiнград».
05.35 «Правда життя».
09.00 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».
11.00 Т/с «Зниклi».
1 5 . 2 0  Т / с  « Л ю б и т и  т а 
ненавидiти».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мис-
лити як злочинець». (2).
23.30 Х/ф «Секс на виживан-
ня». (3).
01.25 Х/ф «Замiна 2: Останнiй 
урок». (2).

02.55 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Особистий погляд».

   СТБ
04.45 «Танцюють всi! Повер-
нення героїв».
07.30 Х/ф «Iдеальна дружи-
на».
09.35,18.00 «Неймовiрна 
правда про зiрок».
10.35 Х/ф «Доставити за будь-
яку цiну».
14.35,19.35 «Екстрасенси 
ведуть розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
20.40 «Куб 2».
22.00 «Детектор брехнi».
23.00 Х/ф «Тобi, справжньо-
му».
02.05 Х/ф «Принцеса цирку».
04.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.30 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.45 М/ф «Бунт пернатих».
08.05 Х/ф «Майже герої».
09.55 Х/ф «Втрачена i зна-
йдена».
12.00 Х/ф «Пригоди Зака i 
Кодi».
13.45 Х/ф «Ясон i аргонавти».
15.40 Х/ф «Ясон i аргонавти 
2».
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда».
19.30 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй».
21.00 Т/с «5 наречених». (2).
22.05 Аферисти.
23.00 Свiтлi голови. Зимовi 
iгри.
00.10 Спортрепортер.
00.15 Служба розшуку дiтей.
00.20 Х/ф «Лiтнi iгри».
0 2 . 2 0  Т / с  « П i в д е н н а 
територiя». (2).

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.35 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
08.35 Х/ф «Перехрестя».
10.20 Х/ф «Поспiшай кохати».
12.20 Т/с «Подарунок долi».
17.15 «КВН».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Мiс Україна 2012».
23.55 «Льодове гала-шоу».
00.45,03.45 «Нiчне життя».
03.30 Мобiльнi розваги.

понеділокВерсії 30 квітня понеділоктеле
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№ 17«Український вибір»:

Повернути народу його права

МАНІФЕСТ
 Громадського руху 
«Український вибір»

Соромно так далі жити! Двадцять 
років тому громадяни України об-
рали свій власний шлях, одностайно 
проголосувавши за незалежність 
і суверенітет України. Ми вибрали 
право самим визначати долю своєї 
країни. За роки незалежності ми 
неодноразово делегували своє право 
на владу різним політикам і парті-
ям, і щоразу політики або політичні 
сили, приходячи до влади, починали 
впроваджувати в життя курс, який 
кардинально відрізнявся від їх перед-
виборних обіцянок. Ідеологічні гасла 
і програми стали для політиків всього 
лише ширмою. Чому ж після цього 
вони продовжують займати свої поса-
ди і кабінети? Хто і як в цьому випадку 
повинен і може змусити їх виконувати 
нашу волю і свої обіцянки?

Будь-яка влада, усвідомлюючи 
свою безконтрольність і безкарність, 
забуває про інтереси народу. І згадує 
про них лише напередодні чергових 
виборів. Чи є вирішення цієї про-
блеми? Вирішення є! Нам треба мати 
не тільки право голосувати в день 
виборів, а й право і механізми здій-
снення контролю над тими, кому ми 
делегуємо свою владу.

Чекати приходу «нової 
справедливої влади» – це уто-
пія!

Ми повинні змусити будь-яку 
обрану народом владу зважати на 
думку і виконувати волю більшості 
громадян!

І. Наші принципи та завдання:
1. Права і свободи кожного гро-

мадянина повинні неухильно до-
тримуватися. Україна повинна стати 
по-справжньому правовою і демо-
кратичною державою, що гарантує 
громадянам право визначати стра-
тегічний курс країни в питаннях 
внутрішньої і зовнішньої політики, 
державного устрою.

В Україні має бути відновлена 
парламентсько-президентська фор-
ма правління, при якій парламент 
формує уряд, контролює його роботу, 
призначає та звільняє з посад керів-
ників правоохоронних органів.

2. Реальна турбота про здоров'я, 

добробут і високий 
рівень життя кож-
ного українця, його 
соціальної безпеки 
повинна стати го-
ловним пріоритетом 
держави. Гідна за-
робітна плата, ство-
рення нових робочих 
місць, забезпечення 
високого рівня освіти 
та зайнятості молоді, 
гідні пенсії та соціальні 
виплати ветеранам, інвалідам та 
малозабезпеченим, чорнобильцям 
і афганцям – це гарантія соціальної 
та політичної стабільності України.

Тільки високий рівень розвитку 
нашої економіки, її конкуренто-
спроможність у світовому поділі 
праці може забезпечити високі соці-
альні стандарти. Тому політика дер-
жави повинна стати прагматичною 
і забезпечити неухильне зростання 
національної економіки. Без цього 
не можливо досягти постійного під-
вищення життєвого рівня громадян, 
особливо малозабезпечених, зберег-
ти високий рівень зайнятості.

Необхідний пріоритетний роз-
виток наукомістких і високотехно-
логічних галузей, таких як маши-
нобудування, авіабудування, суд-
нобудування, ракетно-космічного 
виробництва і підприємств ВПК. У 
цьому зв'язку вирішальне значення 
на тривалу перспективу має вибір 
напряму зовнішньоекономічної ін-
теграції України. Порівняльні оцінки 
ефективності інтеграції: або з кра-
їнами Євросоюзу, або в напрямку 
Митного союзу з Росією, Білоруссю та 
Казахстаном, Єдиного економічного 
простору, участі в Євразійському 
економічному союзі, виконані вче-
ними Національної академії наук 
України та незалежними експертами, 
засвідчують безперечну ефектив-
ність східного вектора інтеграції. Це 
відновить попит на нашу продукцію, 
дасть можливість реалізувати тран-
спортний і транзитний потенціал 
країни, створить невичерпний ринок 
збуту для продукції нашого сільсько-
го господарства. Саме цей напрям до-
поможе зупинити економічну дегра-
дацію країни, еміграцію талановитої 
молоді, процес зубожіння громадян, 
відновити колись потужний потенці-
ал української науки. Буде сприяти 

піднесенню національної культури 
і мистецтва.

3. Ми повинні почати реальну 
боротьбу з корупцією. Антикорупцій-
ний закон повинен прийматися все-
народно. Тільки тоді він стане дієвим 
механізмом для перемоги над таким 
національним злом, як корупція. Не 
можуть приймати антикорупційний 
закон ті, проти кого він спрямований.

4. Землі сільськогосподарського 
призначення – це останнє, що нам 
вдалося зберегти. Ми проти того, 
щоб під виглядом земельної реформи 
сталося фактичне захоплення землі 
кількома фінансово-промисловими 
групами. Питання купівлі-продажу 
землі має вирішуватися не парламен-
том, а народом.

5. Україна – двомовна країна, і 
ніхто не може обмежувати право лю-
дей використовувати російську мову 
в усіх сферах суспільного життя. Ми 
проти того, щоб держава втручалася 
в приватне життя громадян, визна-
чаючи мову спілкування з пред-

ставниками державних органів. Ми 
виходимо з принципу, що в системі 
освіти мову навчання повинні ви-
значати батьки дітей, а не держава.

6. Українські громадяни повинні 
мати право на друге громадянство. 
Заборона на друге громадянство 
в сучасному цивілізованому світі є 
анахронізмом, що принижує гідність 
людей.

ІІ. Основні напрямки нашої 
діяльності.

Для того, щоб реалізувати 
ці завдання, ми пропо-

нуємо привести в дію 
головний постулат 
прямої демокра-
тії, викладений у 
ст.5 Конституці ї 
України: «Носієм 
суверенітету і 

єдиним джерелом влади 
в Україні є народ. Народ 
здійснює владу безпо-
середньо і через органи 
влади та органи місце-
вого самоврядування».

Громадський рух «Україн-
ський вибір» спрямує свою ді-
яльність на:

1. Розробку та прийняття За-
кону України «Про всеукраїнський і 
місцевий референдум за народною 
ініціативою», який має закріпити 
право народу безпосередньо вирішу-
вати стратегічні питання внутрішньої 
і зовнішньої політики, управління 
державними справами та актуальні 
питання в регіонах.

На всеукраїнському референдумі 
ми будемо:

- Приймати стратегічно важливі 
закони і скасовувати чинні закони, 
що не відповідають інтересам біль-
шості громадян;

- Приймати рішення з найважли-
віших питань суспільного життя, ін-
теграції України в міжнародні спілки 
та об'єднання;

- Приймати Акти народної волі, 
наслідками яких можуть бути: роз-
пуск парламенту, відставка уряду, 
припинення повноважень складу 
суддів Конституційного та Верхо-
вного Судів України.

На місцевих референдумах:
- Вирішувати важливі соціально-

економічні питання;
- Приймати рішення про розпуск 

рад усіх рівнів;
- Приймати рішення про звіль-

нення від займаних посад голів місце-
вих державних адміністрацій, а також 
міських, селищних та сільських рад.

 Рішення влади легітимні, 
якщо це думка більшості гро-
мадян!

2. Для вироблення конкретних 
стратегій і планів розвитку країни, 
регіону, населеного пункту, пошуку 
шляхів вирішення наболілих проблем 
ми будемо проводити семінари, кру-
глі столи, дискусійні клуби за участю 
експертів, учених, журналістів, пред-
ставників громадськості.

3. Для визначення основних тем, 
проблем, тенденцій, які хвилюють 
людей, ми будемо проводити ре-
гулярні соціологічні опитування, у 
тому числі регіонального рівня. Це 
дозволить встановити пріоритети 
громадян і проблеми, які влада пови-
нна вирішувати в першу чергу.

4. Проведення громадських екс-
пертиз рішень органів влади і міс-
цевого самоврядування, публікація 
інформаційно-аналітичних матеріа-
лів про її діяльність. Інформування 
громадян з усіх питань діяльності 
нашого громадського руху.

 5. Підтримка ЗМІ у створенні 
рубрик і передач, які висвітлюють 
актуальні регіональні питання, під-
німають проблеми, які замовчуються 
владою. Громадські інформаційні 
кампанії, оприлюднення фактів про-
типравних дій органів влади та окре-
мих чиновників повинні стати дієвою 
зброєю у боротьбі за наші права.

6. Проведення публічних заходів 
та протестних акцій, які повинні зму-
сити владу вирішувати наші спільні 
проблеми, дотримувати інтереси 
громадян та законні права народу.

«Український вибір» буде ді-
яти в інтересах більшості громадян, 
спираючись на ініціативу та актив-
ність людей, як самостійно, так і в 
партнерстві з іншими громадськими 
організаціями, з кожним, хто поділяє 
наші переконання.

Шановні читачі! Пропоную Вашій увазі Маніфест 
нашого громадського руху. Цей документ повинен 
стати основою майбутньої програми «Українського 
вибору», яку ми разом розробимо і обов’язково втілимо 
в життя. Демократія – це влада більшості, і Громадський 
рух «Український вибір» створюється для захисту 
прав більшості громадян України. Я звертаюся до всіх 
небайдужих об’єднатися навколо нашої спільної ідеї 
і повернути українському народу його конституційне 
право на владу.

З повагою, ініціатор Громадського руху 
«Український вибір» Віктор Медведчук

Ми повинні об’єднатися!
«Український вибір» – це механізм, який 
приведе в дію справжнє народовладдя.

Ставай поруч!
Країною керуєш ти!
Сайт нашого руху: 

www.vybor-ua.org.ua

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпоте-
ки. ЛОТ № 1 -  земельна ділянка площею 0,2500 га кадастровий номер 7320581000:01:002:0036, 
призначення якої –  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, належить боржнику Лещину Олександру Анатолійовичу (вул. Мала Виженка, 
с.Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., іпн 2352607351) на підставі Державного акту на 
право власності на земельну ділянку серії АГ 440180 від 30 жовтня 2006 року. Майно  знаходяться 
за адресою: с. Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., на території Виженської сільської 
ради. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 64563,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25090 
від 12.12.11).  Гарантійний внесок у розмірі – 3228,15 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за кошти 
в рахунок погашення заборгованості перед: Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» м. Чернівці, вул. Головна, 183. По лоту обмеження на використання загальні визначені 
законодавством правил землеволодіння. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок 
№ 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач 
ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація. Посилання в платіжних документах на номер договору є 
обов’язковим.  Торги призначені на 14 травня 2012 р. о 16:00 год. за адресою:  с. Виженка, Ви-
жницького р-ну, Чернівецької обл., в приміщенні Виженської сільської ради. Остаточний термін 
подачі заяв 14 травня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється 
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів 
на депозитний рахунок № 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 
34831565, одержувач -  ВДВС Вижницького РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажа-
ючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для 
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 
37142158 проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна предмету 
іпотеки: ЛОТ № 1 – нежитлова будівля загальною площею 801,90кв.м., яка розташована по вул. 
Лісній,2 в м. Вашківці, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., що належить Лисану Олексію Івано-
вичу (вул. І.Богуна, 20, м. Вашківці, Вижницького району, Чернівецької області. іпн 2387800310). 
Нежитлова одноповерхова будівля складається зі складу Мінеральних добрив (літ. А-АІ), а саме: 
склад №1 – 275,00кв.м., склад №2 – 134,80кв.м., склад №3 – 166,50кв.м., склад №4 – 86,80кв.м., 
склад №5 – 78,90кв.м. Колишня заправка (літ.Б) одноповерхова  з цегли будівля обладнана енер-
гопостачанням – від центральної мережі (не підключене)., загальна площа забудови 59,90кв.м. 
Фундаменти – стрічкові з бутового каменю, стіни – цегла, черепашник, перегородки з цегли 
та ракушняка, часткове руйнування кладки, підлога – бетонна, дах, покриття – двоскатний, 
дерев’яний, вікна деревяні, ворота – деревянні. Оздоблення – пофарбування водяними сумішами, 
олійними фарбами. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В від центральної 
мережі – відрізане, прилади відсутні, система водопостачання та каналізації зруйновані. Технічний 
стан будівлі – незадовільний. Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці не с/г при-
значення загальною площею 0,64га на підставі тимчасової угоди (договору) оренди земельної 
ділянки б/н від 10.01.2007р. строкове платне користування терміном на 10 років. Майно належить 
боржнику на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА №971955 від 
05.06.2003 р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 74820,00 грн. (без ПДВ) (договір № 
1-25091 від 12.12.11).Гарантійний внесок – 3741,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти 
і в рахунок погашення заборгованості перед:Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 
України», (м. Чернівці, вул. Головна, 183).По лоту обмеження на використання загальні визначені 
законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для нежитлових 
будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «При-
ватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреаліза-
ція». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.

Торги призначені на 14 травня 2012 р. об 14:00 год. за адресою: м. Вашківці, Вижницький 
район, Чернівецької області в приміщенні Вашківецької міської ради.Остаточний термін подачі 
заяв 14 травня 2012 р. до 13:00 год.Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на де-
позитний рахунок № р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 
34831565, одержувач: ВДВС Вижницького 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 органі-
затора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки 
за телефонами: 098 383 33 39.Найменування та номер газети де розміщене оголошення: газета 
«Версії» від 26.04.2012;газета  «Доба» від 26.04.2012. 

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

Лот №1. Земельна ділянка площею 0,1471 га, в межах плану, кадастровий номер 
7322589000:01:003:0218, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський 
район, с. Шипинці, є власністю боржника згідно Державного акту на право власності на земельну 
ділянку серії ЯБ № 754891 виданого 11 квітня 2006 року та реалізується в рахунок погашення 
заборгованості перед ПАТ АК «Промінвестбанк». Цільове призначення земельної ділянки – для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ділянка 
прямокутної форми. Відомості щодо забудови земельної ділянки та обмеження на використання 
відсутні. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 103 530,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 176,50 грн. 
без ПДВ. 

Лот № 2. Земельна ділянка площею 0,1853 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька об-
ласть, Кіцманський район, с. Шипинці по вул. Панфілова, є власністю боржника згідно Державного 
акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 089489 від 04.04.2007 р. та реалізується в 
рахунок погашення заборгованості перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». Незабудована земельна 
ділянка за кадастровим № 7222589000:02:001:0468, площею 1853 га за цільовим призначенням 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, довжи-
ною фронтальної лінії 18,75 м.п. Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характерис-
тиками, наближеною мережею світла та газу. Відомості щодо обмеження на використання відсутні.

Стартова (початкова) ціна – 87 941,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 4 397,05 грн. 
без ПДВ.

Лот № 3. Двохкімнатна квартира, загальною площею 44,1 кв.м., що знаходиться за адресою: 
Чернівецька область, Кіцманський район, м. Кіцмань, вул. Паркова, 3, кв. 1, є власністю боржника 
згідно Договору купівлі-продажу квартири посвідченого, приватним нотаріусом Кіцманського 
районного нотаріального округу 25 лютого 2006 року за реєстром № 601 та реалізується в рахунок 
погашення заборгованості перед ПАТ «Акціонерний комерційний банк промислово-інвестиційний 
банк». Квартира розташована на першому поверсі одноповерхового будинку. Житлова площа 
29,2 кв.м., у тому числі: 1-а кімната 9,2 кв.м., 2-а кімната 20,0 кв.м. Кухня 8,0 кв.м. Висота при-
міщень 3,05 м. Зовнішні стіни- дерев’яні, матеріал перекриття- дерев’яне. Будинок підключено 
до телефонної мережі, обладнано водопроводом (холодним, гарячим), каналізацією, опаленням 
водяним,, газопостачанням, електроосвітленням, радіотранслійною мережею. Відомості щодо 
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 116 380,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 819,00  грн. 
без ПДВ.

Лот № 4. Двохкімнатна квартира, загальною площею 42,0 кв.м, що знаходиться за адресою: 
Чернівецька область, Кіцманський район, м. Кіцмань, вул. Паркова, 3, кв. 2 є власністю боржника 
згідно Договору купівлі-продажу квартири посвідчений приватним нотаріусом Кіцманського ра-
йонного нотаріального округу 25 лютого 2006 року за реєстровим № 599 та реалізується в рахунок 
погашення заборгованості перед ПАТ «Акціонерний комерційний банк промислово-інвестиційний 
банк». Квартира розташована на першому поверсі одноповерхового будинку. Житлова площа 27,1 
кв.м., у тому числі: 1-а кімната 15,5 кв.м., 2-а кімната 10,6 кв.м. Кухня 9,4 кв.м. Висота приміщень 
3,05 м. Зовнішні стіни- дерев’яні, матеріал перекриття- дерев’яне. Будинок підключено до теле-
фонної мережі, обладнано водопроводом (холодним, гарячим), опаленням водяним, каналізацією, 
газопостачанням, електроосвітленням, радіотрансляційною мережою. Відомості щодо обмеження 
на використання відсутні. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 105 800,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 290,00 грн. 
без ПДВ.

Прилюдні торги призначені на 14.05.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: 
Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Українська, 53. Кінцевий термін реєстрації: 14.05.2012 року 
об 10:00 год. Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присут-
німи на прилюдних торгах, що становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 
26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: 
ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягу-
вача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном 
можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), 
звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору 
прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про 
сплату гарантійного внеску. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення 
коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу 
проведення прилюдних торгів.

політичні



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.45 Погода.
06.10 Українська мрiя М. По-
плавського.
06.50 Х/ф «12 стiльцiв».
08.10 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09 .15 ,20 .55  Про виплати 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
09.50 Муз. фiльм «Великий День 
Перемоги».
10.30 Т/с «Чотири танкiсти i со-
бака».
12.30 В гостях у Д. Гордона.
13.30,14.10,18.30,22.45 Погода.
13.40 Книга.ua.
14.15 Х/ф «Чекай на мене».
15.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю фрон-
ту».
18.35 Футбольний код.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. 
Прем`єр-лiга. «Оболонь» (Київ) - 
«Iллiчiвець» (Марiуполь).
19.45 В перервi - Футбольний код.
20.50 Мегалот.
21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Концертна програма «Я - 
українець!»
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «12 стiльцiв».
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.25 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
05.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.

   «1+1»
08.05,02.40 Бойовик «Зворотнiй 
вiдлiк».
11.45 Комедiя «Не треба суму-
вати».
13.35 Бойовик «Хоробре серце».
17.00 Бойовик «Фантастична 
четвiрка».
19.00 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Металiст (Харкiв) - Шахтар 
(Донецьк).

20.50 «ТСН».
21.20 Бойовик «Дипломат». (2).
01.05 Бойовик «Таємний план». 
(2).

   IНТЕР
06.15 Д/ф «Дикi i небезпечнi 2».
07.50,20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
09.45 Т/с «Матусi».
17.45 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
00.25 Х/ф «Спаун».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.40 Д/ф «Прокуратори Укра-
їни».
03.25 Д/ф «Людина зброї».
04.55 «Знак якостi».

   ICTV
06.20,06.30 Погода.
06.25,04.40 Свiтанок.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45,12.35 Анекдоти по-
українськи.
08.10 Провокатор.
09.05,19.15,00.15 Надзвичайнi 
новини.
10.05,16.05 Т/с «Пiд зливою 
куль».
12.55,20.00 Т/с «Штрафбат».
14 .55  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
22.05,02.55 Т/с «Зброя».
01.15 Х/ф «Надмiрне насильство 
2. Сила проти сили». (2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13

.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 6.40, 5.00 Про казки
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
7.10 Ранок надіі
8.0, 15.00 Х/Ф «Сімнадцять мит-
тєвостей весни» 
9.10 Радіус
9.40, 12.00, 14.00, 17.10, 22.05, 
23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 23.30, 3.00 Радіус
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
3.30 Буковина містична

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.40, 14.45, 15.50,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.10, 08.35, 13.15 «Малятко» 
08.00, 08.50,13.10, 14.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година 
від М2»
15.00 Футбол 
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Х/ф «Зайчик» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
21.00 Д/ф «Кінець Радянського 
Союзу» 
22.10 Хокей. Чемпіонат Чернівців. 
Фінал «Версаль» – «Тріумф»
00.00 «Чернівецький репортер»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,19.15,03.35 Подiї Спорт.
07.15, 13.15, 21.00 Т/с «Iнтерни».
08.25,14.15,22.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
10.00 Герої екрану.
11.00,03.40 Т/с «Заєць, засмаже-
ний по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
01.00 Х/ф «Поза увагою». (2).
03.00,05.15 Т/с «30 потрясiнь 
4» (2).

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.30 «Музичний експрес»
07.00 «Палітра»
07.25, 10.00, 13.00,  16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 - «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.05, 
05.30 «Телемеридіани»
09.30, 17.00, 03.25 «Музичний 
експрес»
10.05 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.35 «Пам’ять» 
11.05 «Красен світ» 
11.35, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Фільми 
та зірки»
13.05, 16.20 М\фільм
13.30 «Буковинський дивосвіт»
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.00 «Вічність у миті»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.00 «Калинові острови»
22.55 Д\\фільм «Дорогами Укра-
їни»

02.40 «ЕКСПРОМТ»   
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитської Оде-
си».
07 .25  Х /ф «Перегони  по 
вертикалi».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 «Легенди карного розшуку».
13.10,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Т/с «Любити та ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.30 Х/ф «Нострадамус».
01.45 Х/ф «Рой». (3).
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.25 «Речовий доказ».
04.20,05.35 «Агенти впливу».
04.50 «Особистий погляд».
05.10 «Правда життя».

   СТБ
05.55 «Нез`ясовно, але факт».
06.40 «Документальний детек-
тив».
07.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50,18.05 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.50 Х/ф «Пригоди Вєрки Сер-

дючки».
12.35 Х/ф «Три напiвграцiї».
14.35,19.05 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя 
свiтова».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.00 «Хата на тата».
23.05 Х/ф «Кордон. Тайговий 
роман».
01.40 Х/ф «Щит i меч».
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.50 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.05 Х/ф «Чарiвний принц».
08.50 Х/ф «Деннiс-мучитель».
10.50 Х/ф «Ясон i аргонавти».
12.45 Х/ф «Ясон i аргонавти 2».
14.40 Х/ф «Фiнес i Ферб: Через 
друге вимiрювання».
16.10,00.40 Х/ф «Дочка мого 
боса».
18.00 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич».
19.20 М/ф «Три богатирi i Шама-
ханська цариця».
21.00 Т/с «5 наречених». (2).
22.05 Ревiзор.
23.10 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
00.15 Репортер.
00.35 Служба розшуку дiтей.
02.25 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Пригоди пiнгвiняти 
Лоло».
08.55 М/ф «Канiкули в Просток-
вашино».
09.10 М/ф «Ну, постривай!»
10.00 Т/с «Солдати».
14.05 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Зiрковi жерт-
ви».
16.00 Т/с «Якщо у вас немає 
тiтки».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00 Погода.
06.10 Свiтовий рекорд Гiннеса.
07.05 Х/ф «12 стiльцiв».
08.10 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09 .15 ,20 .55  Про  виплати 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.20,10.55,22.50 Погода.
09.25 Свiтло.
09.50 Т/с «Чотири танкiсти i 
собака».
11.00 З перших вуст.
12.00 Д/ф «Олег Карамазов. 
Рок».
13.00 Хай щастить.
13.30 Х/ф «Подвиг розвiдника».
14.55 Х/ф «Жайворонок».
16.20 Х/ф «Фронт без флангiв».
19.05 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.55 «Весняний жарт» з С. 
Єщенком.
20.20 Aфтершок.
20.45 Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Х/ф «12 стiльцiв».
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 ТелеАкадемiя.
03.10 Т/с «Домiвка».
04.50 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
05.25 Свiтло.

   «1+1»
07.50 Мелодрама «Назад в 
СРСР».
11.30,01.30 Мелодрама «Шпана 
замоскворецька».
19.30 «ТСН».
20.00 Бойовик «Хоробре серце».
23.25 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
23.50 Трилер «Артефакт». (2).

   IНТЕР
06.25 Д/ф «Лариса Долiна. Менi 
набридло бути залiзною».
07.15 Концерт «Вдалi пiснi».

10.00 Т/с «Матусi».
18.05 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
00.25 Х/ф «Страховий випадок».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.40 Д/с «Прокуратори Укра-
їни».
03.20 Д/ф «Людина зброї».
04.50 «Формула кохання».
05.35 «Знак якостi».

   ICTV
06.20,07.05 Погода.
06.25,05.45 Свiтанок.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Стоп-10.
09.10,19.15,00.15 Надзвичайнi 
новини.
10.10 Х/ф «В iм`я короля».
12.50,20.00 Т/с «Штрафбат».
15 .00  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
16.10 Т/с «Пiд зливою куль».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Спорт.
22.00,02.50 Т/с «Зброя».
01.15 Х/ф «Надмiрне насиль-
ство». (2).
04.35 Битва нацiй.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,
14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».

10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 6.40, 5.00 Про казки
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 21.55, 
0.00, 4.35 Погода
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.05, 4.40 Погода на курортах
7.10 Ранок надії
8.00, 15.00 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни» 
9.10, 14.10, 4.00 Буковина міс-
тична
9.40, 12.00, 14.00, 17.10, 22.05, 
0.15, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.20, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.45 Привітай
22.15, 2.10 Х/Ф «Був місяць 
травень»

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.20 «Малятко»
07.15, 09.50,15.10, 17.50, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репортер»
07.50,09.00, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 Д/ф «Помилка Леніна»
09.05 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа» 
18.05 Д/с «Чужі гріхи» (1)
19.00 Музичний серпантин
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Солодка жінка» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
07.15, 13.15, 21.00 Т/с «Iнтерни».
08.30,14.15,22.00 Т/с «Слiд».

09.10 Т/с «Охоронець 4».
11.00,03.45 Т/с «Заєць, засма-
жений по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
01.00 Х/ф «Форсаж». (2).
02.45,05.10 Т/с «30 потрясiнь 
4» (2).

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.05, 09.00, 12.30, 14.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телеме-
ридіани» 
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
10.05 «Красен світ» 
10.35 «На музичній хвилі» (рум.
мов.) 
11.05 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.30 «Зав’язь»
11.45 «Лідери якості» 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.05 «На музичній хвилі»
13.35, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка» 
14.30, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
18.55 «Зелений БУМ»
19.30 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Енциклопедія дизайну»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами 
України»
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  
04.00 Х\\фільм
 

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.

08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Легенди бандитської 
Одеси».
07 .25  Х /ф «Перегони  по 
вертикалi».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.45 «Легенди карного роз-
шуку».
13.15,19.30 Т/с «Лiтєйний».
1 5 . 2 0  Т / с  « Л ю б и т и  т а 
ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
23.30 Х/ф «Замiна 3: Перемо-
жець отримує все». (2).
01.20 Х/ф «Експеримент «Кар-
нозавр». (3).
02.40 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.00 «Особистий погляд».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.35 «Нез`ясовно, але факт».
06.20 «Документальний детек-
тив».
06.45 Х/ф «Тобi, справжньому».
10.00,23.10 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».
12.00 Х/ф «Кордон. Тайговий 
роман».
14.45,19.05 «Екстрасенси ве-
дуть розслiдування».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Тре-

тя свiтова».
18.05 «Неймовiрна правда про 
зiрок».
20.10 «Моя правда. Сергiй Со-
сєдов».
21.10 «Моя правда. Ольга Сум-
ська. Маска, в якiй я живу».
22.10 «Моя правда. Юрiй 
Батурiн. Повернення з безоднi».
01.10 Х/ф «Щит i меч».
02.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

04.35 М/с «Фiкс i Фоксi».
07.35 Х/ф «Лiтнi iгри».
09.30 Х/ф «Пригоди Зака i Кодi».
11.15 Х/ф «Чарiвний принц».
13.10 Х/ф «Деннiс-мучитель».
15.10,00.15 Х/ф «Втiкач».
18.00 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй».
19.40 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич».
21.00 Т/с «5 наречених». (2).
22.05 Шури-амури.
23.00 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
00.10 Спортрепортер.
02.45 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).

   К1

05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Пригоди Вiннi-Пуха».
09.00 М/ф «Троє iз Простоква-
шино».
09.10 М/ф «Ну, постривай!»
10.00 Т/с «Солдати».
14.05 «У пошуках пригод».
15.00 «Розкiшне життя».
15.55 М/ф «Альфа i Омега: 
Iклиста братва».
17.15 Х/ф «Земне ядро».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».
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26 квітня  – 26-ті  роковини трагедії на ЧАЕС 

Сьогодні, 26 квітня 2012 року 
минає 26 років з дня трагедії на Чор-
нобильській атомній електростанції. 
Радіоактивна хмара тоді кілька разів 
обійшла всю Землю. Якби вранці 26 
квітня 1986 року на ЧАЕС не прибули 
пожежники з усієї України, трагедія 
була б значно масштабнішою. 

Серед рятівників були і 40 пожеж-
ників з Буковини. Вони працювали 
вахтовим методом: 15 днів – у зоні і 
15 – поза нею. Шістьох із цих сміливців 
уже немає в живих. Решта – хворіють. 
Але тоді, 26 років тому, ніхто з них і не 
замислювався над небезпекою. Вони 
просто виконували свій обов’язок. 
Вони собою прикрили нас усіх. 

У тунель – на БТРах 
і на 10-12 хвилин 

Василь Давидович Кушнірук 
працював тоді старшим інженером 
державного пожежного нагляду 

в СДПЧ–3 м. Чернівці. На момент 
аварії перебував у Києві на курсах 
підвищення кваліфікації. 18 травня 
його направили в Чорнобиль. Вогне-
борець пригадує: 

– Місто зустріло моторошною ти-
шею. Безлюдні вулиці були посипані 
піском для зниження радіації. Бу-
динки стояли порожні. Кожного дня 
чергували на станції по 5-6 годин. 23 
травня близько третьої години ночі 
пролунав сигнал «Тривога» – горіли 
кабельні тунелі між третім та чет-
вертим енергоблоком. Перед нами 
поставили завдання не допустити по-
ширення вогню до прибуття основних 
сил з Києва. Ми в’їжджали на БТРах у 
тунелі, гасили пожежу протягом 10-
12 хвилин і поверталися назад. До-
вше там перебувати заборонялося, 
бо можна було отримати велику дозу 
опромінювання. Але на показники 
дозиметрів ми навіть не звертали 

уваги, хоча стрілки зашкалювало, – 
каже Василь Давидович.

На вулицях – 
люди у масках 

Микола Васильович Гайдичук 
наголошує на тому, що робота по-
жежника не передбачає… роздумів.

– Уже дорогою до Чорнобиля чи-
мало молодих пожежників зазнали 
психологічних травм, – розповідає 
вогнеборець. – Адже на трасі, як у 
фантастичному фільмі, замість звич-
ного руху легкового транспорту тільки 
спецмашини. Відчувалося, що там, 
куди вони рухаються, – справжнє 
пекло. Незвичний вигляд мали й на-
селені пункти. Бо справляли враження 
мерців: на вулицях – покинуті домашні 
речі, на балконах розвішана білизна і 
жодної людини. Вже у Чорнобилі деін-
де на вулицях зустрічали поодиноких 
перехожих. Але вони були в масках і 

прагнули якнайшвидше сховатися. 
Страшною загрозою стала пожежа 

1988-го року, – продовжує розповідь 
ветеран. – Тоді горів трансформатор 
на ЧАЕС. А ще дуже часто горіли 
ліси. Ліквідувати небезпеку було 
надзвичайно важко: ми намагалися 
загасити вогонь, а торф’яний покрив 
землі «поглинав» воду. Вже тоді 
усвідомлювали, що разом із димом 
від вогню у світ летить і невидимий 
ворог  – радіація. Тому намагалися 
якнайшвидше локалізувати пожежу. 

Від спеки 
самозапалювалися 
будинки

Володимир Іванович Фісюк – ще 
один буковинець, який проходив 
службу вахтовим методом у Чорно-
билі. Туди потрапив у грудні 1990-го. 
У Чернівцях працював командиром 
відділення частини № 3. У Чорнобилі 
Володимира Івановича призначили 
командиром відділення другого ходу. 

– Увійшов до будинку і здалося, 
що господарі щойно вийшли з нього 
на декілька хвилин. Одяг, посуд – усе 
стояло на своїх місцях, – згадує Воло-
димир Іванович.  А працювали по всій 
30-кілометровій зоні. Прибули якось 
усі частини до села Шипиличі, що за 
3 кілометри від Прип’яті. Бо там від 
сильної спеки будинки загорялися 
буквально від найменшого пориву 
вітру. Також згадується, як на свята 
жителі відвідували місцеві цвинтарі і 
запалювали там свічки. Часто вогонь 
перекидався на суху траву і тільки 
своєчасні дії пожежників запобігали 
подальшому лиху.

Радіоактивного уражен-
ня на ЧАЕС зазнали близько 
600 тис. осіб, насамперед це 
ліквідатори катастрофи та по-
жежники.

За матеріалами відділу зв’язків 
із ЗМІ та роботи з громадськістю 

ТУ МНС у Чернівецькій області

– 26 років тому ми важко собі уявляли реальну 
загрозу аварії на ЧАЕС, – кажуть чернівецькі 
пожежники, ліквідатори аварії

Шанс на життя дарує дітям Фонд-старожил
Чернівецький обласний благодійний Фонд 

допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію 
«Подаруй дитині життя», якому виповнилося 5 
років, – явище у житті буковинців особливе. Бо 
він не тільки рятує безнадійно хворих хлопчиків і 
дівчаток, а й зцілює та облагороджує душі краян.  

Діти потерпають 
від Чорнобиля, 
стресів та ГМО

Протягом двох років ходили 
та їздили до різних лікарів бать-
ки восьмирічного хлопчика. Та 
синові ставало все гірше. Коли 
він нарешті потрапив туди, куди 
слід – до обласного дитячого від-
ділення кардіоонкогематології, 
у крові маленького пацієнта вже 
не було практично тромбоцитів 
і вона у нього просто не згор-
талася. 

– Жодних гарантій, дуже 
важка дитина, – мало не плакав 
від розпачу завідувач відділен-
ня  Михайло Гнатюк, який – і це 
не слова, а факт – присвятив 
своє життя хворим на рак та 
лейкемію дітям. Його відділення 
за методиками і технологіями лі-
кування нічим не поступається 
передовим клінікам світу. Тому 
90% усіх пацієнтів тут вилікову-
ються, а через 5 років спостере-
жень їм навіть знімають діагноз. 
До слова, серед медсестричок 

відділення є кілька таких, які в 
дитинстві провели тут не один 
місяць. Напевне, цьому і завдя-
чує особлива атмосфера любові 
та уваги до пацієнтів, бо тут 
роблять усе можливе (і навіть 
неможливе!), щоби врятувати 
маленькі життя. Та, на жаль, без 
грошей цього зробити практич-
но неможливо. Лікування однієї 
дитини потребує десятки, а то і 
сотні тисяч гривень.

– Саме тому я давно мріяв про 
такий Фонд як «Подаруй дитині 
життя». І коли 5 років тому Франц 
Карлович Федорович створив 
його, я був на сьомому небі від 
щастя, – зізнався журналістам 
під час засідання чернівецько-
го прес-клубу, присвяченого 
ювілею  Фонду, лікар від Бога 
Михайло Гнатюк. – Тепер по-
трібно лише одне, щоби діти, які 
захворіли, вчасно потрапляли до 
нас, – наголосив він. 

Дитячий онколог ра-
дить батькам: 

один раз на рік ваша ди-
тина повинна здавати кров 
на аналізи. Звертайте увагу 
на таку скаргу свого чада, як 
біль у ніжках, а також на но-
сові кровотечі. Краще зайвий 
раз обстежити, ніж пропусти-
ти недугу.   

 
– Найчастіше на ракові за-

хворювання нездужають малень-
кі чернівчани, – каже спеціаліст. 
– І якщо у 2010-му на Буковині 
було зафіксовано 18 нових ви-
падків хвороби, то вже торік – 29! 
Серед причин цього лікар на-
зиває три основні: Чорнобиль, 
стреси, генетично модифіковані 
продукти.  

Добрі справи – 
ліки від раку для 
суспільства

Чернівчани купують ліки в 
аптеках для хворих на рак дітей. 
І роблять вони так не тільки за 
поману перед Великоднем, а 
й протягом усього року. Це, до 
речі, також один із позитивних 
підсумків 5-річної діяльності 
Фонду.

– Ми вже маємо постійних 
клієнтів, які щоразу, відвідуючи 
аптеку, купують потрібні для 
маленьких пацієнтів кардіоон-
когематологічного відділення 
ліки, – кажуть аптекарі з мережі 
«Гармонія», яка співпрацює з 
Фондом. Та й у чернівецьких 
супермаркетах скриньки з на-
писом «Подаруй дитині життя» 
та фотографіями хворих діток 
привертають увагу відвідувачів. 

– За місяць-другий одна така 
скринька збирає 10-12 тисяч 
гривень, – стверджує менеджер 
Фонду Оксана Симак. – Але ж за 
кілька днів кардіоонкогематоло-
гічне відділення може зробити 
нам до 8-и заявок на ліки, які 
потрібні вже зараз і невідклад-
но, – додає голова правління 
Фонду молодий юрист Олександр 
Загарія.

А ще ж кожного місяця 19 
числа на Центральній площі Чер-
нівців відбуваються благодійні 

акції «Подаруй дитині життя». 
Вони мають інформаційний ха-
рактер, але попри те ще й дода-
ють трохи грошей до скарбнички. 
Нині була 57-а акція. Показово, 
що такі ж заходи почали прохо-
дити й у районах області. Естафе-
ту підхопила Сторожинеччина, 
Путильщина…     

…Як правило, життя будь-
якого фонду не довготривале. 
Вони, себто фонди, виникають 
на потребу того чи іншого по-
літика, як гриби після дощу. 
І так само швидко зникають. 
Натомість громадська органі-
зація, створена Федоровичем, 
стала не просто винятком, а й 
прикладом для інших. З нею 
вже співпрацюють іноземці. 
І саме завдяки їй Вижницька 
райлікарня отримала сучасне 
обладнання на сотні тисяч до-
ларів. Бо така риса в діяльності 
Фонду як прозорість є досить 
таки переконливою. Після того, 
як берегометський хлопчина 
отримав тисячу доларів на лі-
кування від канадця Романа 
Яренюка, чиї батьки є вихідцями 
з Берегомету, іноземець почав 
співпрацювати з Фондом та за-
лучив до цього всю українську 
громаду.

Одне слово, у Фонд «Пода-
руй дитині життя» нині вірять 
не тільки батьки хворих дітей 
і медики, а й пересічні буко-
винці, яких він переконав в 
існуванні порядності, чесності, 
благородстві. Коли такі риси 
ще мають прояв у суспільстві, 
то останнє здатне вилікувати-
ся від будь-яких недуг – і від 
ракової пухлини споживацтва, 
користолюбства та несправед-
ливості.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»                

Еколог, турист, 
учений

Він був людиною, що не лише 
любила природу, а жила у ній. Жодного 
вихідного не провів удома на дивані – 
завжди з рюкзаком у Карпатах. Таким 
пам’ятають Віктора ГОРБУНОВА його 
студенти, друзі та близькі.

У пам’ять про цю людину вже вп’яте кафедра 
«Екології та права» Чернівецького факультету Націо-
нального технічного університету «Харківського полі-
технічного інституту» провела «Горбуновські читання».     

–  Для них ми завжди вибираємо одну із тематик, 
якою займався наш Віктор Вікторович, – розповідає 
колега і колишній студент, а тепер завідувач кафедри 
«Екології та права», професор НТУ «ХПІ», доктор 
біологічних наук Юрій МАСІКЕВИЧ. – Горбунов був 
радіоекологом, займався питаннями вмісту у ґрунтах 
цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Він був фахівцем 
№1 у Чернівецькій області з радіоекології. Після аварії 
на Чорнобильській АЕС обстежив усю область, кожен 
метр пройшов із дозиметром. 

Свого часу Горбунов працював у відділі науки ОДА 
і саме тоді, у 90-ті роки минулого століття,  переймався 
створенням факультету «Екології та права». Працював 
на хімічному факультеті, захистив дисертацію, створив 
радіологічну лабораторію в інституті медико-екологіч-
них проблем. 

Усе своє свідоме життя Віктор Горбунов захоплю-
вався туризмом, навіть курс інструктора з туризму ви-
кладав у ЧНУ. Між його походами не було перерв, навіть 
Новий рік зустрічав на Говерлі.

–  Віктор Горбунов був людиною талановитою в 
усьому, – з теплотою згадує вчителя і друга п. Масі-
кевич. – Він нам студентам, давав викройки пухової 
курточки, спального мішка, намету, який можна було 
пошити з легкого парашутного шовку. Адже у нас, 
студентів, не було грошей на туристичне обладнання. 

… Дві дочки В. Горбунова продовжують справу 
батька: одна із них працює в інституті медико-еколо-
гічних проблем, інша – в лабораторії радіоекології. 
Його дружина, Ірина Горбунова, – відомий учитель-
методист хімії. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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Ігристі вина Іспанії    

На Буковині відпочивати цікаво: поринути у Середньовіччя 
можна буде на травневі свята, завітавши до Хотина

У Державному історико-архі-
тектурному заповіднику «Хотин-
ська фортеця» туристичний сезон 
розпочнеться з історичних рекон-
струкцій – відвідувачі на власні 
оч і  зможуть побачити справжні 
лицарські піші бої, професійні бої, 
повноконтактні  бугурти,  в тому 
числі масову сутичку бійців – 100 
на 100. На глядачів також очікує 
видовищний стрілецький турнір, 
де  учасники  продемонструють 
вміння поцілити в мішень стоячи, 
в русі та зі снарядів. А справжньою 
родзинкою свята стануть бої верхи 
– турніри джостерів на списах, під 
час яких вони будуть намагатися 
вибити один одного з сідла.

Побачити на фестивалі можна 
буде й різноманітні види автентичної 
зброї – алебарди, одноручні, півтора-
ручні та дворучні мечі, списи, луки, а 

також обладунки й костюми різних ре-
гіонів та епох. У програмі фестивалю 
передбачена хода учасників клубів 
живої історії, які продемонструють 
історичне вбрання та озброєння. 
Ввечері всіх, хто завітає на фестини, 
розважатимуть етно-рокові музичні 
гурти, артисти театру вогню влашту-
ють фаєр-шоу та феєрверки. Вдень 
виступатимуть менестрелі, фокус-
ники, акробати, фолькові музичні 
колективи.

– Це абсолютно новий формат для 
України, адже тут будуть і піші бої, і 
кінні, лучні, масові піші турніри, оса-
да фортеці, – розповів організатор 
фестивалю Олексій ЧЕРЕПАХА. 
– В «Середньовічному Хотині» буде 
показано побут тієї епохи з усіма іс-
торичними реаліями – предметами 
щоденного користування, меблями, 
посудом і навіть їжею. На гостей фор-

теці очікує ярмарок, майстер-класи та 
конкурси, а також спеціальні ігри та 
розваги для дітей.

Нині розробляються заходи з тим, 
щоби відвідувачам було якомога зруч-
ніше потрапити до фортеці. Буде спе-
ціально організовано рух транспорту, 
велику автостоянку, облаштовано 
наметове містечко. Неподалік фор-

теці також буде розміщено близько 
25 точок громадського харчування, 
основну кількість з яких зосередять 
на площі біля історико-архітектурного 
заповідника. 

Як зауважують організатори фес-
тивалю, вартість квитків залишається 
на рівні минулого року: 80 грн. – для 
дорослих, 40 грн. – для дітей. Бюджет 

фестивалю – близько 1 млн. грн. У 
фестивальні дні вхід на територію 
Державного історико-архітектурного 
заповідника «Хотинська фортеця» 
здійснюватиметься за квитками Між-
народного фестивалю історичної 
реконструкції Середньовіччя «Серед-
ньовічний Хотин».

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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У виставковій залі художнього музею 
зацвіли дивовижні квіти

Квіти у різних варіаціях, різних ко-
льорів та відтінків, шляхетні троянди 
та польові ромашки, писані на полотні 
фарбами та олією, втілені у світлинах 
фотохудожників, які тонко відчувають 
світ, представлені у моделях одягу, в 
яких на відкриття виставки прийшли 
прекрасні представниці арт-студії 
«Музеум». 

А щоби відчуття весни, краси та 
квіткової казки було довершеним, 
аби створити гармонію візуального 
сприйняття, аромату та навіть дотику 
до квіткової пелюстки, всім, хто завітав 
на творчу імпрезу, роздавали нарциси.

Як зазначають самі артстудійці, 
саме весна надихала їх на таку квітко-
ву тематику, адже квіти – це і хороший 

настрій, і очікування чогось гарного, 
і краса природи, і відчуття життя, і 
можливість подарувати оточуючим ще 
одну частинку власного світобачення.

Дарія Сєдова, яка представила на 
виставці роботи «Квіткова ярмарка», 
«Прийшла весна», «Заховане в маках» 
в техніці батік, займається в арт-студії 
«Музеум» від початку її заснування – 

вже понад 10 років – і пам’ятає, як усе 
починалося.

– Ідея виникла в пані Олени Ми-
хайленко. Ми були тоді дітьми і вчи-
лися в художній школі. А тепер ми 
– старша група в творчому колективі. 
Нині до арт-формування приходять 
нові люди і головний критерій – щоб 
людина хотіла працювати, творити.

Зустрічаються учасники арт-студії 
в керівника вдома (на превеликий 
жаль, вийти з квартири для пані 
Олени величезна проблема), обго-
ворюють творчі ідеї, теми, далі – вже 
самостійно працюють над їх втілен-
ням. Кожен з учасників – цілковито 
самодостатній, і в повсякденному 
житті займається не тільки творчістю, 

а й знайшов себе у професії. Скажімо, 
Дарія Сєдова спрямувала свій хист у 
більш практичну площину – працює 
майстром з художнього розпису 
нігтів. 

Серед полотен, які представлені 
на виставці і які не можна залишити 
поза увагою, – роботи Анни Лука-
нюк «Квіти», «Любов і…», «Відчуття 
прекрасного», «Весняні очі гір», 
витинанка Ірини Кірінко «Весняна 
пісня», «Чарівний момент», «Каз-
кові лілії», полотна Юліани В’юги 
«Гранат», «Кактус», «Маки», Наталії 
Кабак «Хризантеми», Христини Кар-
вацької «Весна», «Квіти сонця» та 
багато інших.

Арт-студія «Музеум» заснована 
членом Національної спілки художни-
ків України, Заслуженим працівником 
культури України, лауреатом обласної 
премії імені Григорія Гараса за збере-
ження, відродження і розвиток на-
родного мистецтва Буковини Оленою 
Михайленко. Її мета – розвиток у дітей 
візуального сприйняття та художньої 
творчості. Основні принципи Олени 
Михайленко базуються на переконан-
ні, що діти – здібні художні особистості. 
Їм лише потрібно допомогти відкрити в 
собі творчу натуру і відчути радість від 
мистецтва. Ця унікальна студія стиму-
лює зростання юних художників, які 
обов’язково поділяться з суспільством 
своїми мріями, вираженими фарбами.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Парк «Жовтневий» розростеться, 
якщо тільки посаджені дерева 
не… викопають  

300 берізок, 100 кленів, 50 ялиць білих 
та 50 ялин звичайних  доставили до Чернівців 
з Лаурського, Банилівського, Гільчанського 
та Буденецького лісництв. І великий обшир 
нового мікрорайону міста вкрився новими 
насадженнями у День довкілля. Саме так від-
значили його працівники обласного управ-
ління лісомисливського господарства, об-
ласного управління охорони навколишнього 
середовища, лісівники ДП «Сторожинецьке 
ЛГ», студенти чернівецької філії Харків-
ського політехнічного інституту та члени 
двох громадських організацій – молодіжної 
екологічної «Буквиця» та «Ротарі-клубу». 

Однак, за словами керівника прес-

служби Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства Олени ЧАЙКИ, рано тішити-
ся свідомою підтримкою лісівничих  ініціатив 
з боку широкої громадськості. Бо територію 
парку «Жовтневий» працівники управління 
озеленюють не вперше. Та чимало з поса-
джених дерев були просто викрадені з щойно 
озелененої території. 

– Чернівчанам, які часто люблять хизу-
ватися порівняннями свого міста з маленьким 
Парижем, – наголошує п.Чайка, – час напо-
внити міфи новим з містом, тобто справжньою 
любов’ю до нього, прагненням озеленити та 
зробити затишним і неповторним.   

Настав час молоді змінити 
цигарку на татамі!

Фестиваль бойових мис-
тецтв у Чернівцях проводиться 
вже втретє. Основна його мета 
– пропаганда здорового способу 
життя. На фестивалі виступили 
учасники з Чернівців, Хмельниць-
кого, Ужгорода, Коломиї, і навіть 

Словаччини. 
– На жаль, бойові мистецтва у 

багатьох нині асоціюються зі зли-
ми бритоголовими молодиками. 
Цю ситуацію варто змінити. Тому 
на фестиваль ми запрошували тих 
людей, які розуміють, що бойові 

мистецтва – це не прояв агресії, 
а правильне розуміння шляху 
воїна, – говорить Василь СКО-
РОПАДСЬКИЙ, президент Чер-
нівецької обласної федерації 
айкідо і будо Місогі.

Любов КАФАНОВА, « Версії»

Екологічне об’єднання «Друзі природи» з Новоселицького району 
вітає з Днем народження БІЛОКОНЯ Миколу Васильовича, заступ-
ника начальника Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Чернівецькій області.

Шановний імениннику! 
У «Версіях» прочитайте наші вітання,
Нехай стануть реальністю ці щирі побажання:
Хай Ваше здоров’я завжди міцним буде
І надалі заслужено поважають Вас люди!
Святковим Першотравневим хай буде все життя,
Щастя Вам і всій родині, достатку й добра!

Зануритися в атмосферу епохи Середньовіччя, 
стати свідком реалістичного відтворення баталій 
бійцями клубів історичної реконструкції з України, 
Росії, Польщі та Білорусі можна буде, відвідавши 
Міжнародний історичний фестиваль «Середньовічний 
Хотин», який відбудеться з 29 квітня по 2 травня 
на території Державного історико-архітектурного 
заповідника «Хотинська фортеця».

У Чернівецькому художньому музеї 
відкрилася виставка «Квіти – як диво» 
учасників арт-студії «Музеум», яка 
працює при музеї більше десяти років 
під керівництвом художниці Олени 
Михайленко. Студійці представили на 
виставці 50 різноманітних за манерою 
виконання та змістом творів, які дивують 
глядача своєрідними авторськими 
техніками та оригінальністю ідей і 
фантазії. Їх можна буде переглянути до 4 
травня.

У 1872 році в Іспанії, в Каталонії, 
у древньому місті виноробів Сан-
Садурні-д’Анойа, розташованому в 
45 км від Барселони, в старій будівлі 
бодеги Cordoniu її володар Джузеп 
Равенос, член спілки «Сім грецьких 
мудреців», який шукав нові кордони 
для своїх вин, зробив 72 ящика ігрис-
того вина за методом, що надійшов 
із Шампані, але з місцевих сортів 
винограду Пенедеса – Щарельйо, 
Макабео і Парельяда. Вино назва-
ли «шампань- де- кава» і з успіхом 
продали в Барселоні. В 1972 році в 
Сан-Садурні-д’Анойа була створена 
Регулююча Рада ігристих вин Іспанії 
і затверджена етикетка якості вин 
Д.О.(Домінасьйон де Оріхен) Кава 
(D.O. Cava ). 

В умовах Пенедеса та його корін-
них сортів – Щарельйо, Парельяда і 
Макабео – група місцевих виноробів 
«Сім грецьких мудреців» працювали 
над створенням аналога французько-
го шампанського, яке повинне було 
стати символом успіху каталонського 
виноробства і рівня його розвитку. 
Досліди базувалися на доведеному 
до вдосконалення в Шампані методі 
(сьогодні ми його називаємо «тра-
диційний») з вироблення ігристого 
вина шляхом проведення другої 
ферментації безпосередньо у пляшці. 
Цей метод заснований у результаті 
дослідів і спостережень монаха-бе-
недиктинця Дома Періньйона (1630 
– 1715 рр.) в Шампані, який багато 
експериментував з винами з місце-

вих виноградників. Окрім цього, для 
Дома Періньйона історія винаходу 
шампанського тісно пов’язана з Ка-
талонією: під час візиту в Бенедик-
тинський монастир каталонського 
міста Сан-Феліуде-Гішольс, розташо-
ваного в оточенні лісів «Пробкового 
трикутника», Дом Періньйон удо-
сконалив метод закупорення пляшок 
ігристого вина, використовуючи кору 
цих дивовижних дерев.

Дуже швидко ігристе вино, зро-
блене за французьким методом і на-
зване на честь погребів, необхідних 
для його витримки, «шампань-де-
кава» («cava» – з іспанської – погреб) 
стали робити в багатьох бодегах Сан 
– Садурні – д’Анойа. Це місто стало 

столицею «кава» не тільки тому, що 
тут вперше в Іспанії зробили ігристе 
вино. Воно стало крупним центром з 

виробництва цього напою, який став  
швидко здобув популярність у країні. 
В Каталонії він став найулюбленішим і 
найбільш розповсюдженим алкоголь-
ним напоєм, без якого не обходився 
жоден сімейний обід.

 В  Іспанії дозволені білі сорти ви-
нограду: Макабео, він же Віура; також 
Щарельйо, Парельяда, Мальвазія,він 
же Субірат Парент і Шардоне. Червоні 
сорти:  Гарнача Тінта, Монастрель, Піно 
Нуар і Трепат (він дозволений тільки для 
рожевого кава). 

Типи ігристих вин, які дозволені в 
Д.О. Кава, визначаються вмістом цукру :  

• Солодке (Dulce) – понад 50 грам/
літр цукру ;

• Напівсолодке (Semi seco) – цукру 
33-50 грам/літр ;

• Сухе (Seco) –  вміст цукру 17-35 
грам/літр ;

• Екстрасухе, Екстра секо ( Extra 
Seco) – 12-20 грам/літр цукру ; 

• Брют (Brut) – 0 -15 грам/літр 
цукру ;

• Екстра Брют (Extra Brut) – менше 
6 грам/літр цукру ;

• Брют Натураль (Brut Natural) – не 
більше 3 грам/літр цукру.

Вміст алкоголю в «кава» може ва-
ріюватися від 10,8 до 12,8 % vol. Тиск 
у пляшці повинен бути не менше 3,5 
атмосфери при температурі +20Со, а в 
пляшках ємкістю менше 0,25 л – вище 
цього значення. Дозволені в Д.О. Кава 
тільки наступні об’єми пляшок : 0,75 л, 
0,375 л, 0,2 л, 1,5 л і 3 літри. 

За строком витримки кава поді-
ляється на 3 типи, що позначається 
на одній з трьох етикеток на пляшці:

• Кава (Cava) – мінімальна витрим-
ка 9 місяців;

• Кава Резерва (Cava Reserva) – 
мінімальна витримка 15 місяців;

• Кава Гран Резерва (Cava Gran 
Reserva) – мінімальна витримка 30 
місяців.

У 2008 році було експортовано 139 
мільйонів пляшок  Д.О. Кава. Характерні 
пляшки ігристого вина під маркою Д.О. 
Кава більше всього відомі в Німеччині, 
куди цих вин експортують більше, ніж 
до інших європейських країн.
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.40 Заголовки.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00 Державна пiдсумкова 
атестацiя. Українська мова. 
Переказ. 11-й клас.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09 .20 ,20 .55  Про  виплати 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.25 Т/с «Чотири танкiсти i 
собака».
10.25 Д/ф «Богодар Которович. 
Вiдблиски».
11.25 «Вiра. Надiя. Любов».
12.25 «Надвечiр`я».
12.55,18.30 Погода.
13.00 Околиця.
13.30 Наша пiсня.
14.15 Х/ф «Молода гвардiя».
16.55 Х/ф «Зберегти мiсто».
18.35 Ювiлейний вечiр Клари 
Новикової.
20.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.20,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.45 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
03.05 Т/с «Домiвка».
04.35 Здоров`я.
05.25 Околиця.

   «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55,02.05 Бойовик «Командир 
ескадрiльї».
11.55 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 
3».

14.15,15.10,03.40,04.25 «Давай 
одружимось».
16.10,05.10 «Говоримо i по-
казуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Х/ф «Жага».
00.05 Бойовик «Не жартуйте з 
Зоханом». (2).

   IНТЕР
05.25 Д/с «Дикi i небезпечнi 2».
05.30 «Формула кохання».
06.10,02.45 Х/ф «Батько».
07.35 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
11.30 Т/с «Краплi кровi на 
квiтучому вересi».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
00.25 Х/ф «Море Солтона». (3).
02.15 «Подробицi» - «Час».
04.00 Д/с «Людина зброї».

   ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,02.20,04.15 Погода.
05.20 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.10,04.10 
Спорт.
06.35 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Сильнiше за 
вогонь».
12.45 Факти. День.
13.00,20.00 Т/с «Штрафбат».
15 .20  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10,02.25 Т/с «Зброя».
01.20 Голi i смiшнi.
04.20 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».

07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.
30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший по-
гляд».
18.10,22.00 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
02.30 «Хронiка тижня».
03.40 «Життя цiкаве».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30 23.30 3.40 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.00, 4.10 Погода на курортах
6.40, 14.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15 9.40 12.00 13.55 17.10 22.05 
23.25 0.10 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.50, 0.05, 20.00 Твоє здоров’я
16.00, 5.00 Твій спорт
16.3, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 
3.00 Анатомія культури

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чер-
нівецький репортер»
07.50,  08.50,  13.10,15.55, 
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)

18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Кубок України з футболу 
серед юнаків Євро-2012. Об-
ласний фінал

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
07.15, 13.15, 21.00 Т/с «Iнтерни».
08.25,14.15 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
10.00 Герої екрану.
11.00,04.00 Т/с «Заєць, засма-
жений по-берлiнськи».
12.40,01.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Т/с «Я - охоронець 2: Охо-
ронець Каїна».
02.10 Гостi на порозi.
02.55 Ласкаво просимо.

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00 – «Новини»
07.20 10.20 13.10 16.10 19.20 
22.20 00.00- «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Новини»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровен-
не» 
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Красен світ» 
17.30, 02.30 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-
їни»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.20 Твою маму!
12.45,19.25 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Бiлий вибух».
08.30,19.00,23.30,01.50,03.50 
«Свiдок».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.45 «Легенди карного роз-
шуку».
13.20 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Нагородити (по-
смертно)».
17.15 Х/ф «Беремо все на себе».
19.30 Т/с «Росiйський хрест».
00.00 Х/ф «Записки Лазаря». (3).
02.20 «Речовий доказ».
02.50,04.20 «Агенти впливу».
04.50 «Особистий погляд».
05.40 «Правда життя».

   СТБ
05.05 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки».
06.40 Х/ф «Особистої безпеки 
не гарантую».
08.35 Х/ф «Смерть шпигунам. 
Крим».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «В бiй iдуть однi 
«старики».
20.00,22.40 «Танцюють всi! По-
вернення героїв».
23.55 Х/ф «Три напiвграцiї».

02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Щит i меч».
03.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.45,01.00 Служба розшуку 
дiтей.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,15.15 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.35 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.15,00.50 Погода.
09.00,16.10 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.35,16.05 Teen Time.
15.40 Пекельне побачення.
17.05 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
вовк».
19.10,00.45 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Рататуй».
21.45 Пакуй валiзи.
23.15 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
01.05 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
01.50 Ток-шоу зi Спайком Фе-
рестоном.
02.55 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).
04.15 Т/с «Як я познайомився з 
вашою мамою».

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «По слiдах бремен-
ських музикантiв».
08.00 М/ф «Чиполiно».
08.50 М/ф «Бременськi музи-
канти».
09.10 М/ф «Ну, постривай!»
10.00 Т/с «Якщо у вас немає 
тiтки».
17.55 Х/ф «Чудеса в Решетовi».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 «Три сестри».
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 2 0 . 5 5  П р о  в и п л ат и 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.20 Православна енциклопедiя.
09.50 Т/с «Чотири танкiсти i со-
бака».
11.45 Здоров`я.
12.45 Темний силует.
12.55,15.15,17.45,22.50 Погода.
13.10 Крок до зiрок. Євробачення.
14.00 Х/ф «Два бiйцi».
15.20 Х/ф «Земля, до запитан-
ня».
17.50 Концертна програма.
19.35 Концерт До Дня Перемоги. 
«Подвигом Вашим живем».
21.15 Плюс-мiнус.
21.20 Свiт спорту.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Домiвка».
04.30 Досвiд.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Бойовик «Фантастична 
четвiрка».
11.55 «Шiсть кадрiв».
12.20 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 
3».
14.15,15.10,04.20 «Давай одру-
жимось».
16.05,05.05 «Говоримо i пока-

зуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Бойовик «Не жартуйте з 
Зоханом». (2).
00.00,03.55 «Шоу Вечiрнiй Ур-
гант».
00.45 Бойовик «Дипломат». (2).

   IНТЕР
05.20 Д/ф «Дикi i небезпечнi 2».
06.05 Х/ф «Анничка».
07.35,20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
09.30 Т/с «Подаруй менi життя».
18.00 Т/с «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
00.25 Х/ф «Чудова афера».
02.30 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.00 Д/с «Прокуратори України».
03.45 Д/с «Людина зброї».

   ICTV
05.20,06.25,01.35,03.30 Погода.
05.25 Факти.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.10,01.30,0
3.25 Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07 .10 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.15,00.20 Надзвичайнi 
новини.
10.35 Т/с «Пiд зливою куль».
12.45 Факти. День.
13.05,20.00 Т/с «Штрафбат».
1 5 .2 0  Т / с  « П р о к ур о р с ьк а 
перевiрка».
16.35 Т/с «Сильнiше за вогонь».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10,01.40 Т/с «Зброя».
03.35 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».

07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 6.40, 4.30 Про казки
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.25 Погода
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
3.30 Погода на курортах
7.15 Ранок надіі
8.00, 15.00 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни» 
9.00, 2.10 Анатомія культури
9.40, 12.00, 13.55, 17.10, 22.05, 
0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.05 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга су-
пер злодіїв» 
14.55 Твоє здоров’я
16.00, 3.35 Привітай
20.00, 0.05 Твоє здоров’я
21.30, 23.30, 3.00 Теми дня
22.30 Т/С «Слідкуй за мною» 

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.40, 15.15, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.10, 08.35,15.20 «Малятко»
07.50,  08 .50,  13 .10,15.55, 
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон» 
13.40 «Біоритм 
14.00 Хокей. Чемпіонат Чернів-
ців. Фінал «Версаль» – «Тріумф»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький 
репортер»
19.25,21.55 «Афіша»

22.10 Х/ф «Коли дерева були 
великими» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
07.15, 13.15, 21.00 Т/с «Iнтерни».
08.25,14.15,22.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
10.00 Герої екрану.
11.00,03.45 Т/с «Заєць, засмаже-
ний по-берлiнськи».
12.40 Щиросерде зiзнання.
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
01.00 Х/ф «Вiйна Чарлi Вiлсона». 
(2).
02.40,05.10 Т/с «30 потрясiнь 
4»(2).

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00 «Палітра»
07.20, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.05, 
05.30 «Телемеридіани»
10.05 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.35 «Шлях духовності і віри» 
(рум. мов.)
10.55 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Фільми 
та зірки»
13.05 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.35, 16.20 М/фільм
13.50 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.15 «Світ книги»
14.55, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.00, 19.00, 22.00 «Новини»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-
їни»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,20.25 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитської 
Одеси».
07.20 «Друга смуга».
0 7 . 2 5  Х / ф  « П е р е го н и  п о 
вертикалi».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Т/с «Зустрiчна смуга».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 «Легенди карного роз-
шуку».
13.10,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Т/с «Любити та ненавидiти».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.30 «Покер. Mil l ion Dollar 
Challenge».
01.35 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
05.15 «Особистий погляд».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.50 «Нез`ясовно, але факт».
06.35 «Документальний детек-
тив».
07.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.45,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.45 Х/ф «Вдалий обмiн».
12.40 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
14.30,19.05 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.30 «Битва екстрасенсiв. Третя 
свiтова».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Як вийти замiж».
00.55 Х/ф «Пригоди Вєрки Сер-
дючки».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Щит i меч».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,15.15 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.20 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.15,00.35 Погода.
09.00,16.20 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.55,16.15 Teen Time.
16.00 Пекельне побачення.
17.15 М/ф «Три богатирi i Шама-
ханська цариця».
19.10,00.30 Спортрепортер.
19.20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
вовк».
21.00 Т/с «5 наречених». (2).
22.05 Кухня на двох.
23.10 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
00.40 Служба розшуку дiтей.
00.45 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
01.50 Ток-шоу зi Спайком Фе-
рестоном.
02.50 Т/с «Пiвденна територiя».

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Таємниця третьої 
планети».
08.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
09.10 М/ф «Ну, постривай!»
10.00 Т/с «Солдати».
14.05 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Збитi льот-
чики».
16.00 Т/с «Якщо у вас немає 
тiтки».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».
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Захист прав осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі

Захист інтересів та охорона їхніх 
прав, як і будь-яких інших грома-
дян, є одним з головних напрямків 
діяльності держави. Це підтверджено 
Конституцією, де записано, що будь-
яка людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю. 

Питання захисту прав та свобод, 
соціальної адаптації осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі, регулю-
ється низкою законодавчих актів, 
зокрема Кримінально-виконавчим 
кодексом України, Законом України 
«Про соціальну адаптацію осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк» тощо. Зокрема, Кри-
мінально-виконавчий кодекс України 
встановлює, що «особи, які відбули 
покарання, несуть обов’язки і корис-
туються правами, встановленими для 
громадян України, з обмеженнями, що 
передбачені для осіб, які мають суди-
мість». Обмеження передбачаються 
тільки законом. Тобто, особа, яка має 
судимість, до її зняття або погашення, 
не може виконувати певні функції чи 
користуватися певним правом: забо-
рона займати певні посади, здійсню-
вати підприємницьку діяльність або 
встановлення обмеження у виїзді за 
кордон тощо.

Закон України «Про соціальну 
адаптацію осіб, які відбувають чи 
відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний 
строк» (далі – Закон) забезпечує 
правове регулювання відносин, спря-
мованих на реалізацію такими особами 
прав і свобод, передбачених Консти-
туцією та законами України.

З метою соціальної адаптації перед 

звільненням з установи виконання 
покарань адміністрація вживає за-
ходи з підготовки осіб до звільнення 
осіб спільно із суб’єктами соціального 
патронажу, які надають цим особам 
допомогу щодо трудового і побутового 
влаштування за обраним ними місцем 
проживання.

До суб’єктів соціального патрона-
жу належать центральні і місцеві орга-
ни виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування, підприємства, 
установи та організації, об’єднання 
громадян, а також фізичні особи, які 
здійснюють соціальний патронаж. 
У разі звернення до них звільнених 
осіб, їм зобов’язані надати тимчасовий 
притулок, а також соціальні, медичні, 
юридичні, освітні, реабілітаційні та 
інші послуги.

Згідно з Законом, особи, які від-
бувають покарання, з урахуванням 
потреб національної економіки, мають 
можливість здобути освіту шляхом 
дистанційної форми навчання, з метою 
їх подальшої соціальної адаптації. 

Звільненим особам забезпечу-
ється надання медичної та медико-
санітарної допомоги в установленому 
законодавством порядку. У разі від-
сутності у звільненої особи реєстрації 
місця проживання або перебування, 
надання їй медичної допомоги здій-
снюється за направленням суб’єктів 
соціального патронажу. Звільнені 
особи, які хворіють на особливо небез-
печні інфекційні хвороби або є носіями 
збудників таких хвороб, підлягають 
медичному огляду і лікуванню. Особи, 
які на день звільнення потребують ста-
ціонарної медичної допомоги, направ-
ляються до закладів охорони здоров’я. 

Законодавство України врегу-
льовує також житлове питання цієї 

категорії осіб. Так, відповідно до ст.65 
Житлового кодексу України за осо-
бами, в разі взяття їх під варту або 
засудження до позбавлення волі, 
зберігається житлове приміщення на 
весь строк їх перебування під вартою 
або знаходження в місцях позбавлен-
ня волі. Якщо в будинку чи квартирі не 
залишилися проживати інші члени ро-
дини, то житло тих, хто відбуває пока-
рання, може бути надане за договором 
оренди або найму іншим громадянам 
у встановленому законом порядку до 
звільнення з-під варти.

 Звільнені особи, які потребують 
поліпшення житлових умов, мають 
право на отримання житлового при-
міщення в порядку, передбаченому 
законодавством. 

Звільненим особам,  які не мають 
де жити,  місцеві органи  виконавчої  
влади   та   органи місцевого само-
врядування надають місце для  тим-
часового  проживання  в соціальних 
чи спеціальних гуртожитках. Туди ж 
поселяють звільнених осіб, житлова 
площа яких тимчасово заселена, на 
період до її звільнення, та звільнених 
осіб, яким повернути колишнє житлове 
приміщення немає можливості, – на 
період до поліпшення їх житлових 
умов у порядку, передбаченому за-
коном.

Держава   забезпечує   надання  
додаткових  гарантій  щодо працевла-
штування звільнених осіб.

Чинним законодавством України 
встановлено, що не пізніше ніж за три 
місяці до закінчення строку покаран-
ня адміністрація установи виконання 
покарань через територіальні органи 
внутрішніх справ і центри зайнятості 
населення вживає заходів до тру-
дового і побутового влаштування 

засудженого за обраним ним місцем 
проживання. В установах виконання 
покарань організовуються курси під-
готовки засуджених до звільнення.

Державна служба зайнятості бере 
участь у підготовці до звільнення осіб, 
які відбувають покарання у виді по-
збавлення волі.

Відповідно до Закону України «Про 
зайнятість населення», держава за-
безпечує надання додаткових гарантій 
щодо працевлаштування громадян, які 
потребують соціального захисту і не 
здатні на рівних умовах конкурувати 
на ринку праці, в тому числі і особам, 
звільненим після відбуття покарання, 
шляхом створення додаткових робо-
чих місць, спеціалізованих підпри-
ємств, організації спеціальних програм 
навчання.

З цією метою центри зайнятості 
бронюють на підприємствах, в устано-
вах і організаціях, незалежно від форм 
власності, до 5% загальної кількості 
робочих місць за робітничими професі-
ями. У разі відмови в прийомі на роботу 
таких громадян у межах встановленої 
квоти з підприємств стягується штраф.

Органи праці та соціального за-
хисту населення сприяють  звільненим  
особам  в  отриманні ними соціальних 
пільг та гарантій, передбачених зако-
ном; вживають заходів щодо  влашту-
вання  звільнених  осіб,  які втратили  
зв’язок із сім’єю,  не мають постійного 
місця проживання або перебування 
та потребують  підтримки,  до  центрів  
соціальної адаптації  або  інших  уста-
нов  та  закладів  соціальної підтримки 
(догляду); вживають заходів щодо 
влаштування звільнених осіб похило-
го віку  та  інвалідів  I  та  II  груп,  які  
потребують  постійного стороннього 
догляду,  побутового і  медичного  об-
слуговування,  до будинків-інтернатів   
або   інших  закладів  соціальної  під-
тримки (догляду).

Органи внутрішніх справ забез-
печують оформлення та видачу осо-
бам, які відбули покарання, паспортів 
громадянина України, здійснюють 
реєстрацію місця проживання або 
перебування звільнених осіб.

Кримінально-виконавчий кодекс 
України приділяє увагу також мало-
захищеним верствам населення, що 
звільнені з місць позбавлення волі. 
Так, інваліди І та ІІ груп, а також чо-

ловіки віком понад 60 років і жінки 
– понад 55 років, у разі потреби та за 
їхньої згоди, направляються у будинки 
інвалідів і престарілих. Неповно-
літні, які позбавлені батьківського 
піклування, у необхідних випадках 
направляються службами у справах 
дітей до шкіл-інтернатів або над ними 
встановлюється опіка.

Відповідно до Закону  України 
«Про соціальну адаптацію осіб, які 
відбувають чи відбули покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк» в Україні діють 
центри соціальної адаптації для звіль-
нених осіб. Їхня діяльність спрямована 
на поступове повернення осіб до са-
мостійного соціально-нормативного 
життя та надання іншої допомоги з 
урахуванням індивідуальних потреб. 
Також створені спеціальні будинки-
інтернати, призначені для постійного 
проживання звільнених осіб – грома-
дян літнього  віку,  інвалідів  I  і  II груп,  
які за станом здоров’я потребують   
стороннього догляду, побутового і 
медичного обслуговування.

Законодавство передбачає для 
осіб, звільнених після відбування 
покарання, безоплатний проїзд до 
місця проживання або роботи в межах 
України.

  Також у разі відсутності необ-
хідного за сезоном одягу, взуття і 
коштів на їх придбання, звільнені 
особи забезпечуються одягом і взут-
тям безоплатно. Їм може бути видана 
одноразова грошова допомога за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, передбачених на фінансуван-
ня Державної кримінально-виконавчої 
служби України. 

Права звільнених осіб реалізують-
ся в повному обсязі і не можуть бути 
обмежені,  крім випадків обмеження 
дієздатності чи визнання їх недієздат-
ними на підставах і в порядку, перед-
бачених законодавчими актами. 

Дії державних органів і посадо-
вих осіб, які порушують права осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі,  
можуть бути оскаржені в порядку, пе-
редбаченому законодавством.

Мірча БЕЖЕНАР, в. о. начальника 
Головного управління юстиції у 

Чернівецькій області 

Щороку з установ виконання покарань звільняється 
близько 50 тис. осіб.

Спадкування за законом
Спадкування за законом настає тоді, 

коли померлий не залишив заповіту або 
заповіт визнано недійсним, або ж відсутні 
умови, зазначені у заповіті, чи спадкоємці 
за заповітом не прийняли спадщину або 
померлий розпорядився лише частиною 
свого майна.

Хто може закликатися до спадку-
вання за законом?

Підставами закликання до спадку-
вання за законом є споріднення, сімейні 
стосунки, шлюб, усиновлення, перебуван-
ня на утриманні спадкодавця не менше 5 
років до його смерті.

При спадкуванні за законом майно 
переходить до зазначених спадкоємців 
відповідно до встановленої черговості, 
тобто точно визначеного кола осіб, які 
спадкують одночасно. Кожна наступна 
черга спадкоємців за законом одержує 
право на спадкування у разі відсутності 
спадкоємців попередньої черги, усунення 
їх від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини або відмови від її при-
йняття.

Законодавством встановлено п’ять 
черг спадкування за законом.

У першу чергу право на спадкування 
за законом мають діти спадкодавця, у 
тому числі зачаті за життя спадкодавця та 
народжені після його смерті, той з подруж-
жя, який його пережив, та батьки. Діти 
успадковують після смерті своїх батьків, 
як батька, так і матері. Якщо навіть шлюб 
між батьком і матір’ю був незареєстро-
ваний, але в свідоцтві про народження 
дитини, вони зазначені як її батьки, то 
після їх смерті дитина має право на спадок 
і після матері, і після батька. Крім того, діти 
народжені від шлюбу, пізніше визнаного 
недійсним, не втрачають права спадкоєм-
ства після смерті батьків.

У другу чергу право на спадкування 
за законом мають рідні брати і сестри 
спадкодавця, його баба та дід як з боку 
батька, так і з боку матері. До спадкування 
закликаються родичі за другою чергою, у 
разі коли немає серед живих спадкоємців 
першої черги або якщо вони не виявили 

бажання прийняти спадщину.
У третю чергу право на спадкування 

за законом мають рідні дядько та тітка 
спадкодавця.

У четверту чергу право на спадкуван-
ня за законом мають особи, які проживали 
зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 
п’ять років до часу відкриття спадщини.

У п’яту чергу право на спадкування за 
законом мають інші родичі спадкодавця 
до шостого ступеня споріднення включно, 
причому родичі ближчого ступеня спо-
ріднення усувають від права спадкування 
родичів подальшого ступеня споріднення. 
Саме у п’яту чергу право на спадкування 
за законом одержують утриманці спад-
кодавця, які не були членами його сім’ї. 
Утриманцем вважається неповнолітня або 
непрацездатна особа, яка не була членом 
сім’ї спадкодавця, але не менше п’яти ро-
ків отимувала від нього матеріальну допо-
могу, що була для неї єдиним або основним 
джерелом засобів до існування.

Чи можливо змінити черговість 
одержання права на спадкування?

Черговість одержання спадкоємцями 
за законом права на спадкування може 
бути змінена нотаріально посвідченим 
договором зацікавлених спадкоємців, 
укладеним після відкриття спадщини. Цей 
договір не може порушити прав спадкоєм-
ця, який має право на обов’язкову частку 
у спадщині.

Також, фізична особа, яка є спадко-
ємцем за законом наступних черг, може 
за рішенням суду одержати право на 
спадкування разом із спадкоємцями тієї 
черги, яка має право на спадкування, за 
умови, що вона протягом тривалого часу 
опікувалася, матеріально забезпечувала, 
надавала іншу допомогу спадкодавцеві, 
який через поважний вік, тяжку хворобу 
або каліцтво був у безпорадному стані.

Який правовий статус усиновле-
них та усиновлювачів у спадкуванні?

У разі спадкування за законом уси-
новлений та його нащадки, з одного боку, 
та усиновлювач і його родичі – з другого, 
прирівнюються до родичів за походжен-

ням.
Усиновлений та його нащадки не 

спадкують за законом після смерті батьків 
усиновленого, інших його родичів за по-
ходженням по висхідній лінії.

Батьки усиновленого та інші його 
родичі за походженням по висхідній лінії 
не спадкують за законом після смерті уси-
новленого та його нащадків.

Якщо за рішенням суду про усинов-
лення збережений правовий зв’язок між 
усиновленим та його бабою, дідом, бра-
том та сестрою за походженням, то у разі 
смерті його баби, діда за походженням 
усиновлений має право на спадкування 
за правом представлення, а у разі смерті 
його брата, сестри за походженням – має 
право на спадкування як спадкоємець 
другої черги.

Хто такі спадкоємці за правом 
представлення та яке їхнє місце серед 
кола спадкоємців за законом?

Внуки, правнуки спадкодавця спадку-
ють ту частку спадщини, яка належала б за 
законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, 
якби вони були живими на час відкриття 
спадщини. Прабаба, прадід спадкують ту 
частку спадщини, яка б належала за зако-
ном їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), 
якби вони були живими на час відкриття 
спадщини. Племінники спадкодавця 
спадкують ту частку спадщини, яка на-
лежала б за законом їхнім матері, батькові 
(сестрі, братові спадкодавця), якби вони 
були живими на час відкриття спадщини. 
Двоюрідні брати та сестри спадкодавця 
спадкують ту частку спадщини, яка на-
лежала б за законом їхнім матері, батькові 
(тітці, дядькові спадкодавця), якби вони 
були живим на час відкриття спадщини.

Якщо спадкування за правом пред-
ставлення здійснюється кількома особами, 
частка їхнього померлого родича ділиться 
між ними порівну.

При спадкуванні по прямій низхідній 
лінії право представлення діє без обме-
ження ступеня споріднення.

Наталія ІСАК, головний спеціаліст 
відділу нотаріату ГУЮ в області

Версії

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ:

державного виконавця Садгірського відділу державної вико-
навчої служби Чернівецького міського управління юстиції.

державного виконавця Шевченківського відділу державної 
виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції 
(на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 
спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.

головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Сокирянського районного управ-
ління юстиції (на період знаходження основного працівника у від-
пустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

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

головного спеціаліста Сокирянського районного управління 
юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І 
або ІІ категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

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

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вче-

ного звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України „Про 
засади запобігання і протидії корупції”;

копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення.

Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 
55-09-61.
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оздоровчі

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,13.35,15.30,17.10,22.50 
Погода.
0 9 . 0 5  С м i ш н и й  т а  щ е 
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.30 Кумири i кумирчики.
10.55 Як це?
11.30 Ближче до народу. Ав-
раам Руссо.
12.00 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї. Мистецтво 
за брамою.
13.40 В. Павлик. «Освiдчення».
14.30 10+10. Україна - Грузiя.
15.40 Королева України. Га-
ла-шоу.
17.15 Шеф-кухар країни.
18.05 Золотий гусак.
18.30 Маю честь запросити.
19.15 Ювiлейний вечiр А. Де-
миденка, ч. 2.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Д/ф «Футбольна ле-
генда».
23.30 Олiмпiйський виклик.
23.50 Свої. Родiон Нахапєтов.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.25 «Вiра. Надiя. Любов».
05.20 Уряд на зв`язку з гро-
мадянами.

   «1+1»
06.15,04.05 Комедiя «Легенда 
про Телля».
07.55 «Ремонт+».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Я так живу».
11.25 «Велика рiзниця по-
українському».
12.50,02.30 Комедiя «Iсторiя 
весняного призову».
14 .50 ,20 .15  Мелодрама 

«Ворожiння при свiчках».
19.30,00.10 «ТСН-Тиждень».
22.10 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя за кадром».
23.10 «Свiтське життя».
01.00 Трилер «Сауна». (3).

   IНТЕР
06.00 Х/ф «Найпривабливiша 
i найсимпатичнiша».
07.30,00.45 Великий бокс. 
Флойд Мейвезер i Мiгель 
Котто.
09.30 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.55 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 Д/с «Свати 5. Життя без 
гриму».
12.20,03.45 Х/ф «Тiльки не 
зараз».
14.10 Т/с «Третього не дане».
18.00, 20.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус».
20.00 «Подробицi».
22.30 Х/ф «Зв`язок часiв».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 Д/с «Людина зброї».
05.05 «Знак якостi».

   ICTV
05.20,05.40 Погода.
05.25 Факти.
05.45 Квартирне питання.
06.30 ЄвроФуд-2012.
07.00 Анекдоти по-українськи.
07.20 Х/ф «У серпнi 44-го».
09.55 Зоряний тест-драйв.
10.35 Козирне життя.
11.05 Iнший футбол.
11.35 Спорт.
11.50 Т/с «Диверсант».
16.30 Х/ф «Ми з майбутнього 
2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Футбол. Кубок України.
21.15 Х/ф «Втеча».
23.55 Голi i смiшнi.
00.55 Х/ф «Мiраж». (2).
02.25 Iнтерактив. Тижневик.
02.40 Т/с «У чорному списку 
2».
03.25 Битва нацiй.
04.35 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23
.35,00.25,03.25,04.25 «Час 
спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд пре-
си».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,03.00,
05.00 «Час новин».

07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.15,17.50,03.30,04.3
0 «Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тиж-
ня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка 
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 19.35, 0.10 Панно 
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.00, 14.00 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»
9.20  Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 17.25, 23.50 Погода на 
курортах
12.00 Фейс контроль
12.55, 16.00, 17.15, 21.50, 0.05 
Познайомимось?
13.00, 3.30 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
16.05 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45, 4.00 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШ-
ТЕЙН
23.00 Теми тижня
4.30 Анатомія культури
5.10 Про казки

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 
14.40,18.30,20.50,00.25 «По-
года»
07.05, 10.55 «Хенд-мейд» 
07.30, 08.30,12.30,15.20 «Ма-
лятко» 
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35,11.55, 16.50, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»

11.20, 21.00  «Сад. Город. 
Квітник»
12.00 «Караоке біля фонтана» 
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Подружки»
16.20 «Юний рятувальник»
17.00 «Музична програма» 
(рум. мов.)
17.30 «Чернівецький репор-
тер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.) 
18.00 «Служба порятунку 101»
21.50 «Богатирські ігри»
22.15 «Караоке біля фонтана»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00, 20.30 Т/с «Iнтерни».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Х/ф «У рiчки два бе-
реги».
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Лю-
бов».
18.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
19.00,03.40 Подiї тижня.
19.30 Т/с «Хто, якщо не я?».
22.30 Футбольний вiкенд.
23.30 Таємницi зiрок.
00.30 Т/с «Година Волкова»
02.20 Х/ф «Iлюзiя страху». (2).
04.10 Х/ф «Психо». (3).

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д\фільм «Дорога-
ми України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 05.00, 15.35, 
01.15 «Телемеридіани»
07.30, 09.30,13.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - весе-
линчики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Фільми 
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.00 «Роздуми про сокро-
венне»
16.05 Х/фільм 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.55 «Формула успіху» 
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 01.45 Х/фільм
00.40 «Палітра»

04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 Єралаш.
09.50 Х/ф «Пригоди Буратiно».
12.20 Х/ф «Анжелiка - маркiза 
янголiв».
14.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
1 5 . 3 0  Х / ф  « Д е н ь 
незалежностi».
18.00 Лялечка 2.
18.55 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Дiффчатка».
20.20 Т/с «Унiвер».
22.45 Чортицi в спiдницях.
23.10 Х/ф «Новi мурахи у 
штанях». (3).
00.45 На добранiч, мужики.
01.35 Дурнєв+1.
02.00 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.40 «Легенди бандитського 
Києва».
07.15 Т/с «Журов».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Справа Алекса Лютого.
12.00 Д/ф «Шахрай у законi».
12.45 Х/ф «Гардемарини 3».
14.55 Т/с «Таємницi слiдства 
9».
19.00 Х/ф «Граф Монте-
Крiсто».
21.50 Х/ф «Найманцi». (2).
23.50 Х/ф «Останнiй хижак 
Юрського перiоду». (3).
01.35 Х/ф «Адреналiн 2: Висо-
ка напруга». (3).
03.10 «Речовий доказ».
04.35 «Агенти впливу».
05.30 «Особистий погляд».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.25 М/ф «Мауглi».
06.30 Х/ф «Iлля Муромець».
08.25 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
08.40 «Їмо вдома».
09.50,01.55 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
10.50 «Караоке на Майданi».
11.50 «Моя правда. Ольга 
Сумська. Маска, в якiй я 

живу».
12.50 «Куб 2».
14.10 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Блiндаж».
02.40 Х/ф «Повне дихання».
04.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Кадети».
06.40 Клiпси.
06.55 Один за всiх.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
08.55 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.30 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
09.55 Топ-100.
11.05 Хто зверху?
13.00 Шури-амури.
13.55 Пакуй валiзи.
15.40 Файна Юкрайна.
16.15 Х/ф «Практична магiя».
18.20 М/ф «Як приручити 
дракона».
20.20 М/ф «Планета скарбiв».
22.00 Пiранi XL.
23.00 Х/ф «Пiдстава». (2).
00.45 Спортрепортер.
00.50 Т/с «Врятувати Грейс». 
(2).
03.05 Ток-шоу зi Спайком Фе-
рестоном.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.00 М/ф «Казка про золотого 
пiвника».
0 8 . 4 5  М / ф  « К в i т к а -
семицвiтка».
0 9 . 0 0  М / ф  « П р и г о д и 
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Д/ф «Супер розумнi 
тварини».
11.00 Д/ф «Дикi матерi та 
дiти».
12.05 Х/ф «Кадет Келлi».
14.10 Х/ф «Пригоди кулiнара».
16.00 Х/ф «Жандарм i жан-
дарметки».
18.00 «Розкiшне життя».
18.55 М/ф «Велiант».
20.20 Х/ф «Посейдон».
22.15 Х/ф «Матч-пойнт». (2).
00.45 Х/ф «Брати». (2).
02.20 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
11.45 «Адреналiн».
13.10,13.55,16.40,22.55 Погода.
13.15 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
14.00 Х/ф «Тегеран-43».
16.45 В гостях у Д. Гордона.
18.35 Золотий гусак.
19.00 Ювiлейний вечiр А. Деми-
денка ч. 1.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Зiрки гумору. К. Новикова, 
С. Дроботенко.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Ювелiр ТБ.

УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.35 ТелеАкадемiя.
03.40 Т/с «Домiвка».
05.15 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.35 М/ф «Смурфи».
07.30 «Справжнi лiкарi 2».
08.20 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.10 «Свiт навиворiт 3».
12.10 «Велика рiзниця по-
українському».
12.40,03.30 Комедiя «Зроблено 
в Америцi».
1 4 . 5 0 , 2 0 . 0 0  М ел о д р а м а 
«Ворожiння при свiчках».
19.30,03.00 «ТСН».
23.45 Х/ф «Жага».

   IНТЕР
06.20 Д/с «Дикi i небезпечнi 2».

07.05 «Де знаходиться нофе-
лет?»
08.30 «Городок».
09.10 «Орел i Решка».
10.10 Х/ф «Найпривабливiша i 
найсимпатичнiша».
12.00 Х/ф «Три тополi на 
Плющисi».
13.50 Х/ф «Вперше замiжня».
15.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика».
18.00,20.25 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
22.30 Т/с «Пiд прикриттям».
00.30 Х/ф «Мюнхен».
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.50 Х/ф «Де знаходиться 
нофелет?»
05.05 Д/ф «Людина зброї».

   ICTV
05.10,05.30 Погода.
05.15 Факти.
05.35 Iнший футбол.
06.00 Козирне життя.
06.35 Т/с «Сильнiше за вогонь».
08.40 Зiрки YouTube.
09.20 ЄвроФуд-2012.
09.45 Квартирне питання.
10.45 Стоп-10.
11.40,18.55 Спорт.
11.45 Т/с «Штрафбат».
14.55 Максимум в Українi.
16.00 Х/ф «Втеча».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Ми з майбутнього 2».
21.10 Наша Russia.
22.05 Х/ф «Мiраж». (2).
23.55 Х/ф «У серпнi 44-го».
02.15 Т/с «Зброя».
03.55 ПроЦiкаве.
04.35 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,03.00,05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,1
7.20,17.50,00.35,01.50,03.30,04
.30 «Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».

10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема 
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина 
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».

   ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 0.35 Панно 
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.15, 14.10 Х/Ф «Сімнадцять 
миттєвостей весни»
9.40, 12.55, 17.10, 21.50, 0.30 
Познайомимось?
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на 
курортах
12.00 Фейс контроль
13.00, 5.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
15.30 Привітай
16.00 Радіус
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Вбивства в 
Оксфорді» 
5.40 Про казки

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40,12.55, 14.40, 
18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05, 11.50 «Сад. Город. Квіт-
ник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.50,17.50, 
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репор-
тер»»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Малятко»
09.00 «Юний рятувальник» 
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 «Богатирські ігри»
16.00 «Караоке біля фонтана»

17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00 «Музичний серпантин»
18.35 «Західний експрес» 
21.30 Х/ф «Жаку-бідняк» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15, 08.20, 13.00 Т/с «Iнтерни».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Гостi на порозi.
12.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
11».
15.10 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00, 19.20 Т/с «Кожен за себе».
20.20 Х/ф «У рiчки два береги».
00.20 Т/с «Година Волкова».
02.10 Х/ф «Психо». (3).
04.10 Х/ф «Пригоди Роккi i 
Буллвiнкля».

   ТРК «БУКОВИНА» 
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами Укра-
їни»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10 
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…» 
15.00 «Невигадані історії» 
16.00, 22.30 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-

медного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 М/с «Ллойд у космосi».
10.35 М/с «Свiт Квесту».
11.05 Єралаш.
11.35 Одна за всiх.
12.00 Т/с «Хто у домi господар?»
12.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.30 Лялечка 2.
14.25 Х/ф «Анжелiка - маркiза 
янголiв».
16.35,21.05 Т/с «Унiвер».
18.30 Х/ф «День незалежностi». 
(2).
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Дуже вампiрське 
кiно». (2).
00.30 На добранiч, мужики.
01.20 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитського 
Києва».
07.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.30,01.55 «Речовий доказ».
10.40 Т/с «Росiйський хрест».
14.40 Т/с «Журов».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока 
напруга». (3).
03.45 «Агенти впливу».
05.10 «Особистий погляд».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
04.55 М/ф «Лiкар Айболить».
06.10 Х/ф «Вдалий обмiн».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.15 «Моя правда. Сергiй Со-
сєдов».
11.20 «Неймовiрна правда про 
зiрок».
12.50 «Холостяк 2».
16.00 «Як вийти замiж».
17.00 Х/ф «В бiй iдуть однi 
«старики».
19.00 «Україна має талант! 4».
23.00 «Хата на тата».
00.20 «Україна має талант! 4». 
Пiдсумки голосування.

00.50 «Детектор брехнi».
01.45 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нено!»
02.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Кадети».
07.15 Один за всiх.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.05 Даєш молодь!
15.50 Х/ф «Зачарована Елла».
17.50 М/ф «Рататуй».
20.00 М/ф «Як приручити дра-
кона».
22.00 Хто зверху?
00.00 Х/ф «Дуже страшне кiно 
3». (3).
01.40 Спортрепортер.
01.45 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.45 Ток-шоу зi Спайком Фе-
рестоном.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Матч-реванш».
08.10 М/ф «Казка про мертву 
царiвну та сiмох богатирiв».
08.15 М/ф «Пес у чоботях».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.20 Д/ф «Дика природа 
Японiї».
11.25 Д/ф «Супер розумнi тва-
рини».
12.25 Х/ф «Чудеса в Решетовi».
14.45 Т/с «Я повернусь».
21.00 Х/ф «Якось у провiнцiї». 
(2).
23.15 Х/ф «Брати». (2).
01.10 Х/ф «Матч-пойнт». (2).
03.10 «Нiчне життя».

Версіїсубота 5 травня теле

8понеділокВерсіїнеділя 6 травня теле
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Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою 

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

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

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

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

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

Йододефіцит призводить до раку й слабоумства
Йод – мікроелемент, який не синтезується, а надходить 

в організм людини з продуктами харчування. Його 
недостача провокує ряд патологічних змін, у тому числі й 
пошкодження мозку… 

Йод є життєво важливим мікро-
елементом для організму людини. 
Він не синтезується, а надходить в 
організм у готовому вигляді з водою 
та продуктами харчування. Головним 
природнім джерелом йоду вважають 
морепродукти: морська капуста, риба, 
гребінці, краби, креветки, кальмари, 
мідії, устриці. Та якщо ви не мешканець 
приморських областей і морепродукти 
– не основний і не постійний компонент 
вашого меню, збагатити свій раціон 
можете за рахунок коров’ячого моло-
ка, кефіру, вершків, сметани, часнику, 
сої, винограду, зеленого салату, редь-
ки, буряка, помідор, яловичини, ку-

рей, житнього хліба, картоплі, моркви, 
яблук, абрикосів, вишень, баклажанів, 
курячих яєць, пшоняної, рисової чи 
гречаної крупи, чорноплідної горо-
бини, хурми, фейхоа, аґрусу, салату, 
щавлю, спаржі, шпинату, горішків, 
насіння, пластівців тощо. Регулярне 
споживання йодовмісних продуктів 
харчування, насичення ними вашого 
раціону значною мірою забезпечить 
організм достатньою кількістю йоду. 

Вживайте йодовмісні 
продукти 

Щоби подолати недостатність йоду 
в харчуванні у країнах, визнаних ен-
демічними щодо йододефіцитних за-
хворювань, спеціально випускають 
збагачені цим мікроелементом про-
дукти. До них належать: йодована 
сіль, йодована вода, йодоване масло, 
збагачені йодом продукти (хліб, конди-
терські, м’ясні вироби, молоко, кефір, 
молочні продукти), спеціальні продукти 
для вагітних та матерів, які годують не-
мовлят, кисломолочні продукти, а також 
адаптовані молочні суміші для немовлят, 
збагачені йодом. Убезпечити від йодної 
недостатності можуть і медикаментозні 
засоби, що містять фіксовану дозу йоду 

(йодид калію, йодомарин, йодбаланс 
та вітамінно-мінеральні комплекси, що 
містять йод) і призначаються лікарем з 
урахуванням вікової потреби у йоді, фі-
зичного стану людини, а також ступеня 
існуючого у регіоні йодного дефіциту.

Надмірна доза 
провокує важкі 
захворювання

Перш ніж бігти до магазину за 
йодованими продуктами чи до аптеки 
– за чисельними йодовмісними пре-
паратами та мінеральними комплек-
сами, проконсультуйтеся у фахівця. 
Річ у тім, що за наявності у людини 
певних захворювань (туберкульозу, 
захворювань нирок, гіпертонії, певних 
хвороб шкіри, алергії, порушення вод-
но-сольового обміну тощо) вживання 
йодовмісних препаратів небезпечне. 
Передозування йодом небезпечне 
так само, як і його дефіцит, а його  
неконтрольоване споживання може 
стати причиною серйозних захворю-
вань. Надлишок йоду в організмі лікарі 
називають йодизмом. Характерними 
проявами цього стану вважають го-
ловний біль, гнійничкові висипання 
на шкірі, набряки, нудоту, блювоту, 
кон’юнктивіт, запалення слизових 
оболонок верхніх дихальних шляхів 
(нежить, сльозо- та слинотечу, кашель, 
ларингіт, бронхіт), гарячковий стан, 
болі у суглобах, проноси. Люди можуть 
скаржитися на порушення сну, надмірну 

збудливість, значне й різке схуднення. 
Крім того, йод є каталізатором чисель-
них обмінних процесів. Для людей, які 
схильні до утворення пухлинних клітин, 
нехай і прихованих до певного часу, 
небезпека активного вживання чистого 
йоду пов’язана із ризиком спровокувати 
ріст злоякісних клітин. 

При порушеній функції щитопо-
дібної залози йод, що надходить до 
організму, накопичуватиметься в ній, а 
не витрачатиметься за призначенням. А 
це може спровокувати низку серйозних 
захворювань, спричинених надлишком 
йоду. За наявності у людини захворю-
вання щитоподібної залози (наприклад, 
вузлового зобу, хвороби Грейвса тощо), 
споживання йодованих продуктів або 
мінеральних комплексів, що містять йод, 
може викликати так званий йодіндуко-
ваний тиреотоксикоз – тяжке захворю-
вання, яке супроводжується аритмією, 
серцевою недостатністю, депресією. 
Надмірне вживання йоду може бути 
небезпечним не лише для людей з пору-
шеннями функції щитоподібної залози.

…І здоровому слід 
обстежуватись

Як свідчать результати наукових 
досліджень, проведених співробіт-
никами кафедри клінічної імунології, 
алергології та ендокринології Буковин-
ського державного медичного універ-
ситету, при дисбактеріозі кишечнику 
порушення всмоктування вітамінів 
та мікроелементів, в тому числі йоду, 

спричинене їх зв’язуванням бактері-
альними токсинами, втратою з калом 
на тлі діареї, провокуватиме розвиток 
дефіциту вітамінів, мікроелементів в 
організмі людини. Порушення мікро-
флори кишечнику, окрім патологічних 
змін з боку шлунково-кишкового тракту, 
може сприяти виникненню синдрому 
мальабсорбції, що призводитиме до 
порушення всмоктування лікарських 
речовин, в тому числі йодовмісних пре-
паратів. Та навіть якщо ні на що подібне 
ви не хворієте, не слід забувати про 
обережність: йодований хліб, молоко, 
сіль, вітамінно-мінеральні комплекси 
з додаванням йоду – все разом може 
призвести до порушення балансу в 
організмі. 

Отже, йодовані продукти слід 
уживати обережно, впевнившись, що 
організму насправді бракує йоду. Уни-
кайте самолікування – здайте аналізи 
на вміст йоду та гормонів щитоподібної 
залози у вашому організмі, прокон-
сультуйтеся з лікарем.

Лише комплексне обстеження 
вашого організму та раціональне ви-
користання наявних йодовмісних за-
собів сприятимуть кращому засвоєнню 
йоду та досягненню його балансу в 
організмі. 

Ольга ОЛЕНОВИЧ, кандидат 
медичних наук, доцент кафедри 
клінічної імунології, алергології 

та ендокринології Буковинського 
державного медичного 

університету

До 2030 року кількість хворих на 
слабоумство у світі подвоїться

Кількість хворих на слабоумство (де-
менцію) у світі збільшиться у два рази до 
2030 року, – відзвітувала Всесвітня орга-
нізація охорони здоров’я (ВООЗ). За їхніми 
даними, у світі на деменцію страждають 
понад 35 млн. осіб.

Деменція – це набуте недоумство, стій-
ке зниження пізнавальної діяльності з втра-
тою, в тій чи іншій мірі, раніше засвоєних 
знань і практичних навичок та утрудненням 
чи неможливістю придбати нові.

Експерти організації прогнозують, що 
до 2020 року кількість таких пацієнтів по-
двоїться, а до 2050 – зросте майже у три 
рази і перевищить 115 мільйонів.

Згідно зі звітом, навіть у розвинених 
країнах від 50 до 80% випадків деменції за-
лишаються не виявленими. Державні про-
грами діагностики слабоумства та медичної 
допомоги таким хворим застосовуються 
лише у восьми країнах світу.

Нині 58% хворих на деменцію є жителя-

ми країн, що розвиваються. За прогнозами 
ВООЗ, до 2050 року на частку таких держав 
припаде більше 70% пацієнтів, які страж-
дають на слабоумство.

Пацієнти, що страждають на хворобу 
Альцгеймера, становлять від 20 до 70% усіх 
хворих на деменцію залежно від їх статі та 
вікової категорії. 

Хвороба Альцгеймера – це захворю-
вання головного мозку, що проявляється 
прогресуючим зниженням інтелекту. 

Глід – «хліб серця», 
а його  квіти більш 
цілющі, ніж ягоди 

Хлібом серця глід звуть тому, що його широко використовують 
як засіб лікування серцевих недуг, безсоння, грудної «жаби», сте-
нокардії, запаморочення та багатьох інших захворювань. 

В Україні поширений вид з великозубчастим листям та червони-
ми, рідше червоно-помаранчевими ягідками, розміром у горошину, 
що скупчені по вісім штук у гроні. Глід має специфічний приємний 
запах. 

Ягідки гліду дозрівають у вересні та жовтні. Вони дуже поживні, 
містять у собі цінні білки, вітаміни С і А, ефірну олію та кислоти, які 

дуже позитивно впливають на діяльність серця.
З ягід глоду готують сурогатну каву, чай, варення, через що в на-

роді він користується великою шаною. У медицині глід також викорис-
товують при нервових захворюваннях, серцевих неврозах і гіпертонії. 

Чаї з квітів і навіть з листя допомагають при нервових стресах 
та грудній «жабі», а настій з них – при гіпертонії і недузі серця, 
викликаній простудами. Із профілактичною метою, а також від  
безсоння вживають екстракт із квітів. Ягоди теж сприяють добро-
му сну.       

З лікарською метою використовуються квіти, листя та плоди. 
Квітки збирають під час їх цвітіння, яке, до речі, вже розпочалось, і 
вживають у засушеному вигляді. 

Висушені частини глоду слід зберігати в ємностях, які щільно 
закриваються, бо їхні цілющі властивості можуть зникнути через 
контакт з повітрям. Ягоди цієї рослини потрібно зривати тільки 
тоді, коли вони набудуть насиченого кольору. Це говорить про їх 
стиглість. Сушити їх треба відразу після збору.
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порадницькі

ОВЕН

Здоров’я зміцнюватиметься, а це позитивно позна-
читься на рівні працездатності. Гарний час для покупки 
техніки, освітлювальних приладів. Проявляйте турботу 
про близьких. Ризикуєте зіткнутися з обставинами, які 
будуть перешкоджати вашим ініціативам. 

ЛЕВ

Ставте перед собою сміливі цілі й активніше дійте. 
Вдалий період для практичної реалізації амбітних за-
вдань. Це стосується як кар’єри, так і будь-якої іншої 
справи, яку ви поставите собі за мету. Покращаться 
стосунки з родичами, особливо з батьками. 

СТРІЛЕЦЬ

Інтенсивніше займайтеся профілактикою свого 
здоров’я. Це час, коли захисні сили вашого організму 
зміцнюються і багато хвороб відступають самі по собі. 
Тому рекомендується почати оздоровчий цикл проце-
дур: наприклад, загартовуватися або ходити на масаж. 

ТЕЛЕЦЬ

Настає час сміливих рішень. У першу чергу це стосу-
ється тих, хто переживає період закоханості. Можливо, 
зважитеся на любовне зізнання. Оптимістичний час, коли 
з вами буде відбуватися багато радісних подій. Якщо у 
вас є діти, приділіть їм більше уваги. 

ДІВА

На початку тижня можете зацікавитися серйозни-
ми філософськими або морально-етичними питаннями. 
Відчуєте посилення тяги до знань. Чудовий час для 
туристичних поїздок, знайомства з іншими релігійними 
і культурними традиціями. 

КОЗЕРІГ

Початок тижня складається чудово для творчості 
та виховання дітей. Відчуєте, що вмієте дивитися на 
багато речей нестандартно і відкриєте в собі нові грані 
педагогічного таланту. Гармонійні дні для романтичних 
стосунків. Можна відвідати концерти, ходити в кіно або 
на танці. 

БЛИЗНЮКИ

Втомитеся від галасливого і метушливого життя – 
захочете деякий час відпочити, побути в тиші. Гарний 
час для духовних практик. У середині тижня утримай-
теся від участі в спортивних змаганнях і обережніше 
поводьтеся з колючими і ріжучими предметами. 

ТЕРЕЗИ

Сприятливий час для проведення розслідувань, про-
яснення питань, які довгий час вас хвилювали. Посилиться 
потяг до всього таємничого, забороненого. Можуть погір-
шитися стосунки в родині. Намагайтеся не втягуватися в 
сімейні розбирання – просто перечекайте. 

ВОДОЛІЙ

Відчуєте особливу прихильність до сім’ї. Будинок 
стане для вас не тільки фортецею, а й затишним гніздеч-
ком. Можливо, у вас виникне бажання якось збільшити 
свій життєвий простір або зробити його комфортнішим. 
Гарний час для проведення будь-яких домашніх робіт.

РАК

Сприятливий період для активного дружнього 
спілкування, пошуку нових вражень, розваг в ком-
панії друзів і знайомих. Можливі знайомства з новими 
цікавими людьми. Не бажано не обговорювати існуючі 
проблеми, оскільки це ще більше їх поглибить. 

СКОРПІОН

Зможете зміцнити свої стосунки в партнерстві. Це 
стосується не тільки роботи, а й особистого життя. Щоби 
уникнути конфліктів, шукайте і знаходьте компроміси, 
не зациклюйтеся тільки на своїй думці. Слабшає нервова 
система, тому стане важче стримувати емоції. 

РИБИ

Вас чекає безліч контактів і зустрічей. Незважаючи на 
інтенсивне спілкування, ви всюди будете встигати, а багато 
справ виконуватиметься легко і швидко. Особливої важли-
вості набувають ваші зв’язки. Гарний час для примирення 
з родичами. Стосунки з коханими стануть гармонійними. 

Гороскоп  на тиждень

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги 
з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 –  бу-
динковолодіння, яке складається з двох житлових будинків загальною площею 
(будинок літ.А – 51,70кв.м, будинок літ.Б – 67,50кв.м), яке знаходиться за адресою: 
Чернівецька область, Новоселицький район, с.Рингач, вул. Хмельницького Б., буд 48 
та є власністю Олентир Миколи Миколайовича (Чернівецька область, Новоселицький 
район, с.Рингач, вул. Хмельницького Б., буд 48, інд.код 1706904998). Будинково-
лодіння складається з двох житлових будинків ЛітА., і Літ.Б, літня кухня Літ.В, сарай 
Літ.Г, сарай Літ.Д, вбиральня Літ.Ж, погріб Літ.Пг., ворота №1, огорожа №2,№3, ого-
рожа калітка №4, №5, криниця №6. Житловий будинок Літ.А загальна площа – 51,70 
кв.м.; житлова 35,50кв.м складається з: коридор – 6,5кв.м, кладова – 5,20кв.м, 1-а 
кімната – 14,50кв.м, кухня – 4,50кв.м, 2-а кімната – 21,00кв.м. Житловий будинок 
літ.Б загальною площею 67,50кв.м., житлова – 45,10кв.м складається з : коридор – 
5,40кв.м, 1-а кімната – 19,40кв.м, кладова – 7,30кв.м, кухня – 9,70кв.м, 2-а кімната 
– 12,80кв.м, 3-я кімната – 12,90кв.м. Матеріал стін будівель та споруд Житловий 
будинок Літ.А– саман, житловий будинок ЛітБ – шл.блок, літня кухня Літ.В – ракуш-
няк, сарай Літ Г – шл.блок, сарай Літ.Д – шл.блок, вбиральня Літ.Ж – дошки, погріб 
– Літ. Пг – ракушняк, огорожа – мет. в мет. стовп, колодязь - 3/б кільця, замощення 
бетон. Фундамент – бетон, Стіни – саман, ракушняк, шл.блок, Покриття – шифер, 
ракушняк. Електропостачання в наявності. Домоволодіння має задовільний стан та 
розташоване на неприватизованій земельній ділянці. Майно належить боржнику на 
підставі  Свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 13.06.2008р. Інші дані 
невідомі.Стартова (початкова) ціна – 51 370,40 грн. (без ПДВ) (договір № 2612006 від 
28.02.12).Гарантійний внесок – 2 568,52 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в 
рахунок погашення заборгованості перед:  КС «Буковина», м. Чернівці, вул. Головна, 
59.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 14 травня 2012 р. об 11:00 год. за адресою: м.Новоселиця, в примі-
щенні ВДВС Новоселицького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 14 травня 2012 р. 
до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти 
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів 
на депозитний рахунок р/р 37311002002813

в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: ВДВС 
Новоселицького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня 
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 
год. до 18-00 год.Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися 
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська, 2А.

Довідки за телефонами: 098 383 33 39

культурні
 №17 (434) 26.04.2012 - 02.05.2012

До акції «Літературний Гло-
бус Чернівців», який органі-
зувала творча група «Тролей-
бус», охоче приєднувалися і 
випадкові перехожі. Наприклад, 
індійський студент БДМУ Йоґеш 
Шарма підтримав акцію англо-
мовним текстом. Одночасно у 
книгарні «Букініст» розпочав-
ся збір підписів проти проекту 
місцевих чиновників. За кілька 
годин свої підписи залишили 
близько двохсот чернівчан.

– Ми однозначно проти цьо-
го об’єднання, – каже Марина 
ЛІБАНОВА, директор кни-
гарні «Букініст». – Проте ми 
не хотіли робити лише акцію 
протесту, а й загалом підтримати 
паперову книгу. Неправда, що 
вона зараз не потрібна, що вона 
пішла в інтернет, паперову кни-
гу замінить електронна… Я сама 

страшенно прогресивна. Іноді 
мрію про електронну книгу, тому 
що хочу читати не тільки вдо-
ма. А мені шкода брати декотрі 
книги з дому, я боюся забути їх, 
забруднити…

– У нашого «Букініста» осо-
блива місія – продовжити жит-
тя книзі, емоційно переконує  
Марина Лібанова. У нас діють 
будь-які умови, навіть до пода-
рунка. Наприклад, нещодавно 
до нас зайшов чоловік поваж-
ного віку зі словами: «В мене 
немає грошей, але я дуже хочу 
цю книгу...» Вона коштувала 15 
гривень. Він пояснив нам, чому 
у нього немає грошей, як це 
сталося… І ми подарували йому 
цю книгу. Так буває… А книга 
повинна бути у того, хто її хоче! 

Доєдналися до акції і місцеві 
молоді письменники.

– «Букініст» не можна за-
кривати. Тут можна знайти все. 
Навіть книги, які читала ще моя 
прабабуся. Їх немає в жодних 
книгарнях, особливо в найнові-
ших. Це єдина книгарня в місті, 
куди я можу прийти і знайти, 
наприклад, роман «Обломов» 
І.Гончарова. Тому її закриття для 
мене було б великою несправед-
ливістю, – каже Христина ВЕН-
ГРИНЮК, молода письменниця.  
– Що вони тут хочуть зробити 
замість «Букініста» – якийсь ма-
газин, кав’ярню, будуть шмотки 
продавати?

– Я дуже полюбляю «Бу-
кініст» та «Українську книгу», 
тому що це не просто дві книгар-
ні, а це ще й місце, де відбува-
ється літературний мистецький 
процес. Тут можна зустрітися з 
письменниками, поспілкуватися 

з однодумцями, тут постійно 
відбуваються мистецькі акції, 
тобто, це місця, які насправді 
потрібні місту, якщо воно хоче 
називатися європейським. І 
таких місць, насправді, має бути 
набагато більше, – зауважив 
Максим Дупешко, учасник акції.

Нагадаю, що у проекті чи-
новників від 10 квітня 2012 року 
йдеться про злиття таких міс-
цевих книгарень, як «Наука», 
«Букініст», «Технічна книга», 
«Художня книга», «Лучафе-
рул», «Здоров’я», «Каменяр» та 
«Магазин навчально-наочного 
приладдя» в обласне комуналь-
не підприємство. Книголюби ж 
побоюються, що після такого 
«злиття» книгарні взагалі мо-
жуть зникнути. 

Ігор КОНСТАНТИНЮК, 
«Версії», фото автора

Цікаві факти про сон

•  Людина проводить уві сні фактично 
третину свого життя. Сон для людини 
важливіший за їжу, якщо без їжі людина 
може прожити близько двох місяців, то 
без повноцінного сну – не довше, ніж 
десять днів.

•  Норма сну для повноцінного від-
починку – це близько 7-8 годин на добу. 
Проте дітям потрібен більш довготривалий 
сон (близько 10 годин), з віком ця цифра 
скорочується до 6 годин.

•  Тіло людини під час сну практично 
паралізоване. Це відбувається для того, 
щоби наші тіла не повторювали рухів, що 
відбуваються з нами уві сні.

• Зовнішні чинники впливають на 
сни. Наша підсвідомість робить частиною 
сну фізично переживане в даний момент 

відчуття. Наприклад, якщо ми відчуваємо 
спрагу, то уві сні бачимо склянку води. 
Скільки б ми не тамували спрагу уві сні, 
ми так само хочемо пити і знову бачимо 
склянку води, аж доки не прокинемося і 
не вгамуємо почуття спраги.

•  Люди, які змогли кинути палити, 
бачать яскравіші і реалістичніші сни, ніж 
інші. Частенько їм сниться, що вони зно-
ву почали курити і через це вони почува-
ють свою провину, коли прокидаються.

•  Не всі люди бачать кольорові сни. 
Близько 12% людей з нормальним зором 
бачать тільки чорно-білі сни.

•  Уві сні ми нерідко бачимо незна-
йомих людей, але наша свідомість не 
вигадує їх. Це реальні люди, з якими 
ми зустрічалися у своєму житті, але не 

запам’ятали їх. Деякі психологи вважа-
ють, що ми бачимо те, що могло статися, 
але не сталося.  

•  Чоловікам і жінкам сняться різні сни. 
Чоловікам зазвичай сняться представни-
ки чоловічої статі, а жінки уві сні бачать 
представників і чоловічої, і жіночої статі 
приблизно в рівних пропорціях.

•  Ми забуваємо близько 90% сно-
видінь і лише 10 % відкладається в нашій 
пам’яті. Буквально через декілька хви-
лин після пробудження ми вже майже не 
пам’ятаємо того, що нам снилося.

•  Якщо людину розбудити під 
час фази швидкого сну, та вона зуміє 
запам’ятати свій сон до найдрібніших 
подробиць.

•  Людина, коли хропе, не бачить снів.

У День книги, 23 квітня, чернівецька молодь 
протестувала проти закриття чернівецьких 
книгарень зачитуванням із Федіркового 
арт-стільця уривків з книг для пересічного 
українського електорату. Молоді люди обклеїли 
вітрину книгарні «Букініст» жартівливими 
демотиваторами на кшталт «Обережно! Читання 
викликає розвиток мозку» тощо. Поряд з 
плакатами — звернення до депутатів облради 
про відміну проекту рішення, як «недолугого 
проекту, який перешкоджає поширенню книг та 
гальмуватиме розвиток економіки, у тому числі — 
туризму». 

У Чернівцях зніматимуть кіно – 
«страшну казочку з елементами трилера»

За словами Любомира ЛЕВИЦЬКОГО, 
режисера фільму «Тіні незабутих пред-
ків», що починає зніматися на Буковині, 
приблизно 40 хвилин стрічки, побудованої 
на містичних легендах про мольфарів, книгу 
тіней і загублену зґарду, планується відзняти 
у Резиденції ЧНУ, решту – у Карпатах.   

– У липні будуть зйомки у горах, у серп-
ні – в Чернівцях... Плануємо близько 40 
знімальних днів, 15 з них – у Чернівцях 
(орієнтовно 5-20 серпня). 

У Чернівцях також відбувся завершаль-
ний кастинг на головні та другорядні ролі 
стрічки. Зокрема, наше місто мало «уні-
кальну можливість щодо другопланових 
акторів». Адже везти їх з інших міст – дуже 
дорого. 

– Ми будемо обирати на такі ролі ба-
гато тутешніх студентів, тому всі учасники 
кастингу мають дуже добрі шанси отримати 
їх, побувати у масовці, – каже Любомир 
Левицький. 

Старших героїв (викладачів, 
батьків) гратимуть відомі актори, 
наприклад, Ольга Сумська (мати 
головного героя), Богдан Бенюк 
(замдекана). 

  За його словами, в Україні величезна 
проблема з молодими акторами… Багато 

талановитої молоді є у театрах, проте чи-
мало з них не можуть витримати «кіношні» 
критерії. 

– А це – бути комерційним, тобто бути 
в рамках тих типажів, які продаються. Бути 
талановитим, тому що поганих акторів ми не 
хочемо бачити на екрані. І мати практику, 
володіти певною технічною інформацією, 
тому що зніматися у кіно – це не просто сто-
яти перед камерою, потрібно діяти в рамках 
точок, рухатися за правильними схемами, 
не перекривати партнера, бути в світлі 
тощо. Вчити ж актора на майданчику – не-
має часу. Але я думаю – це усе тимчасово… 

«Мольфари будуть. Оголосили 
кастинг у Карпатах, і вже наша аген-
тура збирає персонажів...»

 
  – Ми шукаємо позитивних героїв. 

Проте кожен з 8-ми персонажів фільму 
матиме якусь шкідливу звичку, яка при-
веде його до чогось поганого. Тобто, 
фільм без моралі, без сімейних цінностей, 
без почуттів – це звичайний треш, – каже 
Любомир Левицький. – Акцент буде на 
хічкоківський саспіенс, на містику, на 
невідоме, нагнітання атмосфери, аніж на 
кров чи м’ясо… То фільми іншої категорії. 
Головний меседж фільму: завжди зали-
шайся собою і нічого не бійся!

   Кілька реплік від режисера: 
– Не потрібні колосальні бюдже-

ти, щоби робити якісне кіно. Головне 
– це підхід і мотивація… 

– Набагато цікавіше дивитися за 
пригодами своїх героїв, у знайомих 
місцях, аніж спостерігати за поневі-
ряннями Джона у Пансильванії. 

– Дуже мало країн, які мають 
стільки чудових локацій для зйомок: 
Крим, Чорне море, Карпати, Львів і 
Чернівці, з їхньою чудовою архітек-
турою. Я кому не показую чернівець-
кий університет, усі питають: А це де? 
Це, мабуть, Гарвард? 

– Перший мій фільм «Штольня» 
– був дипломною роботою. Через 
брак знань ми наробили багато по-
милок, але фільм окупився у прокаті. 

– Гонорари для акторів перед-
бачені. У фільмі всі працюватимуть 
за гонорари, проте вони не будуть 
великі, тому що бюджет є досить 
скромним… Проте його ми поки що 
не оголошуємо. Бо фільм буде ви-
глядати на екрані в рази дорожче. 
Хочемо зробити конкурс: людина, 
яка вгадає бюджет фільму – отримає 
чек на 500-1000 доларів… 

  Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Торік у Чернівецькій області був зареєстрований 11 281 новонародже-
ний, що на 249 малюків більше, ніж роком раніше: з них 5 774 хлопчики та 5 
507 дівчаток. Хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Олександр, 
Максим, Іван, Андрій, Дмитро, а дівчаток – Анастасія, Анна, Марія, Вікторія, 
Дарина. Ці імена користуються успіхом у молодих батьків упродовж останніх 
шести років. Також досить популярні Артем, Богдан, Микола, Михайло, Де-
нис, Катерина, Ангеліна, Тетяна, Єлизавета. У Вижницькому, Герцаївському, 
Путильському та Сторожинецькому районах поширені й старовинні імена, 
такі як Варвара, Юстина, Параска, Серафима, Степанія, Євдокія, Захар, 
Орест, Онуфрій, Устим, Дем’ян, Панасій.

Надзвичайно рідкісними та незвичними іменами, як Джорджіана, Ханна, 
Жозефіна, Мірабела, Юсро, Аеліта, Ріанна, Ніктарія, Скарлетт, Анодіса, Пан-
телей, Лоіс, Бенджамін, Хайєл, Ебен, Єлвіс, Ельбрус, Еней називають малюків 
у Глибоцькому, Новоселицькому, Хотинському районах та у Чернівцях. 

Як повідомили в обласному управлінні статистики, у січні-лютому цього 
року в області народилося 1 918 малюків, з них 991 хлопчик та 927 дівчаток. 
Ім’я Анастасія залишається найбільш розповсюдженим у цьому періоді серед 
дівчаток, а от хлопчиків найчастіше називали Іванами. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
проходить процедуру ліцензування щодо надання освітніх послуг 
– підготовки фахівців ОКР «спеціаліст», «магістр» спеціальності 
7-8.03010301 «Практична психологія».

Фахівець практичної психології готовий до психодіагностичної та пси-
хокорекційної роботи; надання консультативних послуг, психологічного 
супроводу діяльності організацій, органів державної влади та управління; 
проведення соціально-психологічних досліджень; профорієнтації та 
профвідбору; виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації 
дітей, психологічного патронажу про клемних категорій населення. Може 
обіймати посади: практичного психолога у закладах освіти, на підприєм-
ствах, в органах державної влади та управління; психолога-консультанта, 
викладача тощо.

Підготовку фахівців спеціальності – «Практична психологія» здійсню-
ватиме кафедра практичної психології, яка має у своєму штаті 3 докторів 
наук, професорів, 9 кандидатів психологічних наук та 2 докторів психоло-
гічних наук за сумісництвом.

За довідками звертатись: м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2, ауд. 156, 
тел. 52-86-93.  

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок з господар-
ськими будівлями та спорудами загальною площею – 116,80кв.м. (житлова площа - 44,70кв.м)., 
що знаходиться за адресою: м. Сокиряни, вул. Зародової,9 та належить Карп Л.В.(60200, м. 
Сокиряни, вул. Зародової,9 ін.код відсутній). Одноповерховий чотирикімнатний житловий 
будинок (літ.А) загальною площею 116,80кв.м. (житлова площа – 44,70кв.м), господарські 
будівлі та споруди-сарай (літ.Б) площею забудови 19,7кв.м., вбиральня (літ.В), колодязь №1 та 
огорожа (№2-3). Одноповерховий житловий будинок (Літ.А) складається з: (коридор – 5,3кв.м, 
1-а кімната – 9,8кв.м, 2-а кімната – 14,8кв.м, 3-а кімната – 9,7кв.м, 4-а кімната – 10,40кв.м, 
коридор – 6,0кв.м, кухня – 13,20кв.м., веранда – 14,8кв.м, коридор – 7,2кв.м, комора – 8,8кв.м, 
гараж – 15,9кв.м, коридор – 4,4кв.м, коридор – 2,3кв.м, ванна – 3,7кв.м.). Висота поверху – 2,70м. 
Фундаменти – бутобетонні, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, цегла, перекриття – монолітні, 
шлакобетон, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги – дерев’яні, ламінат, цементні, прорізи 
-  двері – дерев’яні, вікна – металопластикові, дерев’яні. Оздоблювальні роботи – побілка водя-
ними сумішами, пофарбування олійними фарбами, штукатурка, облаштування стін шпалерами, 
керамічною плиткою, підшивка стель вагонкою, в наявності є – електропостачання, газифікація, 
каналізація, водопровід, індивідуальне опалення. Сарай (літ.Б) – висота приміщень – 2,0м, площа 
забудови – 19,7кв.м, інженерне забезпечення відсутні. Фундамент – камінь-ракушняк, стіни, 
перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’яні балки, покрівля – відсутня, двері - від-
сутні, підлога – відсутня, оздоблення – відсутнє, технічний стан – непридатний. Вбиральня (літ.В) 
– дерев’яна, на 1 очко. Двері – дерев’яні, дах односкатний з азбоцементних листів по дерев’яних 
рейках. Колодязь №1 – залізобетонні кільця, цебриння – бетонні. Огорожа (№2-3) – залізобетонні, 
ворота, хвіртка – металеві, ковані. Приміщення 1997 року забудови та розташоване на околиці 
населеного пункту. Технічний стан домоволодіння характеризується, як задовільний. Майно на-
лежить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку серії ВЕТ №393687 від 
08.08.2008р. Інші дані невідомі. Земельна ділянка на якій розміщено будинок не передавалась у 
приватну власність та в оренду.Стартова (початкова) ціна – 237 430,00 грн. (без ПДВ) (договір № 
2612025від 22.03.12).Гарантійний внесок – 11 871,50 грн без ПДВ.

Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  КС «Буковинський 
Альянс», м. Чернівці, вул. Заньковецької,15.По лоту  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 18 травня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. 
Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Сокирянського РУЮ.Остаточний термін подачі 
заяв 18травня 2012 р. об 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту 
№1, на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, 
ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції.

Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до органі-
затора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах 
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештова-
ного нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 194,90кв.м, 
земельна ділянка загальною площею 0,060га (кадастровий номер 7321082700:01:003:0181), земельна 
ділянка загальною площею 0,060га (кадастровий номер 7321082700:01:003:0315)., розташовані за 
адресою:Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія, вул. Квіткова,3 та є власністю Бессараб-
чук А.О. (Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія, вул. Квіткова,3, інд.код. 2241502879). 
Житловий  двохповерховий будинок складається з: підвал – 8,2кв.м,  1 поверх - 1тамбур – 3,9кв.м, 
2тамбур-3,0кв.м, коридор – 22,70кв.м, 1кімната – 26,10кв.м, комора – 3,6кв.м, кухня – 12,20кв.м, 
ванна – 3,4кв.м, вбиральня – 2,10кв.м, гараж – 21,20кв.м, 2-й поверх – коридор – 14,10кв.м, 1кімната 
– 26,10кв.м, 2кімната – 16,30кв.м, 3 кімната – 9,20кв.м, вбиральня – 1,6кв.м, веранда – 21,20кв.м. 
Матеріали стін будівель та споруд – цегла, дошка, колодязь – металеві кільця, огорожа – метал. Земельні 
ділянки призначенні для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування 
житлового будинку. Майно належить боржнику на підставі: Свідоцтва про право приватної власності 
на житловий будинок №646 від 25.09.2002р., державного акту на право приватної власності на землю 
серія №000151 від 24.11.1994.Стартова (початкова) ціна – 1 011 180,00 грн. (без ПДВ) (договір № 
2612030 від 29.03.12).Гарантійний внесок – 50 559,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в 
рахунок погашення заборгованості перед:  ПАТ «Український інноваційний банк», м. Чернівці, вул. 
Головна, 89, код. 05839888.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 16 травня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія в 
приміщенні селищної ради.Остаточний термін подачі заяв 16 травня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна 
оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 
в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького 
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у при-
людних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Довідки за телефонами: 098 383 33 39

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні 
торги з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : 

 
ЛОТ № 1 – земельна ділянка площею 0,1500га, земельна ділянка для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (кадастровий номер 7321080500:01:003:0167), розташована 
за адресою: с. Валя-Кузьмин, Чернівецька область, Глибоцький район. 
Та є власністю Морар О.В. (с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецької 
області, інд.код. 3189623568). Майно належить боржнику на підставі дер-
жавного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №336243 від 
21.01.2008р.Стартова (початкова) ціна – 131160,00 грн. (без ПДВ) (договір 
№ 2612031 від 29.03.12)

Гарантійний внесок – 97 153,30 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти 
і в рахунок погашення заборгованості перед:  ПАТ «Промінвестбанк», м. Чер-
нівці, вул. Головна, 205.По лоту обмеження на використання загальні визна-
чені 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 16 травня 2012 р. об 
12:00 год. за адресою: с. Валя-Кузьмин, Чернівецька область, Глибоцький 
район Остаточний термін подачі заяв 16 травня 2012 р. до 11:00 год. Оста-
точна оплата за придбаний об›єкт по лотам №1 здійснюється протягом десяти 
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних 
торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій 
обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоць-
кого районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по 
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 
9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно 
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Статус книгарні не можна змінювати
– Обласні комунальні книгарні, про які йде мова, – це 8 

з майже 300 підприємств обласної комунальної власності, 
де засновником є чернівецька обласна рада, – говорить 
Георгій ГАЛИЦЬ, перший заступник губернатора 
Буковини. – Зарплата там мізерна, є борги по сплаті до 
пенсійного фонду, фонду соціального страхування. На 
8 магазинів – 8 директорів, 7 бухгалтерів, 8 продавців. 
Коли замість 8 юридичних осіб буде одна, то не буде сенсу 
тримати стільки персоналу. Тому створення єдиного ко-
мунального підприємства, яке займатиметься книготоргів-
лею на базі цих, нині самостійних книгарень, безперечно 
дасть поштовх до їхнього розвитку, – наголошує п. Галиць. 

Мова йде про створення єдиної мережі книжкових мага-
зинів на базі існуючих приміщень. 

Крім того, чинна нормативно-правова база захищає ста-
тус книгарень, тобто він не може бути змінений, не залежно 
від того, кому належать приміщення... 

Книгарня чи бутік?
– Про те, що  нас хочуть об’єднати, ми дізналися з інтер-

нету. Наше керівництво – обласна рада, яка повинна до-
помагати. Натомість у розвиток книгарень вона не вклала і 
копійки. Хоча попередня влада обіцяла виділити кошти на 
комп’ютери, – розповідає Ростислава ВЕРГУН, директор 
книгарні «Здоров’я». – Від розпаду «Книготоргу» в 1992 
році ми були покинуті на призволяще. Виживали, як могли, 
але ніколи не працювали збитково.

– На перший погляд, реорганізація призведе до економії, 
адже скоротять керівників, бухгалтерів, – вважають дирек-
тори книгарень. – Але надструктура все одно існуватиме, бо 
в одного директора буде купа заступників, а ще менеджери, 
прибиральниці... Нині ж усі ці посади вмішуються в одну-дві 
особи…

Директори не довіряють владі й бояться, що на них чекає 
доля «Кобзаря».  «Попрацюють з-пів року однією мережею, 
а потім тишком-нишком змінять цільове призначення і зро-
блять, наприклад, перукарню, чи бутік…», – кажуть вони. 

Поки влада сперечається з книгарями, виникає запитан-
ня: невже крім об’єднання маленьких книгарень, в області 
немає важливіших проблем? Можливо б, спочатку відремон-
тували дороги, комунальну інфраструктуру, а потім бралися 
би  за вирішення просвітницьких проблем буковинців…

Любов КАФАНОВА, «Версії»  

Книгарні: реорганізація 
чи ліквідація?

Мода карколомних імен 
дійшла і до Буковини

«Обережно! Читання викликає... 
розвиток мозку!»
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– До Швейцарії я потрапив завдяки 
колишньому декану медико-психоло-
гічного факультету, який власними 
силами створив проект співпраці зі 
швейцарськими медиками. Завдяки 
цьому Чернівці отримали регулярний 
обмін інформацією та досвідом з єв-
ропейськими лікарями. Ця співпраця 
продовжується вже 5-ий рік. Нині ж 
швейцарські медики планують випус-
тити в Чернівцях книгу для медсестер 
щодо догляду за психіатричними хво-
рими у перекладному варіанті. Адже 
українська психіатрія відстала від 
європейської років на шістдесят…

Швейцарія – це маленька 
країна, в якій затишно, як у 
сільській місцині. У найбільшо-
му місті – Цюріху – проживає 
350 тис. мешканців. Усі великі 
міста розташовані біля озер і 
оточені горами. 70% країни – 
це Альпи – скелясті, з льодови-
ками, із зеленими пагорбами,  
решта території – плоскогір’я, 
висотою до 1500 метрів. Поло-
вина цієї території – ліс. Країна 
специфічна тим, що в одному 
місці холодно і мокро, а через 
дві години їзди потягом уже 
ростуть тропічні рослини, а  ще 
через півтори години подорожі 
– серед літа можна пройтися 
снігом і льодом… 

Медичне страхування 
передбачає 
трансплантацію 
органів

Швейцарська медицина карди-
нально відрізняється від української. 
Тут діє загальна система медичного 

страхування. Тобто, кожна людина, 
яка перебуває в цій країні, не важливо, 
громадянин чи турист, повинен мати 
полюс мінімального страхування. Тому 
я, як студент-іноземець, що проходив 
стажування, придбав мінімальний 
поліс. Як правило, таке страхування 
включає в себе усі види медичних 
послуг, евакуацію під час нещасних 
випадків, транспортування на бать-
ківщину (якщо іноземець помер) і 
навіть… трансплантацію органів. Цей 
поліс коштував 260 франків за квартал 
(приблизно 300 доларів). Для жителів 
Швейцарії – це дуже незначна сума – 

грубо кажучи, два походи до магазину. 
Єдине, що не включає страховка – сто-
матологічне обслуговування. У Швей-
царії – це абсолютно інший вид послуг. 

Спеціалізована психіатрич-
на клініка, в якій Володимир 
проходив стажування, знахо-
диться в дуже спокійній, гарній 
і чистій місцевості – на березі 
озера льодовикового похо-

дження. Колись у цій клініці 
працював Герман Роршах – ві-
домий розробник «Плям Рор-
шаха» – психодіагностичного 
тесту, яким нині користується 
вся світова психіатрія. Крім 
того, перший у світі антидепре-
сант був створений саме у цій 
клініці. 

Хворі на шизофренію 
«пустилися» в 
морське плавання

У першу чергу людина потрапляє в 
приймальне відділення клініки, звідки 
пацієнта направляють власне в саму 
лікарню в потрібне відділення. Таких 
у клініці багато: відділення алкоголь-
них залежностей, психосоматичне, 
старече відділення (клініка пам’яті), 

відділення ранніх психозів, дитячої та 
юнацької психіатрії та гострої психіа-
трії. На відміну від наших українських 
психлікарень, фармакотерапія там 
не є основною – медичні препарати 
застосовують лише тоді, коли людина 
цього потребує. Як правило, лікарі 
застосовую різні методики і напрямки 
психотерапії. 

Приімром, був випадок, коли лі-
кар з метою лікування, зібрав вісім 
«важких» пацієнтів, хворих на ши-
зофренію, і здійснив заплив яхтою від 
Середземномор’я з берегів Італії до Гі-
бралтару  – і назад. У кожного хворого 
під час подорожі були свої обов’язки 
– хтось прибирав, хтось готував їсти 
тощо. Незважаючи на важкий стан, па-
цієнти все ж протрималися без зривів 
і повністю виконали поставлені перед 
ними завдання, і ще певний період 
протриматися без рецидивів. Нині в 
психіатричних клініках Швейцарії роз-
вивається ціла течія нового напрямку 
– як адаптувати таких недужих. 

«Хворих» у 
Швейцарії немає

Кожен хворий має суттєву соці-
альну допомогу, яка включає лікаря, 
психолога, соціального робітника і 
закріпленого за ним спеціаліста з до-
гляду (останній – аналог української 
медсестри або медбрата). Спеціаліст 
з догляду в Швейцарії має право 
розвиватися до вищої медичної осві-
ти – навчатися в напрямку догляду 
за хворим. Це абсолютно окрема 
структура, яка існує паралельно з 
лікарями.  

До речі, слово «хворий» у клініці 
взагалі не вживають. Пацієнти та лі-
карі виглядають абсолютно однаково, 
адже персонал не носить уніформи, 
від хворих їх різнить тільки бейджек з 
іменем і прізвищем. 

Якщо в Україні переважа-
ють алкозалежні хворі, то в 
Швейцарії значно більше по-
ширена героїнова і кокаїнова 
залежності. 

«Фішки», до яких 
Україні ще далеко…

У клініці є величезна бібліотека 
фахової літератури. Кожен медпра-
цівник у будь-який час може зайти і 
«під чесне слово» взяти посібник. І для 
пацієнтів завжди є книги, свіжа преса, 
телевізор, інтернет... 

Пацієнти з усіх відділень мають 
вільний вихід з лікарні. Але кожен 
охочий вийти з клініки, повинен вка-
зати ціль своєї прогулянки та час, коли 
повернеться. Пацієнти знають: якщо 
вони не повернуться, потім їх все одно 
поверне поліція. 

Кімнат з оббитими стінами для буй-
них пацієнтів, які показують у фільмах, 
в Україні ще нема. А у Швейцарії – вже 
немає! Таких хворих заспокоюють за 
допомоги лікарських засобів та ізоля-
ційних кімнат, якщо пацієнт загрожує 
безпеці інших.  

Натомість, у кожному відділенні 
практикують кімнати релаксації. На-
приклад, медитаційні кімнати в япон-
ському, в індійському стилях, кімната 
мовчання тощо. В усіх кімнатах є необ-
хідні умови для того, щоби лягти про-
сто на підлогу. Сюди в будь-який час 
можуть зайти як  медичний персонал, 
так і пацієнти. 

Пацієнтів лікують і за допомоги 
арттерапії: одна майстерня базується 
на відділенні для депресивних хворих, 
в іншу направляють пацієнтів з усієї 
лікарні. Мистецтвотерапевт має свій 
власний підхід до пацієнтів – він до-
зволяє хворим навіть спати на його 
уроці або ж приходити на арттерапію з 
домашніми улюбленцями. У самій клі-
ніці, щоправда, з дозволу керівництва, 
також можна тримати домашнього 
улюбленця... 

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Після швейцарських психіатричних клінік 
наші психлікарні здаються тюрмами

Слово «психіатрія» ще й  досі викликає в українців 
негативні асоціації, пов’язані з покаранням. Тоді як у 
Європі цей напрямок медицини давно є інструментом 
допомоги. У цьому переконався Володимир ПУГАЧОВ 
– молодий лікар-психіатр нещодавно повернувся 
зі Швейцарії, де стажувався кілька місяців у 
психіатричній клініці. З ним – розмова по відмінності 
європейського життя від українського, європейської 
медицини від вітчизняної.

 ■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без  
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.

■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,  

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –  

Чернівецької філії Української академії цілительства: 
Довідки за телефоном: 

099 757 19 57, 0508582852, 0976703847 

Володимир Пугачов захоплений Швейцарією 

У таких умовах  живуть швейцарці


