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Авто + Дорога =
Смертельна м’ясорубка

МАТЕРІ-СИРОТИ

4 стор.

ЛЮБОВ ПРОТИ

ПСИХОФІЗИЧНИХ ВАД

7 стор.

ЧЕРНІВЕЦЬКІ «ХАРЧЕВНІ»
ЗАБРАКОВАНО

За добу дороги
забирають 13 життів...
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Офісного будинку на вулиці Гонти не погляд політолога Ігоря Буркута
Відмовився
Девальвація
надати допомогу буде? Мешканці перемогли?
ради видав приписи про припинення будівсимволу
– відповідай за
ництва, але забудовник подав позов у суд,
який, зрештою, програв.
З наближенням 9-го травня на посмерть…
Будинки, що на вулиці Гонти, зводили
страдянському просторі починається

Справа з будівництвом у Чернівцях за
адресою вулиця Івана Гонти, 20, схоже
виходить на фінішну пряму. Нагадаємо,
у травні 2011 року тут почали закладати
фундамент для зведення офісно-складського центру у кілька поверхів, після
чого у стінах прилеглих споруд з’явилися
тріщини. Жителі підняли хвилю протесту,
за їхніми зверненнями розпочались одразу
кілька судових справ проти забудовника –
Регіональної спілки «Справа Кольпінга».
У серпні минулого року відділ охорони
культурної спадщини Чернівецької міської

Вл. інф.

Пенсії підвищуютьcя з травня
За повідомленням прес-служби головного управління
пенсійного фонду України в Чернівецькій області, з 1 травня:

● здійснюється осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій тим,
хто вийшов на пенсію до 2008 року. Воно
буде проведене до середньої заробітної
плати за 2007 рік тим, у кого пенсії обчислені відповідно до законів України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», а також колишнім
військовослужбовцям строкової служби та членам їхніх сімей, які одержують
пенсії відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб».
У результаті осучаснення збільшаться розміри пенсій шахтарів, хіміків, науковців.
Пенсії, призначені до 01.05.2012 за зазначеними вище законами, підвищуються
таким чином, щоби розмір підвищення з

урахуванням осучаснення заробітної плати,
становив:
- не менше 100 грн. для осіб, у яких страхового стажу не менше 20-ти років у жінок
та 25-ти років у чоловіків;
- не менше 50 грн. для осіб, у яких страхового стажу менше 20-ти років у жінок та
25-ти років у чоловіків.
Для осіб, які одержують соціальні пенсії,
їхній розмір підвищиться на 30 грн.
● вирівнюється розмір підвищення до
пенсій членам сімей померлих інвалідів війни до рівня підвищення до пенсій членам
сімей загиблих.
Розмір підвищення до пенсій членам
сімей померлих інвалідів війни збільшиться
з 28 до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Таким чином пенсії збільшаться на 119,1 грн. (з 238,1 до 357,2 грн.)

ще за часів Румунії, до цього тут були стави
і королівські стайні. Зараз цим спорудам під
сотню років, а тому не дивно, що вантажівки з будівельними матеріалами, закладання фундементу спричинили тріщини у їхніх
стінах, стелях і підвалах. Жителі вулиці, а
це переважно пенсіонери, почали бити на
сполох, тож міськрада видала припис на
припинення будівництва.
Жителі твердять, що будівництво велося, незважаючи на рішення міськради про
його призупинення. Забудовник подав
позов до суду з метою відстояти будівництво, адже гроші вкладено. Та суд прийняв
рішення не на користь позивача.
Нині справу передали до прокуратури
з метою визнати будівництво незаконним,
а згодом – і знести проблемну споруду. Постраждалі мешканці сподіваються також
отримати матеріальну компенсацію на
ремонти своїх будинків.
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● збільшуються розміри підвищень до
пенсій учасникам війни на 42,5 грн для
1307 осіб. (В осіб, нагороджених медалями, – з 127,6 до 170,1 грн., в інших учасників війни – з 85,1 до 127,6 грн.).
А з 1 липня поетапно підвищаться пенсії військовослужбовцям.
Основні розміри пенсій військовослужбовців (обчислені від грошового забезпечення та вислуги років) зростуть на 11%.
Від 1 вересня розмір такого підвищення збільшиться до 23%, а з 1 січня 2013
року – до 35%.

безкоштовна роздача Георгіївських
стрічок. Відомо, що безкоштовним буває
лише сир у мишоловці. Тому чимало українців запитують себе: а
хто оплачує цю акцію? Відповідь зрозуміла: той, кому це вигідно.
Монополізувати славу переможця гітлерівців намагається сучасна
Росія, саме звідти йде ця новітня традиція. Вперше роздача чорнооранжевих стрічок розпочалася в Москві 2005 року, за 6 років їх
роздано понад 50 млн. штук.
Автором ідеї є Наталія Лосєва, співробітниця інформагентства.
Після Помаранчевої революції в Україні російське керівництво
гарячково шукало методів боротьби з поширенням «помаранчевої
зарази». А характерною її зовнішньою ознакою виявилися стрічки,
якими прикрашалися одяг, засоби транспорту тощо. На противагу
помаранчевим стрічкам (як і червоним комуністичним) були запроваджені стрічки Георгіївські. Власне, існували вони давно, лише
почали використовувати цей символ з новою метою.
Орден св. Георгія з’явився у другій половині XVIII ст., за
царювання Катерини ІІ. Нагороджували ним дворян за особисті
подвиги, тому цей орден – білий хрест із зображенням св. Георгія
– став найпрестижнішим в імперії. Носився він на стрічці з трьох
чорних і двох жовто-оранжевих смуг. У народі таке поєднання
кольорів вважали символічним зображенням пороху і полум’я.
Проте знавці геральдики стверджують, що символіка тут інша. У
ній зашифровані чорний колір двоголового орла і золотий – щита,
на якому орла зображували. Іншими словами, це є символ Російської імперії.
На Георгіївській стрічці носилися й солдатські Георгіївські
хрести та медалі «За хоробрість», якими відзначалися особисті
подвиги солдатів. У період Першої світової війни особи, які мали
орден св. Георгія, на польових мундирах або шинелях нашивали
переважно лише його стрічку, щоб у бою не загубити найвищу
нагороду. Як правило, право на її носіння треба було заслужити
власною кров’ю. Тому й цей символ поважали по-справжньому.
Недарма його відновили 1943 року в СРСР, коли встановили орден
солдатської Слави на майже такій же стрічці, що отримала назву
«гвардійської» – відмінність була лише у ширині смуг. На ній же
потім носили медаль за перемогу над Німеччиною, яку отримали
мільйони людей. За їхніми плечима – загибель друзів, важка ратна
праця і страшні страждання.
А у наш час символ бойової доблесті й звитяги може начепити
будь-хто. Бо найпрестижнішу військову нагороду перетворили на
звичайний «бантик», яким прикрашають навіть ошийники собак,
пляшки з горілкою, дверцята біотуалетів. Яка ж тут пам’ять про
героїв війни – лише знущання над нею... Чіпляють стрічку, а про
війну майже нічого не знають. Краще би почитали щось розумне
про ціну перемоги, яку заплатив весь народ. Не дай Боже, якісь
мудрагелі почнуть клепати пластмасові зірки Героїв Радянського
Союзу й роздавати всім охочим. Початок покладено роздачею
Георгіївських стрічок. А казенна пропаганда девальвує все.

Студенти хімфаку ЧНУ проводитимуть
дослідження в лабораторіях Краківської Політехніки
Одна спільна спонтанна студентська вечеря цінніша за декілька лекцій
про міжнародні контакти молоді. І
буденну подію – студентську конференцію – можна перетворити у свято
наукових знань, спілкувань неординарних особистостей, нових зустрічей
і незабутніх вражень. Це реалії сучасного європейського університету. Колектив хімічного факультету впевнено
займає позиції лідера у цих поступах
до створення засад дослідницького
вищого навчального закладу.
Чергова студентська наукова конференція на хімфаці була присвячена
оцінюванню досягнень наукових розвідок студентів, які тривали протягом
навчального року. Подія, здавалося
б, буденна – вкотре вже проводиться.
Проте, до цьогорічного зібрання здібної молоді можна кілька разів повторити «вперше». Так, у рамках угод про

співпрацю з Краківською Політехнікою
(Польща), Незалежним міжнародним
університетом Молдови (ULIM) і Сучавським університетом «Штефан чел
Маре» (Румунія) вперше взяли участь
студенти з Білорусі, Польщі, Молдови
та Румунії.
Цього року 69 студентів заявило
60 доповідей. За два дні прослухати
таку кількість наукових повідомлень
складно, і тому вперше у студентській
конференції проведено стендову
сесію. Ця новинка сподобалася учасникам, адже можна було детально
ознайомитися з текстами доповідей,
віч-на-віч поставити запитання, дискутувати досхочу. Вперше цього року
всі учасники конференції отримали
сертифікати, які підтвердили їх участь
у молодіжному науковому форумі.
На конференції не виникало жодних проблем зі спілкуванням – звучали
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акценти тижня

За невиконання своїх професійних
обов’язків, які спричинили смерть пацієнта, до кримінальної відповідальності
притягнуто завідувача хірургічним відділенням Глибоцької центральної лікарні. Як
повідомляє прокуратура Буковини, встановлено, що ще 3 грудня 2009 року опівночі до цієї лікарні з діагнозом політравми
та посттравматичний шок був доставлений житель одного з населених пунктів
району. Пацієнт потребував негайного
операційного втручання та подальшого
лікування для усунення загрози його життю. Але завідувач хірургічним відділенням,
який чергував того дня, не надав хворому
належної медичної допомоги. У результаті
– пацієнт помер. Кримінальна справа порушена лише зараз через те, що з’явилася
нова доказова база. Нині лікар-завідувач є
депутатом Глибоцької районної ради. Досудове слідство у справі триває.

Передплатний індекс 09584

українська, польська, білоруська,
румунська, російська, англійська. Чимала кількість доповідей стосувалися
вагомих проблем сьогодення – якості
продуктів харчування й питної води,

виготовлення фармацевтичних препаратів, попередження забруднення
об’єктів довкілля відходами промислових підприємств, ресурсозбереження
й утилізації відходів, створення сучас-

них сенсорних систем, синтезу нових
хімічних речовин.
А після конференції семеро студентів хімічного факультету ЧНУ вирушили до Краківської Політехніки.
Протягом десяти днів вони знайомилися з факультетом хімічної інженерії та
технології, сучасними лабораторіями,
зокрема, можливостями виявлення
діоксинів – найсильніших синтетичних
отрут, створення косметичних препаратів, виготовлення й дослідження
полімерних матеріалів, перспективами
використання електрохімічних методів
аналізу. Важливо те, що наступного
навчального року студенти хімічного
факультету ЧНУ матимуть можливість
деякі дослідження за темами магістерських чи дипломних робіт проводити в
лабораторіях Краківської Політехніки.

Ярема ТЕВТУЛЬ, професор,
член НСЖ України

регіональні
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АБЗАЦ НОВИН
Чернівецька гімназія №4 потрапила
до числа 50 кращих загальноосвітніх
навчальних закладів України за результатами ЗНО 2011 року. А найбільше шкіл, учні
яких успішно складають зовнішнє незалежне
тестування та мають усі шанси вступити у найпрестижніші виші країни, є у Києві та Львові.
Такого висновку дійшла редакція видання «Фокус», проаналізувавши результати ЗНО 2011
року із 12 предметів усіх навчальних закладів
країни. Перше місце у списку посів Львівський
фізико-математичний ліцей. Майже з 20 тисяч
українських шкіл до рейтингу потрапили 50.
22 місце посіла Чернівецька гімназія №4.
Профспілки вимагають скоротити
робочий тиждень і внести зміни до Трудового
кодексу та скоротити робочий тиждень з 40 чи
48 годин до 35 без зниження заробітної плати.
Таке рішення було прийняте за результатами
засідання Національного представницького органу профспілок України, – повідомляє
УНІАН з посиланням на прес-службу Національного форуму профспілок України.
Статистика каже: зарплати буковинців
зросли на 20%. Розмір нарахованої заробітної
плати в середньому на одного штатного працівника у березні 2012 року становив 2190 грн., що
на 20,1% більше, ніж у березні минулого року.
За місяць борг України зріс на 10 мільярдів. Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на Міністерство фінансів. Нині борг України становить 483,3 млрд. грн. або $ 60,5 млрд.
Головний обрядовий зал Палацу урочистих подій відкрився після ремонту, який
обійшовся у 100 тис. грн. З’явилася настінна конструкція з 3Д-візуалізацією. Усі кошти – спонсорські.
Якби вибори до Верховної Ради
проходили в другій половині квітня, то
у голосуванні взяли б участь 61% виборців
України. Про це свідчать результати опитування
Київського міжнародного Інституту соціології.
Так, згідно з результатами опитування, Партію
регіонів готові підтримати – 19,1%, за Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» віддали
б свої голоси – 10,7% опитаних. Наступні п’ять
місць посідають: партія «Фронт змін» – 7,3%,
партія «УДАР Віталія Кличка» – 6,7%, Комуністична партія України – 5,7%, Всеукраїнське
об’єднання «Свобода» – 3%, Партія Наталії
Королевської «Україна — Вперед!» – 2,8%.
У Чернівцях Бенюк і Хостікоєв покажуть «Люкс для іноземців». У Чернівці
з гастролями приїжджає театральна компанія
«Бенюк і Хостікоєв». 18 травня у Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської
можна буде переглянути виставу «Люкс для
іноземців». У головних ролях зіркові актори –
Богдан Бенюк, Наталя Сумська, Василь Мазур,
Ігор Рубашкін та інші відомі актори київських
театрів. Режисер вистави – Анатолій Хостікоєв.

ТОВ «ТД «Укрспецреалізація», м. Київ, вул. Пироговського, 19,
корпус 6, ЄДРПОУ 33829204 оголошує прилюдні торги з реалізації
арештованого майна (предмети іпотеки), яке належить ТОВ «Нафта Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).
Торги відбудуться 21.05. 2012 р. до 10.00 г за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул.Українська, 95, в приміщенні ВДВС
Вижницького РУЮ. ЛОТ № 1 – Замощення, операторська, АЗС-30,
площею 16,3 кв.м., що розташоване за адресою: Чернівецька область,
Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Піонерська, 10. Реєстраційний
номер: 5969549.Операторська, АЗС-30, площею 16,3 кв.м. (літ. А)
фундаменти – бетонні стрічкові; стіни - цегляні; перекриття – дерев’яні;
покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна, лінолеум; отвори –
дерев’яні; замощення (І) асфальт площею 604 кв.м. Стартова ціна лоту
42 725,15. без ПДВ (Договір № 1-00031 від 08.12.2011 р.). Гарантійний
внесок у розмірі 2 136,00грн. без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації для
участі у прилюдних торгах 21.05. 2012 р. до 09.00 г.
Торги відбудуться: 21.05.2012 р. о 12.30 год. за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Пауля Целана, 11 (приміщення ВДВС).
ЛОТ № 1 – Вбиральня площею 1,1 кв.м.; гараж площею 52,7 кв.м.; насосна площею 11,3 кв.м.; ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля); склад
площею 56,6 кв.м., естакада металева розміром 4х10м, огорожа за
адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Галицький шлях (вул.
50 років СССР), буд. 52 б. Реєстраційний номер: 2141789. Вбиральня:
фундаменти та стіни – дерев’яні, покрівля – азбестофанера. Гараж:
фундамент – бетонні стрічкові, стіни – з/ блоки, перекриття – з/б,
покрівля – металева, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні, металеві.
Насосна: фундаменти – бетонні стрічкові, стіни – цегляні, перекриття
– з/б, покрівля – рулонна, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні; інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання,
каналізації. ПТО – 1 (будівля): фундаменти – бетонні стрічкові, стіни

Хто нині у Чернівцях найкращий?!

АБЗАЦ НОВИН

Ювілейна V церемонія відзначення
ТзОВ комерційно-виробнилідерів економічного розвитку
че підприємство «Ліна»
міста «Визнання-2011» відбулася у стали лауреатами. Найресторані «Брістоль».
кращою будівельною
Кращі з кращих визначалися у 9 номінаціях,
які охоплювали практично всі сфери господарювання. За словами Світлани ХІМІЧУК,
директора департаменту економіки, крім
економічних показників, відсутності боргів по
зарплаті та її розмірів, створення нових робочих
місць тощо, важливим критерієм відбору переможців була й участь у громадському житті міста,
благодійних акціях та загальноміських заходах.
Загалом же заявок на участь у конкурс подали
біля ста підприємств.
Отже, в номінації «Інвестиція року» переможцем визнали ТзОВ «Машзавод», два інших
претенденти - ТзОВ «Бетті Айс – Україна» та
ТОВ «Ринок Головний ТК» – отримали дипломи
лауреатів. У номінації «Успішне промислове
підприємство року» перемогу вдруге поспіль
здобув ПАТ «Чернівецький олійно-жировий
комбінат», лауреатами стали ВАТ «Трикотажна фірма «Арніка» та Приватне підприємство
«Артон». «Успішним підприємством малого та
середнього бізнесу» конкурсна комісія визнала
ТОВ «Рома», а два його конкуренти – ТзОВ «АНТ
ЛТД» і ТОВ «Продтранс» – отримали дипломи
лауреатів. В номінації «Кращий роботодавець
року» відзначили підприємство ТзОВ «КарпатиАвтоцентр», на якому забезпечені роботою
77 працівників. А ТзОВ «Олбі-РОС Корона» та

Незабаром у Чернівцях стартує купальний сезон. Цього року приймати відвідувачів
готовий лише міський пляж на Пруті. Інші об’єкти
у нашому місті мають декоративний характер.

компанією року в 2011му вперше було визнано
БФ «Чернівціжитлобуд»,
а ТДВ «Чернівецька пересувна механізована колона №76»
отримало диплом лауреата. В
номінації «Краще підприємство
житлово-комунального господарства» переможцем
визнали КП «Чернівецьке
тролейбусне управління»,
лауреати – КЖРЕП №4 та МКП
«Міськліфт». Диплом і пам’ятну статуетку в номінації «Найкраща туристична фірма року»
здобула знана в краї фірма ВКПФ «Навколо світу», дипломи дісталися МПП «Європа Плюс» та
ПП «Аеролюкс Тревел». «Кращим закладом
сфери послуг» члени конкурсної комісії назвали мережу об’єктів торгівлі ДП «Норма» ТОВ
«Рома», з яким за цю почесну нагороду змагалися мережа аптек ТОВ «Фармацевтична фірма
«Садко» та ТзОВ «Ринок Головний», які отримали
звання лауреатів. Найкращим банком 2011 року
визнано Чернівецьку філію ПАТ КБ «ПриватБанк».
Дві інших філії – ПАТ «Укрексімбанк України» в м.
Чернівці та Чернівецька обласна дирекція ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» – здобули почесні звання лауреатів премії «Визнання - 2011».

Вл. інф.

КРИМІНАЛ
На «Калинці» сталася перестрілка. У
неділю близько 12.00 до міліції надійшло повідомлення про постріли між рядами. Прибулі на
місце міліціонери вилучили зброю в уродженців
Азербайджану, між якими виник конфлікт на
ґрунті майнових зобов`язань. Суперечка переросла в бійку: 40-річний громадянин застосував газовий пістолет, перероблений під відстріл
гумових куль невстановленого виробництва.
Але з необережності травмував себе, а потім
поранив 31-річного опонента. Обох госпіталізовано, щодо 40-річного чоловіка порушена
кримінальна справа.
Міліція затримала «дачних» крадіїв.
Співробітники карного розшуку Першотравневого райвідділу міліції, за скоєння крадіжок
з дачних будинків у мікрорайоні «Гарячий Урбан», затримали двох чернівчан 21 та 29-річного віку, які викрадали електроприлади, вироби
з кольорового металу та інші речі господарського призначення. Їм «світить» відповідальність
у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.
Справа слідчого-хабарника вже в
суді. Обласна прокуратура завершила досудове слідство і скерувала до Апеляційного суду
кримінальну справу стосовно слідчого одного
з райвідділів внутрішніх справ Буковини. Встановлено, що в лютому 2012 року він отримав

– з/б блоки, перекриття – з/б, покрівля – металева, підлога – бетонна,
отвори – дерев’яні та металеві; інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання, каналізації. Склад – металева
збірно – роздрібна конструкція. естакада металева розміром 4х10м,
огорожа. Земельна ділянка площею 2064 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі
– продажу. Стартова ціна лоту - 553 826,00 грн. без ПДВ (Договір №
1-00086 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі – 27 691,00
грн. без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах
21.05.2012 р. до 11.30 год.
Торги відбудуться 21.05. 2012 р. о 15.00 г за адресою: Чернівецька
область, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, в приміщенні ВДВС
Кельменецького РУЮ. ЛОТ № 1 – будівля контори площею 72,46 кв. м;
вбиральня; ворота; криниця; огорожа у кількості 3 шт.; операторська,
площею 50,7 кв. м; погріб; сарай, склад матеріалів площею 132,7 кв. м,
за адресою Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. Залізнична, 3. Будівля контори (літ. «А-І») площею 72,46 кв. м, вбиральня
(літ. «Е»); ворота; криниця; огорожа у кількості 3 шт.; операторська,
(літ. «В») площею 50,7 кв. м; погріб; сарай (літ. «Г»), склад матеріалів
(літ. «Б») площею 132,7 кв. м. Фундаменти - з/б; стіни - цегляні; перекриття - дерев›яні; покрівля - азбестофанера; підлога - дерев›яна;
отвори - дерев›яні. Інженерне забезпечення: електропостачання,
опалення. Земельна ділянка площею 13623 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. Майно належить боржнику на підставі Договору
купівлі-продажу. Стартова ціна лоту 224 508,70 грн. без ПДВ (Договір
№ 1-00087 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 11 225,00
грн. без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних 21.05.
2012 р. до 14.00г.
Торги відбудуться 21.05.2012 р. о 17.30 г. за адресою: Чернівецька область, Сокирянський р-н, м. Новодністровськ, мікрорайон
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хабар у сумі 4 тис. грн. від матері обвинуваченого, стосовно якого розслідував кримінальну
справу щодо зберігання наркотичних речовин,
за вирішення питання про призначення сину
покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі.
За рік Табачник заробив стільки, скільки простий вчитель не заробить за 300
років. За підсумками 2011 року глава Міністерства освіти і науки задекларував сукупний
дохід – 768 271 грн. З цієї суми зарплата, інші
виплати та винагороди становлять 253116 грн.
Дохід Д.Табачника від викладацької, наукової
та творчої діяльності, медичної, спортивноінструкторської та суддівської практики склав
55212 грн. Авторська винагорода і доходи
від реалізації прав інтелектуальної власності
становили 36 520 грн. Крім того, торік Міністр
отримав дохід у вигляді дивідендів (процентів) у
сумі 423423 грн. На рахунках у банках та інших
фінустановах у Дмитра Табачника знаходиться
майже 6 млн. грн (5903390), у його дружини
2,32 мільйона.
Середня зарплата українського вчителя
з 15-річним стажем роботи торік становила
2300 грн. Такі дані наведені в таблиці середніх
зарплат бюджетників, викладеній на Facebook
урядовим уповноваженим з дерегуляції в Мінекономрозвитку.

«Діброва», гурт. 1В в приміщенні ВДВС Новодністровського МУЮ. ЛОТ
№ 1 – Операторська АЗС-20; вбиральня; приміщення (будівля ПТО);
приміщення; приміщення; огорожа; резервуар РГС-16; резервуар РГС16; резервуар РГС-20; резервуар РГС-25, що розташоване за адресою:
Чернівецька область, Сокирянський район, м. Новодністровськ, м-н Діброва, 1.Операторська АЗС-20 літ. «А» площею 17,3 кв.м., фундаменти
– бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля
– азбестованера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні. Передбачене
інженерне забезпечення включає в себе підключення до мереж електропостачання. Вбиральня площею 1,1 кв.м., фундаменти – бетонні;
стіни – цегляні; покрівля – азбестофанера, цегляний вигріб. Приміщення
(будівля ПТО) площею 8,3 кв.м., фундаменти – бетонні стрічкові; стіни
– цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога
– дерев’яна; отвори – дерев’яні. Передбачене інженерне забезпечення
включає в себе підключення до мереж електропостачання. Приміщення
площею 32,7 кв.м.; 7,6 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни
– цегляні; перекриття -дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога –
дерев’яна; отвори – дерев’яні. Огорожа - сітка рабиця висотою 1,5 м та
довжиною 56м. Резервуар РГС-16 -2од., РГС-20, РГС-25 – 2 од. - підземні
резервуари двошарові. Стартова ціна лоту 107 355,95 грн. без ПДВ
(Договір № 1-00024 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 5
367,00 грн. без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних
торгах 21.03. 2012 р. до 16.30 г..
Торги відбудуться 22.05. 2012 р. о 10.00 г. за адресою: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул.Шевченка, 7, в приміщенні ВДВС
Сокирянського РУЮ. ЛОТ № 1 - Будівля ПТО-2, площею 94,4 кв.м.;
склад; склад, за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район,
м. Сокиряни, вул. Кобилянської О., 82. Реєстраційний номер: 5917683.
Будівля ПТО-2 (літ. А), площею 94,4 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни –
цегляні; перекриття – з/б; покрівля – азбестофанера; підлога – цемент-

У Новодністровську запахло порохом:
Вінницький апеляційний адміністративний суд поновив на посаді міського голови Руслана Панчишина
і скасував рішення депутатів міськради. Відповідне
рішення отримали позивач і відповідач, тобто представник міськради. Проте приймальня новодністровського голови опечатана, а секретаря міськради
немає на місці. У місті розгортається справжня війна.
Пенсії інвалідів ВВВ зросли майже на
35%. Нині в Україні отримують пенсії близько
1,7 мільйона ветеранів війни. Органами Пенсійного фонду України проведено перерахунки
пенсій інвалідам війни шляхом збільшення їх
основних розмірів (без надбавок та підвищень)
на 25%. При цьому, встановлено пенсійні виплати на рівні не нижче 285% прожиткового
мінімуму для непрацездатних інвалідів війни І
групи, не нижче 255% – для інвалідів ІІ групи, не
нижче 225% – для інвалідів ІІІ групи. З 1 квітня
2012 року це відповідно 2388,3 грн., 2136,9 грн.
та 1885,5 гривні. При подальших змінах прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1
липня, 1 жовтня та 1 грудня ці пенсійні виплати
будуть зростати. На кінець року мінімальний
розмір пенсійних виплат інвалідам війни становитиме: І групи – 2519,4, II групи – 2254,2, III
групи – 1989 гривень. У результаті проведених
перерахунків та після зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних з 1 січня та з 1
квітня розмір пенсії інвалідів війни зріс з 2228,81
гривні станом на грудень 2011 року до 3002,21
гривні на квітень 2012 року, або на 34,7%.
Євро-2012 потрібно українцям, а не владі,
тому європейські політики не мають відмовлятися
від візитів на матчі в Україні, а лише від зустрічей із
президентом Януковичем, заявив Арсеній Яценюк
німецьким журналістам. Він зазначив також, що
витрати на підготовку до чемпіонату лягли на плечі
українців. «10 млрд. витрачених доларів – це податки українців. Стадіон у Києві – один із найдорожчих інфраструктурних проектів світу. Гадаю, 50%
цих грошей просто перейшли в офшорні компанії.
Це не футбольний – це діамантовий чемпіонат»,
– підкреслив він і наголосив, що через політичні
переслідування влада загнала Україну в глухий кут.
«Вона фактично перебуває в ізоляції з боку Заходу
і Сходу, з боку Вашингтона, Брюсселя, Москви,
Пекіна, – підкреслив лідер «Фронту Змін». – Ми в
опозиції до нинішньої влади і президента Януковича,
а не до України. Чемпіонат необхідний. Нам потрібно
показати, що Україна – європейська держава».
На міжнародному медичному ралі перемогла «швидка» Чернівців. Відбулося ж
воно в кінці квітня на Глибоччині.Друге місце
в команди Сокирянської центральної райлікарні, третє – Глибоцької центральної райлікарні. Серед фельдшерських бригад кращими
були команди з Герци, Кельменців і Вижниці.

на; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання,
водопостачання, водовідведення. Склад (літ. Б) 6,5кв.м.; склад (літ. В)
6,5 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні;
покрівля – азбестофанера; підлога – дерев’ яна; отвори – дерев’яні.
Інженерне забезпечення: електропостачання. Стартова ціна лоту 124
161,70 грн. без ПДВ (Договір № 1-00022 від 09.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 6 208,00 грн. без ПДВ. Земельна ділянка площею
0,1100 га знаходиться в довгостроковій оренді. ЛОТ № 2 – Нежитлової
будівлі АЗС (автозаправочна станція №5), загальною площею 37,5 кв.м
за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с. Вашківці,
вул. Грушевського, 5. Реєстраційний номер: 5907617. Операторної літ.
«А» площею 37,5 кв.м. Фундаменти – бетонні стрічкові; стіни - цегляні;
перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна;
отвори – дерев’яні. Стартова ціна лоту 42 203,20 грн. без ПДВ (Договір
№ 1-00034 від 15.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 2 116,00 грн.
без ПДВ. Земельна ділянка знаходиться в довгостроковій оренді. ЛОТ №
3 – адмінприміщення площею 94,6 кв. м; будівля розливної; вбиральня;
депо пожежне; електростанція; операторська; погріб; прохідна; склад
тарний - 2 од.; за адресою: Чернівецька обл.., Сокирнянський р-н, м.
Сокиряни, вул. Залізнична, 36. Адміністративний будинок (літ. «А») –
пл. 80,9 кв. м; будівля розливної (літ. «Д»); вбиральня (літ. «М»); депо
пожежне (літ. «Е»); електростанція; операторська (літ. «К»); погріб (літ.
«Пг»); прохідна (літ. «Л»); склад тарний (літ. «Н», «О») Фундаменти - бетонні; стіни - цегляні; перекриття - дерев›яні; покрівля - азбестофанера;
підлога - бетонна, плитка; отвори - дерев›яні. Інженерне забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання, каналізація.
Земельна ділянка знаходиться в довгостроковій оренді. Стартова ціна
лоту 448 745.70 грн. без ПДВ (Договір № 1-00083 від 30.12.2011 р.).
Гарантійний внесок у розмірі 22 437 без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації
для участі у прилюдних торгах 22.05. 2012 р. о 09.00 г.
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наші розслідування

Версі ї

Жінки, в яких забрали найдорожче…
День солдатських матерів відзначається в Україні 29
квітня. Чи є у світі стражденнiша категорія людей за цих
жінок? Навряд... Недарма ж в Ізраїльській армії існує навіть
Служба потерпілих. Працівники її відділів опікуються
сім’ями загиблих солдатів, двічі на тиждень провідуючи
їх, щоби допомогти або просто вислухати і поговорити.
І ніхто не питає, де і як загинув солдат. Достатньо того,
що трагедія сталася під час служби. В Україні ж усе не так
однозначно. Тому й не спокійно тут у нас материнському
серцю солдата…

Тоді з’явилося нове пояснення: мовляв, доплачують цю «шалено велику»
суму тільки тим, у кого сини загинули,
а не померли. А мій син – помер. Так,
саме помер, бо мав таке богатирське
здоров’я, що після смертельної травми
прожив ще кілька годин...
... Я людина освічена й наполеглива, у законах розбираюся, тож особисто для себе питання доплати вирішу.
Та мене хвилюють інші батьки, для них
я вже нічого не зможу зробити – виписалася з лікарні після важкої операції.
І сили вже не ті, і вік. Тому звертаюся
до місцевих чиновників – не беріть гріх

праці та соціального захисту населення, ми зустрілися для вирішення
нагальних питань з Олександром Паскарем, заступником міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
чернівецької міськради.
Оскільки у більшості сімей загиблих солдатів батьки вже доволі
солідного віку, а пенсії, як правило,
мізерні, ми звернулися з проханням
про матеріальну допомогу у розмірі
100 грн. на місяць усім сім’ям загиблих
під час військових дій або померлих у
мирний час військовослужбовців. Як
нам пояснили, цього року виділити

Найбезглуздіша війна
– війна з законами

Такого висновку дійшла Ангеліна
ЖУК, голова чернівецького Фонду
«Право матері», який об’єднує батьків,
чиї діти загинула на території рідної
держави під час строкової служби.
Але на війні, як на війні: й ось уже
понад два десятиліття вона бореться
за пам’ять свого сина і за права таких
жінок, як вона.
– Спочатку ми, батьки загиблих в
армії дітей, об’єдналися, – розповідає
73-літня кандидатка сільськогосподарських наук пані Жук. – Бо так
значно легше добиватися правди і
захищати свої права. Потім разом з
іншими жінками, декого із них уже немає і в живих, об’їздили всю область,
щоби знайти таких же нещасних. Бо
тоді, в кінці 80-их і на початку 90-их
минулого століття, нам ніхто не давав
списки потерпілих. А якщо тодішній
соцзабез не знав, тобто не мав у списку
постраждалих батьків, то і доплати за
втрату сина останні були позбавлені.
Та ми все ж таки проклали місток між
облвійськкоматом і облсоцзабезом! І
там, і там з’явилися списки сімей загиблих в армії. Тож і допомогу або доплату до пенсії почали отримувати всі.

За життя сина
– 8 гривень!

– Та раділи ми завчасно, – продовжила розповідь Ангеліна Василівна.
– Держава тут-таки поділили нас на «синіх» і «сірих» – за кольором посвідчень.
Тим, у кого була синя «корочка», доплачували за загиблого сина 8 гривень,
а володарям сірої – 25 грн. Колір посвідчень означав, що одні хлопці загинули
під час проходження служби, а інші – під
час виконання обов’язку. Вловлюєте
різницю? Хоча всі вони були призвані
на військову службу для виконання
свого громадянського обов’язку! Та хіба
з законом посперечаєшся? А лобістів у
Верховній Раді ми, зрозуміло, не маємо.

У центрі – Олександр Паскар, справа від нього – Ангеліна
Жук, Олена Іванова та Тетяна Жибчин

Фортелі місцевої
влади: солдат помер
чи загинув?
– Та й місцева влада, на жаль, з
нами не дуже рахується, бо вирішила,
що для неї вигідніше ділити нас і далі
– тоді обійдемося дешевше. Про цей
сюрприз довідалася, коли звернулась
до відповідних органів за доплатою,
належною членам сімей загиблих
військовослужбовців у розмірі 42%
від прожиткового мінімуму для тих, хто
втратив працездатність. Як і годиться,
спочатку набігалася різними інстанціями, бо мене просто футболили. Нарешті сказали, що моє посвідчення дає
право отримувати 25% доплати, а не
42%. Натомість чиновниці переконалися, що саме за таким як у мене сірим
посвідченням виплачують 350 грн.

Теле

теле
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у військкоматі Чернівців відновлять та
уточнять списки загиблих і померлих
військовослужбовців.
Наступна проблема, яку ми намагалися вирішити, полягає в тому,
що серед членів нашої організації
більшість людей дуже хворі. Лікування
ж, самі знаєте, в яку копієчку обходиться. Тому потребуємо безоплатного
лікування у госпіталі інвалідів війни.
Гадаю, батьки, які віддали державі
найдорожче – синів і ненароджених
онуків, заслуговують бодай на таку
дрібничку. На жаль, як пояснив нам
заступник міського голови, госпіталь
перебуває в підпорядкуванні облдержадміністрації, тому посильну допомогу надаватимуть районні поліклініки.
Але ж хіба це перешкода? Ми ж – в
одній області…
На завершення зустрічі йшлося про встановлення в Чернівцях
пам’ятного знака загиблим під час
проходження військової служби. Загалом в області таких сімей – понад
500. Отож дуже зраділи, коли почули,
що міська влада не тільки вітає встановлення такого знака, а й допоможе
це зробити. Задля пришвидшення
процесу нам порадили звернутись до
департаменту містобудівного комплексу, щоби обрати місце та спланувати подальші дії.
Зрозуміло, що це не всі наші проблеми. Скажімо, є у нас така Аспазія,
інвалід ІІ групи через інсульт. Воно і
не дивно, бо вже багато років у неї на
руках повільно згасає син, інвалід І
групи, який повернувся з армії отруєним важкими металами. У цій сім’ї в
двох кімнатах мешкає семеро людей.
І це при тому, що один – лежачий.
Переконана, суспільство, якщо воно
моральне, не може кинути напризво-

на душу, не ображайте батьків, які й
так покарані долею. Тим паче, що у
постанові Кабміну «Про підвищення
соціального захисту найбільш вразливих верств населення» від 28 грудня
2011 року № 1381 немає цього поділу
на «помер» і «загинув».

Буде пам’ятний знак
– помру спокійно,

– каже Олена ІВАНОВА, голова
Чернівецької крайової організації солдатських матерів, важко хвора самотня жінка, яка кілька десятиліть тому
втратила сина (він помер у... військовому комісаріаті) і вже протягом 20
років очолює громадську організацію:
– Цьогорічний День солдатських
матерів співпав з 20-річчям нашої
організації. Завдяки Тетяні Жибчин,
заступнику начальника управління

гроші на матеріальну допомогу міська
рада не зможе, бо бюджет сформований, але Олександр Паскар пообіцяв,
що ці кошти будуть заплановані в бюджеті на наступний 2013 рік. Для цього

ляще таку сім’ю. А матері, яка втратила
в армії двох синів – маємо такий жахливий випадок – повинні все ж таки
виплачувати компенсацію за обох…

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

07.05 - 13.05.2012

«Месники» 3D
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Месники» 3D: 11.00, 13.30, 18.50, 21.20; «Морський бій»: 16.10.
Малий зал: «Той, хто пройшов крізь вогонь»: 13.00; «1+1»: 15.00, 17.20; «Шапітошоу»: 11.00, 21.05; «Поміж»: 19.20.

Жанр: пригоди, фантастика, екшн
Режисер: Джосс Уідон
У ролях: Кріс Хемсворт, Скарлет Йоханссон, Джеремі Реннер, Роберт Даунімол, Кріс Еванс, Семюель Джексон, Гвінет
Пелтроу.
Країна: США
Рік: 2012
Бюджет: $300 млн.
Прем’єра: 26. 04. 2012
Нік Фьюрі та секретне міжнародне
агентство «Щит» збирає разом супергероїв,
серед яких Тор, Халк, Капітан Америка та
Залізна Людина, і формує загін Месників,
щоб захистити Землю від Локі та його інопланетної армії.

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»: 11.40, 17.20; «Няньки»: 14.00, 15.40, 19.40,
21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Морський бій» 2D: 10.10, 14.10; «Пірати! Банда невдах» 3D: 12.40; «Месники» 3D: 16.40, 19.20, 22.00.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
6 травня, 18.30: Фортепіанний дует: Маріанна Гумецька та Іван Пахота (з
нагоди Дня Європи).
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
6 травня, 12.00: «Лілея».
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
5 травня, 18.30: «Кайдашева сім’я»;
6 травня, 12.00: «Карлсон, який живе на даху», 18.30: «Шельменко-денщик».
Паб «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки : ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього
господарськими будівлями та спорудами загальною площею – 80,10кв.м. Майно знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Ягідна, 61 та є власністю Веленчука С.С. (м. Чернівці, вул. Ягідна,61 інд.код
2468219478). Цегляний одноповерховий з підвалом житловий будинок літ.А, загальною площею 80,10кв.м. згідно експлікації інвентарної справи та господарських будівель сараїв літ.Б,В,Г, вбиральні
літ.Д, колодязя І, та огорожі 1-3. Житловий будинок складається з: підвал – 5,20кв.м, коридор – 6,50кв.м, 1а кімната – 16,40кв.м, 2-а кімната – 13,80кв.м, кухня – 13,00кв.м, коридор – 3,70кв.м,
ванна – 3,90кв.м, кладова – 6,70кв.м, 3-а кімната – 10,90кв.м. Технічний стан характеризується як задовільний. Земельна ділянка перебуває в оренді. Майно є власністю боржника на підставі договору дарування серія ВФХ №387737 від 10.07.2006р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 218 868,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612034 від 11.04.12).Гарантійний внесок – 10 943,40
грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «Сведбанк», м. Чернівці, вул.
Головна, 36,38.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 23 травня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, в приміщенні Садгірського ВДВС Чернівецького МУЮ.Остаточний термін подачі заяв 23 травня 2012 р. до 09:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37318002002203
в УДК в Чернівецькій областіМФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 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 Пiдсумки тижня.
09.35 Точка зору.
09.55,12.40,13.15,15.45,19.30
Погода.
10.00 Т/с «Чотири танкiсти i
собака».
10.40 Шеф-кухар країни.
11.45 Контрольна робота.
12.20 Вiкно до Америки.
12.55 Право на захист.
13.20 Темний силует.
13.35 Х/ф «Чекаю i сподiваюсь».
15.50 Х/ф «Повiтряний вiзник».
17.00 Х/ф «Фронт у тилу ворога».
19.35 Смiшний та ще смiшнiший.
20.00 Л. Гурченко. «Пiснi вiйни».
20.40 Сiльрада.
20.55 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 Концертна програма до
Дня Перемоги.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
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.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с «Домiвка».
04.30 Атака магiї. Мистецтво за
брамою.
05.00 Книга.ua.
05.25 Контрольна робота.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 Т/с «Було кохання».
11.45 «Шiсть кадрiв».

12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення
3».
14.15,15.10,02.50 «Давай одружимось».
16.05,05.10 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,03.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Принци бажають познайомитися».
21.30 Комедiя «Гiтлер, капут!»
(2).
23.40 «Tkachenko.ua».
00.30,04.25 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.30 Трилер «Сауна». (3).
IНТЕР
05.45 Т/с «Термiново в номер 3».
07.15 Х/ф «Вперше замiжня».
09.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
11.15 Т/с «Маршрут Милосердя».
13.05 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.00 «Сiмейний суд».
15.55 «Судовi справи».
16.50 «Чекай на мене».
18.05 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Серце пiдкаже».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
2 0 . 3 0 Т / с « Од н о го р азу в
Ростовi».
22.25 Х/ф «Б.С».
00.25 Х/ф «Зв`язок часiв».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.45 Д/ф «Георгiй Юматов.
Трагедiя офiцера».
03.35 Д/ф «Маршал Багромян.
Любов на лiнiї вогню».
04.30 Д/ф «Людина зброї».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,03.30,04.20 Погода.
05.25,08.45,12.45,03.50 Факти.
05.40,04.25 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.00,12.55,19.20 Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.40 Провокатор.
09.05,13.00 Т/с «Диверсант».
13.55,20.15 Т/с «Диверсант 2.
Кiнець вiйни».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,02.45 Надзвичайнi новини.
03.35 ПроЦiкаве.
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»

7 травня

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10 08.15 22.25 23.20 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55,
23.50, 00.35 «Погода»
08.35 «Трансмісія-новини»
09.10 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
09.50 14.50 18.35 «Корисні новини»
10.30, 11.10, 12.15 «РесПубліка
з А. Безулик»
15.15 «Інтелект.ua»
16.15 «Мотор»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Територія закону»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
19.20 «Інвест-час»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00 «Час.
Підсумки дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Податковий щоденник»
23.25, 00.25 «CRIME NEWS»
ТВА
06.00 «Теми тижня»
06.45, 09.50, 17.20, 21.55, 23.55,
03.55 «Погода»
06.50, 09.55, 17.25, 22.00, 00.00,
04.00 «Погода на курортах»
07.00, 05.00 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
08.00 Х/ф «Сімнадцять миттєвостей весни» (1)
09.10, 14.10, 03.00 «Твій спорт»
09.40, 12.05, 13.55, 16.25, 22.05,
23.25, 00.10, 01.00 «Познайомимось?»
12.00 «Нова гостьова»
12.10, 19.30, 20.05, 00.15, 01.05
«Панно кохання»
14.40, 17.00 «Про казки». «Ліга
суперзлодіїв» (1)
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 5 « Тво є
здоров’я»
15.00 Х/ф «Сімнадцять миттєвостей весни» (1)
16.30, 04.05 «Привітай»
21.30, 23.30, 03.30 «Теми дня»
22.30, 02.10 Т/с «Слідкуй за
мною» (1)
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20,17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
0 7 . 5 0 ,
0 9 . 0 0 ,
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25
«Погода»

08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Караоке біля фонтана»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Добровольці» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.25 М/ф «Зачарований хлопчик».
08.30,14.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Хто, якщо не я?».
10.10 Т/с «Я - охоронець 2: Охоронець Каїна».
12.00 «Хай говорять. Ревнивець».
13.00 Т/с «Iнтерни».
15.00 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Вiдрив».
22.00 Х/ф «Подвiйний форсаж».
(2).
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «Поїзд на Юму».
02.50,04.40 Т/с «30 потрясiнь
4». (2).
03.50 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»

03 травня: «36.6 °C», м. Чернівці.
04 травня: День вишиванки з гуртом «Цвіт Кульбаби», м. Івано-Франківськ,
конкурси,
05 травня: «Інший Світ», м. Івано-Франківськ.
06 травня: «Beer Gun», м. Чернівці.
Початок концертів – о 20.00.
НАРОДНИЙ ДІМ (вул. Ломоносова, 2)
4 травня, 11.00: відкриття музейної експозиції «Народна війна». 29 стендів відобразять боротьбу Східної України проти більшовицької окупації 1917-1932 років.

понеділок
понеділок
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»
22.55 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 Кумедного».
07.05,08.30 Мультик 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 - 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».
14.45,16.35,20.20 Т/с «Унiвер».
15.10 Т/с «Ранетки».
16.05 УТЕТа тато!
19.00,02.20 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.30 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 Дурнєв+1.
00.40 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «За два кроки вiд
«Раю».
08.30,05.25 «Правда життя».
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Х/ф «Гардемарини 3».
12.10 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
15.00 Х/ф «Перехоплення».
16.50 Х/ф «Устрицi з Лозанни».
18.30 «Агенти впливу». Спецрепортаж «Викрадення».
19.00,23.30,02.15,04.55
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.00 Т/с «Детективи».
00.25 Х/ф «Найманцi». (2).

02.45 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
СТБ
05.05 «Танцюють всi! Повернення героїв».
07.50,00.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 Х/ф «Блiндаж».
14.35,19.35 «Екстрасенси ведуть розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.40 «Куб 2».
22.20 «Детектор брехнi».
23.20 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Любов земна».
03.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.35 Kids Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,15.15 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.30 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.55 Погода.
09.00 М/ф «Планета скарбiв».
10.55,16.00 Т/с «Не родись
вродлива».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.35,15.55 Teen Time.
15.40 Пекельне побачення.
17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.50 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
21.00 На бiс!
22.00 Х/ф «Смертельна зброя».
01.00 Служба розшуку дiтей.
01.05 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
01.55 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.20 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.15 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
10.10 Т/с «Я повернусь».
16.25 «КВН».
19.05 Х/ф «Посейдон». (2).
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Х/ф «Якось у провiнцiї».
(2).
01.10,04.00 «Нiчне життя».
03.45 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.35,13.30,15.20,17.00 Погода.
12.45 Хай щастить.
13.05 Кордон держави.
13.35 Х/ф «Сходження».
15.25 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
17.05 Х/ф «Дорога на Рюбецаль».
18.40 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.30 Фольк-music. До Дня Перемоги.
20.20 Aфтершок.
20.45 Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.20 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.35,03.10 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон».
10.50 Т/с «Було кохання».
11.45 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення
3».
14.15,15.10,03.35 «Давай одружимось».

16.05,05.15 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.30,04.20 «Моя сповiдь. Юлiя
Абдулова».
22.30 «I прийде кохання».
00.00,05.55 Х/ф «Сорокап`ятка».
01.40 Комедiя «Гiтлер, капут!»
(2).
IНТЕР
05.20 Т/с «Термiново в номер 3».
06.50 Т/с «Третього не дано».
10.20,20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi».
12.15 Т/с «Маршрут Милосердя».
14.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус».
18.00 Т/с «Кровиночка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.25 Х/ф «4 днi в травнi».
00.25 Х/ф «Стрiлець».
02.00 «Подробицi» - «Час».
02.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.35 Д/ф «Дороги назад немає».
03.25 Д/ф «Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї».
04.20 Д/с «Людина зброї».
05.05 «Знак якостi».
ICTV
05.05,06.25,01.05,03.40 Погода.
05.10,08.45,03.10 Факти.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.00,19.20,01.00 Спорт.
06.35 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.40 Стоп-10.
09.05 Т/с «Диверсант 2. Кiнець
вiйни».
14.40 Т/с «Полювання на вервольфа».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,00.00 Надзвичайнi новини.
20.15 Х/ф «Туман».
01.10 Х/ф «Втеча до перемоги».
(2).
03.45 Т/с «У чорному списку 2».
04.25 ПроЦiкаве.
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15

«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
14.15, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50,
00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час. Підсумки дня»
13.10 «Податковий щоденник»
13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Енергонагляд»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Агроконтроль»
23.25, 00.25 «CRIME NEWS»
ТВА
06.00, 07.40, 21.30, 23.30, 03.30
«Теми дня»
06.25, 08.05, 09.50, 17.20, 21.55,
23.55, 03.55 «Погода»
06.30, 08.10, 09.55, 17.25, 22.00,
00.00, 04.00 «Погода на курортах»
06.40, 05.00 «Про казки»
07.10 «Ранок надії»
08.15, 09.40, 12.00, 14.00, 16.25,
17.10, 22.05, 23.25, 00.10, 01.00
«Познайомимось?»
08.20, 15.00 Х/ф «Сімнадцять
миттєвостей весни» (1)
12.05, 19.30, 20.05, 00.15, 01.05
«Панно кохання»
14.10, 03.00 «Буковина містична»
14.40, 17.00 «Про казки». «Ліга
суперзлодіїв» (1)
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 5 « Тв о є
здоров’я»
16.30, 04.05 «Привітай»
22.30, 02.10 Т/с «Слідкуй за
мною» (1)
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.15,09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-

середа
УТ-1
УТ-1.
06.00 Спецпроект «День нашої
Перемоги».
07.50 Ера Пам`ятi.
07.55 Спецпроект «День нашої
перемоги».
09.00 Новини. Спецвипуск До Дня
Перемоги.
10.00,19.30 Урочистостi з нагоди
святкування Дня Перемоги у
Києвi.
11.20 Урочистостi з нагоди святкування Дня Перемоги.
14.00 Концерт До Дня Перемоги
з Майдану Незалежностi.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live. Спецпроект до Дня Перемоги.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Т/с «Чотири танкiсти i собака».

«1+1»
07.35 Бойовик «Перл-Гарбор».
11.15 Х/ф «Невловимi месники».
12.50 Х/ф «Новi пригоди невловимих».
14.20 Х/ф «Корона Росiйської
iмперiї».
17.00 «Гала-концерт голосу країни. Батьки та дiти».
19.30,03.00 «ТСН».
20.00 Х/ф «Сволота». (2).
22.00,03.30 Бойовик
«Нездiйсненне завдання». (2).
00.40 Драма «Перегiн». (2).

IНТЕР
05.35 Концерт «65 рокiв
звiльнення Києва вiд фашистських загарбникiв - Ми вiчне
вiдлуння один одного».
07.15 Х/ф «Летять журавлi».
09.05 Д/ф «Колiр вiйни».
10.05 Х/ф «День Перемоги».
11.45 Х/ф «Благословiть жiнку».

14.05 «Любе - 55. Ювiлейний
концерт».
16.15 Х/ф «Стомленi сонцем 2:
Предстояння».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Х/ф «Стомленi сонцем 2:
Цитадель».
23.55,03.55 Х/ф «Живий». (2).
01.40 «Парк автомобiльного
перiоду».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.35 Д/ф «Живе такий пан».

ICTV
05.30,06.15 Погода.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.25 Д/ф «Брест. Фортечнi герої».
07.40 Д/ф «Друга ударна. Зраджена армiя Власова».
09.30 Т/с «Диверсант 2. Кiнець
вiйни».
14.55 Х/ф «Туман».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Спорт.
19.05 Х/ф «Туман 2».
22.40 Х/ф «Смерш».
01.30 Т/с «У чорному списку 2».
03.35 ПроЦiкаве.

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55,
23.50, 00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні но-

графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «А зорі тут тихі» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15 Т/с «Iнтерни».
08.15,14.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Я - охоронець 2: Охоронець Каїна».
12.00 «Хай говорять. Комбат
Сонце».
13.00 Т/с «Iнтерни».
15.00 Т/с «Вiра, Надiя, Любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Вiдрив».
00.00 Т/с «Травма». (2).
00.55 Х/ф «Подвiйний форсаж».
(2).
02.45,04.30 Т/с «30 потрясiнь
4». (2).
03.40 «Хай говорять».
05.10 М/ф «Зачарований хлопчик».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.15, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00 «Калинові острови»
13.15, 01.30 Д/фільм
14.15 «Ретро платівка»
«Телемеридіани»
16.20 М\фільм
16.30 «Подіум її життя»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
22.55 «Пам’ять»
23.15 Д\фільм «Відлуння перемоги»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)

9 травня
вини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Здорові історії»
16.15 «Драйв»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Агроконтроль»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Сканер»
23.25, 00.25 «CRIME NEWS»

ТВА
06.00, 07.40, 21.30, 23.30, 03.30
«Теми дня»
06.25, 08.05, 09.50, 17.20, 22.00,
00.00, 04.00 «Погода»
06.30, 08.10, 09.55, 17.25, 22.05,
00.05, 04.05 «Погода на курортах»
06.40, 05.00 «Про казки»
07.10 «Ранок надії»
08.15, 09.40, 12.00, 14.00, 16.25,
17.10, 22.10, 23.25, 00.15, 01.00
«Познайомимось?»
08.20, 15.00 Х/ф «Сімнадцять
миттєвостей весни» (1)
12.05, 19.30, 20.05, 00.20, 01.05
«Панно кохання»
14.10, 03.00 «Радіус»
14.40, 17.00 «Про казки». «Ліга
суперзлодіїв» (1)
14.55, 20.00, 00.10 «Твоє
здоров’я»
16.30, 04.10 «Привітай»
22.30, 02.10 «АльбертЕйнштейн»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
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04.00 Х\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 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».
14.45,17.05,20.20 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.50, 21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
05.50 «Уроки тiтоньки Сови».
06.20 «Легенди бандитської
Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Потрiйний стрибок
«Пантери».
08.30,19.00,23.30,02.15,05.05
«Свiдок».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.20 Х/ф «Звiробiй».
18.30 «Речовий доказ». Замах на
Брежнєва.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Останнiй хижак Юрського перiоду». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.25 «Нез`ясовно, але факт».
06.10 «Документальний детектив».
07.00,00.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.00 Х/ф «Вiрнi друзi».

12.10 Х/ф «Висота».
14.10,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.15 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про
зiрок».
20.10 «Моя правда. Тетяна Буланова. Не плач...»
21.10 «Моя правда. Вадим Демчог. Щоденник забутої дитини».
22.40 «Моя правда. Iрина Апексимова. Cльози залiзної ледi».
23.50 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Доля».
05.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.35 Kids Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,15.20 М/с «Губк а Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.30 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.50 Погода.
09.00 Х/ф «Смертельна зброя».
11.10,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.05 Т/с «Татусевi дочки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.35,15.55 Teen Time.
15.40 Пекельне побачення.
17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.45 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Смертельна зброя 2».
00.55 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
01.50 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.35 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Ну, постривай!»
08.15 М/ф «Мауглi».
09.50 М/ф «Зайко-зазнайко».
10.05 М/ф «Глаша та Кiкiмора».
10.15 Х/ф «Пригоди кулiнара».
12.10 М/ф «Велiант».
13.50 «У пошуках пригод».
14.45 «Розкiшне життя».
15.45 Т/с «Дiльниця».
19.00 Х/ф «Зiрка».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.40 «Нiчне життя».
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графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «А зорі тут тихі» (1)

22.55 Д\фільм «Там, за горами,
Перемога»
23.35 «Милосердя»
01.30 Д\фільм
02.40 «Експромт»

ТРК «УКРАЇНА»

ТЕТ

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.45 Подiї.
07.15 Т/с «Iнтерни»,.
08.15 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Далеко вiд вiйни».
14.00,04.05 Т/с «Команда 8».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Вiдрив».
00.55 Х/ф «Морськi пiхотинцi». (2).
03.00 Т/с «Команда 8».

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 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».
14.45,17.05,20.20 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.50, 21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 17.00, 03.25 «Музичний
експрес»
07.00, 10.00, 22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.00, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 «Солдати перемоги»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.25, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
09.30 «Роздуми про сокровенне»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\фільм «Відлуння перемоги»
13.05, 20.30 «Пам\\\›ять»
13.20 «Реалії»
13.45, 16.30 М\фільм
14.00 «Солдати перемоги»
15.00, 00.10, 04.00 Х\фільм
16.15 «Роздуми про сокровенне»
16.45 «Солдати перемоги»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.00 «Новини» (Спеціальний
випуск)
19.30 «Калинові острови»
20.00 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»

НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди Велик ої
Вiтчизняної».
07.15 Х/ф «Любаша».
08.55 Т/с «Мiй кордон».
11.00 Д/ф «Таємниця загибелi
Хрущова».
12.00 Х/ф «Секретний фарватер».
18.00 Т/с «Чужi крила».
00.00 Х/ф «Мисливцi за скарбами». (2).
02.05,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.20 «Агенти впливу».
05.15 «Правда життя».

СТБ
05.30 «Нез`ясовно, але факт».
06.15 Х/ф «Мiцний горiшок».
07.45,18.05 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.45 Х/ф «Акцiя».
10.40 Х/ф «Чаклун i Румба».
12.30,00.50 Х/ф «Горобиновий
вальс».
14.40,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.45 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
20.10 Х/ф «Смерш. Прихований
ворог».
02.30 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
03.35 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.10 Х/ф «Моя дiвчинка 2».
07.50 Т/с «Десяте королiвство».
17.05 Х/ф «Смертельна зброя 2».
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Воронiни».
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Смертельна зброя 3».
00.35 Спортрепортер.
00.40 Служба розшуку дiтей.
00.45 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
01.50 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.15 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Ну, постривай!»
08.15 М/ф «Пригоди Буратiно».
09.45 М/ф «Умка».
09.55 М/ф «Умка шукає друга».
10.05 М/ф «Подарунок для найслабшого».
10.15 Х/ф «Зiрка».
12.30 Т/с «Дiльниця».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.40 «Нiчне життя».
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Авто + Дорога = Смертельна м’ясорубка
рогах спричинятимуть більше смертей,
ніж серцево-судинні захворювання
та СНІД. З метою протистояння вищезазначеним проблемам, Генеральна
Асамблея ООН прийняла Резолюцію,
якою проголосила 2011-2020 роки Десятиліттям дій за безпеку дорожнього
руху.

Вищі штрафи –
вищі хабарі!

Кожні 17 хвилин на автошляхах України трапляється
ДТП з потерпілими, через кожні 107 хвилин в автопригодах
гине одна людина. За добу дороги забирають 13 життів,
а ще близько 105 учасників дорожнього руху дістають
тілесні ушкодження різного ступеню важкості.
Загалом торік в ДТП загинуло майже 5 тисяч осіб і
майже 40 тисяч українців були травмовані. Дві третини
загиблих і травмованих – молоді люди віком від 25 до 45
років. Автотранспорт і дороги, які мали би покращувати
якість життя, насправді перетворюються у м’ясорубку, яка
перемелює щорічно тисячі людських життів, а десятки
тисяч робить інвалідами.
Ризик потрапити в ДТП в Україні
в 5-6 разів вищий, ніж у розвинених
європейських країнах. Торік в Україні
в аваріях загинуло понад 4 700 осіб,
травмовано – 37 774. Кожен третій
загиблий – молода людина віком до 29
років. Фактично ми втрачаємо на дорогах основу працездатного потенціалу
держави. Економічні збитки України від

аварійності на дорогах, за підрахунками
міжнародних організацій, становлять
приблизно 5 млрд. доларів на рік.
За даними ВООЗ, Україна залишається однією з найнебезпечніших країн
Європи для водіїв. Експерти Всесвітньої
організації охорони здоров’я попереджають: якщо не вжити термінових
заходів, то до 2020 року аварії на до-

Як саме виконується Україною Глобальний план ООН на Десятиліття
дій з безпеки дорожнього руху (2011
– 2020 років) – цікавилися експерти ЄС з питань безпеки дорожнього
руху. Керівник підрозділу наземного
транспорту ТРАСЕКА (Транспортний
коридор Європа – Азія), директор
Парламентської консультативної
ради щодо забезпечення безпеки на
транспорті (Велика Британія) Джон
Філд і представник ТРАСЕКА, Голова Секретаріату Національної Ради
з безпеки дорожнього руху Вірменії
Погос Шагінян нещодавно відвідали
Україну. Міжнародні експерти пропонують нашій державі поліпшувати
ситуацію на дорогах з використанням
європейського досвіду.
Експерти відзначили, що в Україні
активізувалась робота в сфері безпеки
дорожнього руху (БДР). Наприклад,
проект Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо підвищення безпеки дорожнього
руху та регулювання дозвільної системи
здійснення міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів» передбачає підвищення штрафних санкцій за вчинення правопорушень. Пропонується зна-

чно підвищити штрафи за перевищення
швидкості руху, за керування в стані
алкогольного сп’яніння, за небезпечний
проїзд залізничних переїздів тощо.
Тим часом, експерти ЄС сумніваються, що в Україні, де ще не подолана
корупція в сфері дорожнього руху,
різке підвищення штрафів дасть добрий
ефект. Швидше навпаки – високі штрафи можуть спровокувати підвищення
розмірів хабарів автоінспекторам.

5 складових
збереження життя

Тому європейці запропонували
проблему розв’язувати так, як це робиться у країнах, що досягли значного
скорочення смертності і травматизму
на дорогах. Глобальний план ООН на
Десятиліття дій з безпеки дорожнього
руху рекомендує зосередити зусилля
на п’яти складових: ● управління безпекою дорожнього руху; ● безпечні
дороги і мобільність; ● безпечні транспортні засоби; ● безпечна поведінка
користувачів доріг; ● служба порятунку
на дорогах.
Саме законодавче вдосконалення дало змогу багатьом
країнам світу досягнути реального зменшення аварійності на
автошляхах. Асоціація безпеки
дорожнього руху пропонує використати цей досвід при напрацюванні нового вітчизняного
закону з безпеки дорожнього
руху. Концептуальна основа
майбутнього закону розроблена експертами Асоціації і передана в Комітет ВР з питань

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Вона ґрунтується на принципах,
закладених у Глобальному плані
ООН на Десятиліття дій з безпеки
дорожнього руху, – розповідає
президент ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» Михайло Берлін.

Як повідомив Погос Шагінян, у Вірменії в 2009 році прийнято Стратегію
дорожньої безпеки і План дій на кілька
років. У 2010 році створено Секретаріат
і Раду з безпеки дорожнього руху. Секретаріат відповідальний за виконання
Плану дій та його координацію. Такі
організаційні рішення одразу ж дали
помітний результат – за рік кількість
смертей від ДТП знизилася на 20%. А
протягом трьох років вірмени сподіваються знизити смертність на 50%.
– Щоб забезпечити належне виконання ініціатив у сфері БДР, а також
для координації зусиль усіх зацікавлених сторін, – наголосив Джон Філд,
– Україні необхідно налагодити роботу
Ради з безпеки дорожнього руху, як
незалежного від міністерств органу з
гарантованим фінансуванням, – повідомляє прес-служба ВГО «Асоціація
безпеки дорожнього руху».
За 2011 рік на Буковині в автомобільних аваріях загинуло
59 водіїв і пасажирів, 8 – мотоциклістів та 3 велосипедистів.
Цього року в ДТП уже загинуло
16 людей, – повідомляє бюро
судмедекспертизи області.

Любов проти психофізичних вад
Можливість на самореалізацію людям з особливими
потребами дав клуб «Разом». Чи матимуть вони цю
можливість і надалі?

Є люди, для яких такі звичайні речі, як почистити зуби, застібнути
ґудзики або зробити собі бутерброд – із тих завдань, які виконати дуже
складно, або й взагалі не можливо. Це – люди з особливими потребами.
Вони розпочинають і завершують свій день боротьбою, бо кожен крок,
кожне сказане слово потребує неабияких зусиль.
Але разом з тим, вони – звичайні люди, які потребують спілкування, розуміння, самореалізації. І
справа не в тому, що їм будь-яку повсякденну справу значно важче робити, ніж фізично та психічно
здоровій людині. Справа в іншому – часто їм просто
нікуди подітися в цьому світі, бо, як виявляється,
навколо не так багато тих, кому вони потрібні, хто
ними опікується і переймається їхніми турботами.

Коли в сім’ї така дитина…

Коли в сім’ї росте дитина з обмеженими фізичними можливостями, батьки стикаються з тим, що
її нікуди влаштувати, аби вона вчилася, розвивалася. Проблема влаштування дітей з особливими
потребами до таких установ, де б кваліфіковані
психологи та педагоги займалися їхнім розвитком,
не оминула й Чернівці. Проте, невеликій кількості
родин пощастило знайти саме такий заклад: уже
впродовж двох років у Чернівцях в рамках проекту
«Денний Центр Чернівці» та Клубу «Паросток»,
який працює при міському центрі соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, діє клуб «Разом». Нині
його відвідують 16 осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Основна мета проекту – впровадження нових

методів реабілітації людей з особливими потребами
і психічними вадами та їх інтеграція в суспільстві.
Центр працює щоденно з 10.00 до 16.00. У цей
час батьки, абсолютно не хвилюючись за дитину,
можуть залишити її тут та бути впевненими, що
дитина під пильною увагою психолога. Також у
рамках проекту проводяться заходи в обласній
психіатричній лікарні, які передбачають впровадження нових методів реабілітації осіб з психічними
захворюваннями. Клуб створений та підтриманий
регіональною Асоціацією поточного виховання
(AREAC) в партнерстві з організацією «Променте»
(Австрія), облдержадміністрацією та обласною
психіатричною лікарнею. Реалізується він за
грантові кошти.
– До нас приходять переважно діти з різними
патологіями, – розповідає працівник клубу,
психолог Анастасія ЧОРНА. – Ми вчимо їх
спілкуватися, прищеплюємо елементарні навички
гігієни та приготування їжі. Часом вони не вміють
самостійно робити дуже прості речі – малювати
під лінійку, зав’язувати шнурки, одягатися. Ми
багато працюємо руками, займаємося різними видами творчості: плетемо з бісеру, ліпимо з глини,
малюємо, випалюємо по дереву, робимо аплікації,

декупаж... Іноді відвідувачі клубу просто дивують
своїми здібностями. Денні заняття у клубі безкоштовні. А батьки у той час, доки діти перебувають
у клубі, можуть спокійно робити свої справи, піти
за покупками, відпочити.

Втратити не можна,
допомогти…

Проте, невдовзі термін впровадження проекту завершується, адже проект реалізується в
області з 1 вересня 2009 року до 31 серпня 2012
року. Лячно навіть подумати, але діти, які сьогодні
нарешті мають змогу реалізувати себе у творчості,
спілкуватися з друзями, завтра знову можуть залишитися за бортом життя, а батьки – наодинці з
болем за власну дитину.
Бо все ж вони діти. І у них, як зрештою й в усіх
людей, є потреба в любові та радості, їм хочеться
гратися, спілкуватися. Кожен з них має свій певний талант, розкриття якого може зробити дитину
щасливою. Натомість музичні, художні школи та й
будь-які інші гуртки не для них. Ставлення у нашому суспільстві до людей з обмеженими фізичними
можливостями загальновідоме.
Батьки зауважують, що коли в Чернівцях на
вул. Українській, 22 почав діяти клуб «Разом»,

вони, ніби на світ народилися. Бо там їхні чада в
ігровій формі навчили як не загубитися в місті, не
проїхати свою зупинку, як вдягнути куртку самотужки. Та й батьки переконалися, що їхні діти такі
як інші – талановиті, умілі.
Але два роки минули швидко – клуб «Разом»,
на жаль, був лише проектом «Зроби крок. Стань
приятелем», який впроваджувався громадською
організацією «Чернівецька регіональна асоціація
соціального розвитку». Нині він завершує свою дію.
Ґрантодавачі, певно, розраховують, що віднині місцева влада опікуватиметься людьми з особливими
потребами. Принаймні, тими, кого об’єднав цей
клуб. Коштів на продовження діяльності клубу немає. Хоча потрібна лише одна зарплата для одного
психолога.
Тому батьки вирішили звернутися до місцевої
влади з проханням не кидати напризволяще їхніх
дітей. Адже їх можна багато чому навчити і вони
стануть суспільству у пригоді. Вони – не баласт.
Вони, насамперед, – люди, які потребують допомоги. Не відвертаймося від них.
…Їхня доля нині залежить від маленької коми
і того місця, де вона стоятиме. Втратити не можна,
допомогти!...

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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600 мішків зібраного сміття
Як зауважив координатор
акції Георгій ЗВІРІД, громадська ініціатива «Зробимо Україну
чистою!» хоче власноруч зробити
свою країну кращою та вирішити
цю проблему шляхом спільних дій
разом з усіма українцями. А для цього
треба залучити якомога більше людей
до прибирання засмічених територій!
Бо кожен, хто хоч раз прибирав парк
чи берег річки від сміття, вже ніколи
не кине навіть недопалок повз урну! І
друзі більшості цих людей перестануть
смітити у їхній присутності. А саме так і
здійснюються зміни – власним прикладом, один від одного…

Таким є результат участі в акції «Зробимо Україну чистою» 320 буковинських
волонтерів. Вони прибирали у трьох точках
нашого краю: у Черніцях на березі Прута в
районі Гравітона, на озері за онкологічним
диспансером та на березі Черемоша в селі
Підзахаричі Путильського району.
Команду організаторів склали міжнародна молодіжна Палата підприємців

Передплатний індекс 09584

України JCI, студентський парламент
Буковини та м.Чернівці, державна екологічна інспекція у Чернівецькій області
та громадська рада при ній. Серед партнерів акції – Шевченківська райрада у
м.Чернівці, КП «Житлосервіс», тролейбусне депо №2, географічний факультет
ЧНУ ім. Ю.Федьковича та підприємці
міста.

Україна – одна з країн,що беруть участь у всесвітній акції 2012
року.
Акція також відбулася та
ще відбудеться у таких країнах:
24.03.2012 – Словенія, 24.03.2012
– Португалія, 21.04.2012 – Іспанія,
21.04.2012 – Болгарія, 21.04.2012
– Латвія, 21.04.2012 – Австрія,
28.04.2012 – Україна, 05.05.2012
– Естонія.

АСТРОПРОГНОЗ НА ТРАВЕНЬ

Кохання

Овнам варто стримувати агресію й бути уважнішими зі словами, щоби не образити кохану людину різкістю та брутальністю.
Спокій і затишок сімейного тепла дозволять забути Тельцям про
проблеми. Близнюкам варто користуватися нагодою: наприкінці
місяця ваші стосунки гармонізуються завдяки спалаху чуттєвої
пристрасті з боку партнера. На Раків чекає чуттєве любовне захоплення на стороні, тож не викликайте зайвих підозр і ревнощів
з боку свого партнера. Леви користуватимуться популярністю й
увагою з боку протилежної статі весь травень. Партнер Діви виявить розуміння та душевну підтримку, яка зблизить і поверне
почуття та розпалить колишню пристрасть. Терезам не варто переносити робоче роздратування та проблеми на кохану людину.
У Скорпіонів вдалими будуть спільні з коханою людиною поїздки
та вихід у світ. Будь-які різновиди дружніх, родинних і сімейних
стосунків у Стрільців вирізнятимуться теплотою та гармонійністю. Ілюзії Козерогів можуть завести стосунки в глухий кут.
Пристрасть і чуттєвість Водоліїв стануть опорою для майбутніх
стосунків. Рибам, щоби не почуватися самотніми через відсутність
уваги, доведеться проявити турботу і ніжність до коханих.

фотофакт
100 дерев до
сторіччя Пласту

Цього року пластуни України
святкують своє 100-річчя. З цієї
нагоди нині триває марафон
пластових акцій «100 заходів
по всій Україні». Долучаються
до святкування й чернівецькі
пластуни:

Здоров’я

Овнам слід звернути увагу на дихальну систему та легені.
Тельцям можна розслабитися та відмовитися від дієт і обмежень.
Сидячий спосіб життя дасться взнаки Близнюкам, тож проведіть
курс масажу. Ракам варто активніше займатися спортом. У Левів
– сприятливий період для загартовування організму. Дівам слід
більше перебувати на свіжому повітрі та висипатися, щоби захиститися від стресів. Терезам варто уникайти міцної кави, чаю та
не вживати алкоголь. Скорпіонам треба правильно харчуватися.
У Стрільців найбільш ослабленими виявляться всі периферичні
органи: шкіра, волосся, нігті та частково зір. Козерогам травень
варто присвятити релаксації та підтримці нервової системи. Водоліям доведеться приділити особливу увагу судинній системі.
Рибам місяць підходить для омолодження та оновлення шкірних
покривів.

У Чернівцях «Ревізор» нічого не рекомендував… Їжте вдома!
Заповітної таблички «Ревізор рекомендує» не отримав жоден
заклад харчування Чернівців, який відвідала Ольга Фреймут
Аби розказати та показати, як насправді працює сервіс у Чернівцях, до
нашого міста приїздили відома телеведуча «Нового каналу» Ольга Фреймут та
її творча група з програми «Ревізор». За
правилами передачі, Ольга, зробивши замовлення, обов’язково відвідує кухню, туалет, у білих рукавичках перевіряє заклад
на чистоту, оцінює інтер’єр, професійність
персоналу, цінову політику.
Розпочинаючи передачу, Ольга Фреймут зауважила, що у Чернівцях розкішна
архітектура і висловила сподівання, що
й сервіс буде тут на відповідному рівні…
Проте, не так сталося, як гадалося… Під
час ревізій, які проводила знімальна група
в місцевих рестораціях і кав’ярнях, часто
складалося враження, що чернівецькому
сервісу цього дня «Ревізор» упав, як сніг
на голову… власне цього весняного дня й
справді в Чернівцях несподівано для всіх
засніжило…

Кіберпластуни

Колектив газети «Версії» вітає з Днем
народження директора виномаркету «Wine
Time» Анатолія ПОЛІСАНА:
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Робота

Овнам слід остерігатися конфліку з керівництвом, колеги,
на яких покладатиметеся, не підтримають вас. Тельцям надійде
безліч ділових пропозицій. Досягнення Близнюків визнають привселюдно і відзначать професійний успіх перед колегами. Ракам
зірки радять відмовитися від сумнівів і непевності, щоби швидше
досягти лідерства й успіху. Амбіції й нетерпимість Левів до думки
колег можуть негативно позначитись на робочій репутації. Діви
у травні займуться виправленням помилок і недоробок. Сумніви
та непевність Терезів у своїх силах можуть гальмувати вигідні
угоди. Наполегливість і впевненість Скорпіонів у своїх силах допоможуть досягти високих результатів. Стрільцям у травні все
вдаватиметься, а допомога й підтримка надходитиме від тих, від
кого ви цього навіть не чекали. Млявий стан і відсутність робочої
ініціативи Козерогів можуть спровокувати негативне ставлення
з боку керівництва. Водоліям краще присвятити час аналізу
інформації та накопиченню нових знань. У Риб – вдалий час для
відряджень і побудови ділових стосунків із новими партнерами
по бізнесу.

вугрем і крем-суп «Овочевий».
Отримавши замовлене, Ольга покликала таємного покупця, яка вечеряла
саме в цей час у «Сорбоні», і замовила
такий самий салат, як і ведуча програми.
Порівнюючи страви, запропоновані для
зйомок програми та нібито пересічному
покупцю, «ревізори» зробили висновок:

Щодо інтер’єру – мені було тут лячно і
холодно: ці дзюрчання фонтанів, барельєфи, всі ці фігури мене лякали.
Відмінність закладу: тут подають
меню чотирма мовами, але самі офіціанти
іноземною мовою не володіють.
Враховуючи всі плюси і мінуси, рекомендувати«Сорбону»уЧернівцяхянеможу.

торичний центр Чернівців, Ольга Фреймут
залишилася незадоволеною інтер’єром:
«Приміщення потребує ремонту: багато
надщерблених стін, полупані і подерті дивани. Також мене не влаштував вхід до туалету – там є одні дверцята, інших немає,
бракує елементарних ванних аксесуарів,
а на унітазі немає кришки».

Отакої! Йшли до
ресторану, а відвідали
стейк-хаус

Один із закладів, які рекомендували відвідати «Ревізорові» користувачі
форуму «Нового каналу», – ресторан
«Версаль» на вул. Хотинській. Запевняли:
там смачна їжа, якісне обслуговування,
приємна музика. Замість обіцяного телеведуча побачила на зачинених дверях
закладу напис «шукайте адміністратора в
барі». Бар же виявився не рестораном, а
стейк-хаусом, кухню від «Ревізора» персонал взагалі зачинив (мабуть, було що
приховувати), пославшись на відсутність
«шефа» та порекомендувавши київській
знімальній групі його «зачекати». Зате Олі
гостинно запропонували кави. Мабуть,
аби чекання було не таким довгим. А щоби
продемонструвати підкреслено витончений чернівецький гумор, буковинську
делікатність, високу кваліфікацію персоналу, пані адміністраторка перепитала: «А
миш’як куди класти?».
«Шефа» знімальна група «Ревізору»
за брактом часу так і не дочекалася, проте
часу, аби зробити абсолютно логічні висновки Ользі Фреймут цілком вистачило.
Зважаючи на все побачене та, мабуть,
почуте, Оля підсумувала: «Рекомендувати стейк-хаус «Версаль» у Чернівцях
я не буду».

Інтер’єр «Сорбони»
Ользі Фреймут нагадав
надгробки на кладовищі

У пласті вчать усьому.
І писанкарству також.
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Мабуть, у Чернівцях не знайдеться людини, яка б не чула про ресторан
«Сорбона» в історичній частині міста, яка
нещодавно ще й увійшла до Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО як прилегла територія
до центрального корпусу Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича. Звичайно, що знімальна група
програми «Ревізор» не могла оминути
своєю увагою відомий заклад і відвідала
його не сама, а ще й з таємним покупцем.
Серед побаченого «Ревізором» доволі
багато переваг: меню чотирма мовами,
чистота у залі та на кухні, добре облаштована вбиральня з усіма необхідними
аксесуарами. А про все інше… судіть самі.
– Поки чекаю на офіціантку, подивлюся на інтер’єр. Ви були у Львові?, – звернулася Оля до глядачів. – Там є Личаківський
цвинтар, де дуже подібні статуї. Подивіться, які в них очі. Вам не страшно?
Навіть офіціантка на запитання Олі,
ніяковіючи, зізналася, що, коли тільки
починала працювати, почувалася серед
цих скульптур не дуже затишно.
Ольга Фреймут попросила принести
їй американо з молоком, салат з копченим

Чернівецькі харчевні «Ревізор» не рекомендує
тут не грають на камеру – кількість вугра в
обох салатах була приблизно однаковою.
Натомість спілкування з персоналом
потішило гостю значно менше. Російськомовна офіціантка на ім’я Олена плуталася
в компонентах страв, запропонованих
відвідувачам у меню, а на запитання про
вартість грецького салату замість майже
60 грн. назвала значно меншу суму – 40
грн. Мабуть, намагалася наблизити цінову політику закладу до соціальної. Не
вдалося.
У вбиральні «Сорбони» Фреймут
відзначила «будуарну атмосферу» –
рукомийник, рушники, які дуже зручно
вміщаються до кишені як сувенір, золотосрібло на стінах та гарний запах.
Розраховуючись, за каву з молоком
Ольга заплатила 18 гривень, 120 – за
салат, 26 – за крем-суп. Всього 164 грн.
без обслуговування. Багато це, чи мало, –
вирішувати вам.
Висновки «Ревізора» за підсумками
відвідин «Сорбони»:
– Дорогі власники ресторану «Сорбона», я була в Парижі і хочу вас розчарувати: Сорбона – це не ресторан, а
університет, та й архітектура, якою ви
надихалися, – Нотр-Дам де Парі – це не
кафе, а церква, – сказала ведуча.
У закладі чисто: чисто на підлозі, чисті
столики, на кухні стерильно. Але мене
дуже засмутила одна річ – пательня. Якби
вона була жінкою, то їй на вигляд років
90, хоча сам заклад відкрився нещодавно
– восени.
Сервіс не склав іспит. Олена була не
зовсім компетентною у складниках страв,
також не була обізнана у цінах, і це мене
трохи здивувало.
Перевірку таємним покупцем заклад
пройшов.
Ціни в «Сорбони» зависокі. Принаймні, так кажуть усі на форумі. Але у
кожного свої статки, я не буду втручатися
в цю справу. Лише нагадаю: ми з вами
перебуваємо у місті Чернівці, у несезон,
за мій рахунок я виклала трохи більше,
ніж 160 гривень.

У піцерії «Маріо»
знімальну групу
«Ревізора» ледь…
не побили

Ревізія у піцерії «Маріо», що на Театральній площі, відбувалася цілком
спокійно і без жодних ексцесів: Ольга
Фреймут зробила замовлення, пішла на
кухню для того, щоби показати глядачам
процес приготування їжі в закладі, мило
спілкувалася з персоналом… Аж тут почалося: на кухню влетів чоловік, який
навіть не представившись, почав затуляти
камеру, забирати з рук ведучої мікрофон,

Особливість цього закладу, за висновком «Ревізора», в тому, що тут працюють
професіонали. Але власникам потрібно ще
багато працювати над своїми манерами.
Враховуючи всі побачені мінуси, піцерію
«Маріо» не рекомендовано.
В Чернівцях є «трошки відкриті, трошки закриті» заклади харчування.
Зокрема, щоб відвідати таке «трошки
відкрите, трошки закрите» кафе, вам не
треба далеко ходити – воно розташоване
в центрі міста і є найближчим до театру ім.
Ольги Кобилянської. Не оминула знімальна група «Ревізору» і «Габсбург». Серед
білого дня відвідувачів не було. Офіціант
пояснив це прибиранням, яке тут прово-

«Ревізор» у піцерії «Маріо»
виштовхувати телевізійників з кухні. Виглядало на те, що це – власник піцерії.
Що тут скажеш, окрім того, що чернівчани завжди вирізнялися тактовністю...
Фреймут замовила піцу, овочевий
салат і чай з бергамотом.
– Я бачила кухню – там чисто, тому цю
піцу можна їсти. А цей салат на вигляд мені
не смачний,– і в такій мисці або вазонам
рости, або котиків з неї годувати. Незручна
й тарілка для піци – вона глибока – піцу в
таких тарілках не подають.
Поряд з вигідним екстер’єром закладу
– Театральна площа, багато туристів, іс-

дили цього дня, а візит програми «Нового
каналу» назвав «винятком». Разом з тим,
Оля довго намагалася порозумітися з
ним щодо того, чи міг би тут пересічний
відвідувач зараз, скажімо, не пообідати,
а просто випити кави. Офіціант відповів
ствердно.
Мабуть, саме у зв’язку з тим, що заклад працює не на повну потужність, у
холодильнику на кухні виявилося значно
більше продуктів, що належать персоналу кафе, аніж тих, з яких готують страви
для відвідувачів. Та Фреймут схвально
відгукнулася про чистоту в «Габсбурзі»,

автентичний інтер’єр з використанням
каміння та цегли.
– На жаль, «Ревізор» не може прийняти політику кафе і трошки рекомендувати,
а трошки не рекомендувати, бо ж воно
«трошки закрите і трошки відкрите».
«Ревізор» не рекомендує заклад, який ще
у процесі вдосконалення.

У «Віденській кав’ярні»
напій подали у
брудному горняткові

– Принесіть, будь ласка, горнятко,
з якого ще ніхто не пив, – звернулася
Ольга Фреймут до офіціантки «Віденської
кав’ярні», коли їй принесли капучіно в
чашці, на якій залишилися сліди чиєїсь
губної помади, та припустила, що, може,
тут офіціанти, перш, ніж подати напій,
куштують, чи смачно буде клієнту.
Мабуть, ви також цілковито погодитеся, що у закладі харчування, а тим більше,
у дуже відомій і поважній кав’ярні, такі речі
просто неприпустимі. Бо навряд чи комусь
сподобається пити з недбало вимитого
горнятка, або, скажімо, їсти виделкою,
якою хтось уже їв…
Ольга Фреймут зауважила, що приміщення надто замебльоване: відвідувачам
бракує місця, аби почуватися вільно. Бо
залишений на вішакові плащ або жакет
обов’язково падатиме комусь на спину, а
вміст кишень вашого одягу може дістати
ноги, якщо не будете пильними.
– Величезне меню з 35 салатів ледь
вміщається на чотирьох сторінках. Оскільки це кав’ярня, я б хотіла бачити першими
тістечка, легкі страви, а вони зашпорталися аж на останніх сторінках, – прокоментувала Фреймут меню.
Врешті Оля зупинилася на класичному
капучіно, американо, лате, еспрессо, гарячому шоколаді та двох тістечках. У результаті з восьми замовлених позицій меню про
дві з них офіціантка просто забула.
Дорогою на кухню телеведуча звернула увагу на тацю, в якій у «Віденській
кав’ярні» тримають столові прибори: «Я
просто провела рукою, а тут і волосся, і
крихти… А це ж усе посуд, яким користуються люди. Її краще помити, бо гидко знати, що ти їси ложкою, де насіяне волосся».
На кухні «Віденської кав’ярні», вважає Оля Фреймут, вже давно пора провести ремонт, замінити витяжки, а для
каструль варто передбачити спеціальні
підставки, а не ставити їх просто на підлогу. Поряд із рукомийником у вбиральні
хтось дуже турботливий завбачливо
повішав величезний банний рушник
– імовірно, на випадок, якщо комусь з
відвідувачів заманеться прийняти душ.
Окрім того, заклад, мабуть, бідує, бо не в
змозі викликати сантехніка і полагодити
чоловічий туалет – тут безперервно
дзюрчить вода.
Після «бездоганного» сервісу «Ревізору» принесли рахунок. Уявіть, першим
пунктом там зазначено «обслуговування», за яке ви маєте викласти 13 грн.
Виглядало, що саме у цю вартість увійдуть вживане горнятко та брудні столові
прибори. За замовлене у «Віденській
кав’ярні», тобто 6 напоїв та 2 тістечка,
ведуча заплатила 196 грн.
– Два плюси закладу та чотири мінуси, – підсумувала Ольга. – Враховуючи
ці нюанси, рекомендувати «Віденську
кав’ярню» у Чернівцях я не можу.
Отже, вам вдалося зазирнути, так би
мовити, за лаштунки відомих у Чернівцях
закладів харчування. Щодо побаченого
робіть висновки самі. Зауважимо лише, що
«Новий канал» та програма «Ревізор» не
співпрацюють із закладами на замовлення, не рекламують закладів і не отримують
гроші за знімання на їхній території.
Про інспектування «Ревізором» чернівецьких готелів читайте в наступному
числі газети.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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ПІСЕННІ ШЕДЕВРИ,
ЩО УВІЙШЛИ В ІСТОРІЮ
Весною почуття загострюються й багатьох людей
охоплює радісне передчуття чогось нового. Від цього
недалеко до закоханості – недарма ж весну вважають
часом кохання. А пристрасть нерідко допомагає
створювати шедеври, що органічно входять у повсякденне
життя й залишаються в історії, як найяскравіші свідчення
своєї епохи. Про деякі перлини музичної творчості, відомі
багатьом, і поговоримо. Тип паче, що навколо них нуртує
чимало легенд, але і справжня історія їхнього створення
не менш драматична.
«Бесаме мучо»
написала нецілована
дівчина
Розпочнемо з пісні, назва якої з 2009
року стала офіційним символом міста
Мехіко. Більшість українців знають
цю назву мовою оригіналу: «Бесаме
мучо». І саме ці іспанські слова стали
синонімом пристрасті, гарячої жаги. Й
не дивно, адже означають «Цілуй мене
багато». Написані вони давно, на початку 1940-х років. І з’явилися як назва
однієї з найбільш популярних пісень ХХ
століття. Досить сказати, що «Бесаме
мучо» є найбільш записуваним пісенним
шлягером сучасного світу – сотні мільйонів записів на різних носіях, понад
700 виконавців – співаків та оркестрів.
Серед них були Луї Армстронг та Елла
Фітцжеральд, Френк Сінатра та Елвіс
Преслі. З «Бесаме мучо» розпочинали
свою музичну кар’єру славетні Бітлз.
Пісня входить до репертуару й нашої
землячки Софії Ротару.
Поява цього шедевру породила
декілька красивих легенд. Люди подейкували, що «Бесаме мучо» написала
бідна дівчина-сирота, і ця пісня – єдина,
створена нею. Мовляв, гонорари за
виконання твору збагатили авторку і
дали їй можливість прожити заможне й
цікаве життя. А народжена пісня буцімто
завдяки заочній закоханості бідної юнки
у супер-популярного американського
кіноактора Грегорі Пека. Дещо у легенді
відповідає дійсності: авторка пісні й насправді сирота, й пісенний шедевр дійсно приніс їй чималі гроші. А з актором
вона була знайома особисто.
І все ж, послухавши легенду,
звернемося до фактів – вони не менш
цікаві. Слова і музику пісні написала
шістнадцятирічна Консуело Веласкес
Торрес, мексиканка за походженням.
Точна дата її народження невідома
(красиві жінки вміють приховувати таку таємницю), але народилася
вона у невеликому місті Сапотлан ель
Гранде, і походила з роду знаменитого
художника Дієго Веласкеса (15991660 рр.), придворного живописця
іспанських королів. На самому початку
життя Консуело пережила страшну
трагедію, проте невдовзі доля виявилася ласкавою до дитини.
У ранньому дитинстві вона втратила
батьків, але її вихованням зайнялися
люблячі дядечка і тітонька. Вони побачили у дівчинки непересічний музичний
талант і доклали чимало зусиль, щоби
його розвинути. Маля вже в чотири роки
грало на піаніно, і цей інструмент став
улюбленим на все життя. Дитинство і

юність Консуело проходили в провінційному місті Гвадалахарі, де діяла досить
пристойна музична школа. Саме туди
дбайливі опікуни віддали її навчатися
по класу фортепіано. Директор школи
також намагався якомога більше розвинути здібності учениці. А коли його
запросили до столиці очолити престиж-

відзначалася великою скромністю
і стриманістю. Будучи справжньою
красунею, вона довго не звертала
уваги на залицяльників, повністю віддаючись музиці.

Спраглі світла
і розради

А 1944 року «Бесаме мучо» пролунала на хіт-параді в Нью-Йорку і
відразу підкорила публіку. Зал шаленів. Мелодія пісні співпала з якимись
внутрішніми ритмами сотень мільйонів
людей, що населяли тогочасний світ.
До крайньої межі втомлених жахами
Другої світової війни, спраглих чогось
світлого й прекрасного. Таку розраду
дала пісня, сповнена передчуттям
чудових змін, насамперед – великого
кохання і палкої пристрасті.
Американці прагнули побачити
ту, що створила пісенний шедевр. А
коли вона з’явилася перед публікою,

Ім’я українки Одарки Романів
мало не щезло...
ну музичну школу, то він взяв із собою
і Консуело. Отримавши добру освіту,
вона мала право викладати музику вже
у віці п’ятнадцяти років! Підкреслимо:
всі дати життя Консуело Веласкес є
досить умовними – адже дослідники
вважають, що вона народилася у проміжку між 1916 і 1924 роками. У будьякому випадку музичну кар’єру розпочала досить рано й відразу – успішно.
Музичне життя Мехіко у 30-ті роки
було цікавим і різноманітним. Консуело поринула у нього з головою.
Особливе враження на неї справив
оперний театр. З його репертуаром
молоденька музикантка знайомилася
регулярно. Під впливом опери «Гойєска» іспанського композитора Енріке
Гранадоса вона написала пісню, що
починалася словами «Бесаме мучо». В
одному з інтерв’ю Консуело Веласкес
згодом сказала, що на момент появи
пісні вона ще не цілувалася жодного
разу. Можна вважати, що цей шедевр
є породженням не самого кохання, а
лише його передчуттям. Вихована у
суворому католицькому дусі, дівчина

вчині ідею «Бесаме мучо».
Жіноча доля Консуело склалася
дуже щасливо. Вона вийшла заміж
за мексиканця Маріано Рибера, пристрасно закоханого в неї. Двоє їхніх
синів стали художниками. А сама Консуело Веласкес писала музику, виступала на сцені як відома піаністка. Її
обрали головою спілки мексиканських
композиторів, була вона і депутатом
мексиканського парламенту. Маючи
незаперечний авторитет у музичному
світі, у 70-х роках приїхала до Москви
як член журі Міжнародного конкурсу
ім. П. І. Чайковського. При знайомстві з
московським музичним життям пережила справжнє потрясіння. Під час одного
з концертів почула виконання свого
найвідомішого твору, оголошеного зі
сцени, як «кубинська народна пісня».
Мало того, співав «Бесаме мучо» Червонопрапорний ансамбль пісні і танцю
Радянської армії ім. Александрова у

зате щасливою була творча доля в
мексиканки Консуело Веласкес

то справила неймовірне враження. Це
було ідеальне втілення дівочої краси і
цноти. Особливо вражали очі Консуело, які світилися високою духовністю і
любов’ю до людей. Молода мексиканка відразу стала улюбленицею мільйонів. Американці намагалися виконати
будь-яке її бажання. А дівчині хотілося
побачити Голівуд, тож її відразу туди
й повезли. Сам Волт Дісней знайомив
її з процесом кіновиробництва, показував багато з того, що приховано від
сторонніх очей.
У кінофабриці мрій Консуело познайомили з тодішнім світовим красенем
№ 1, актором Грегорі Пеком. Від нього
шаленіли жінки усьому світі. На мексиканочку він також подіяв магічно. Але
спілкування з красунчиком швидко
зруйнувало ідеалізований образ, що виник спочатку. Людьми вони виявилися
дуже різними і Консуело не знайшла в
акторові нічого, що могло би її привабити як людину. Проте знайомство цих
двох особистостей породило легенду
про взаємне кохання і навіть те, що
екранний образ Грегорі Пека навіяв ді-

ритмі маршу. Авторка ледь не зомліла.
А найкращим виконанням вона
вважала те, що колись почула у Венеції.
На площі Св. Марка, осяяній променями
призахідного сонця, сотня італійських
скрипалів грала безсмертну мелодію.
Консуело Веласкес не змогла стримати сльози… Їй довелося відчути таке
щастя, яке у цьому житті випадає дуже
небагатьом. Один з мексиканських художників дав графічний образ «Бесаме
мучо»: поцілунок на земній кулі – сама
Консуело сказала, що вона змогла
поцілувати всю Землю. Такою й залишиться у пам’яті землян ця жінка, котра
проживши вісімдесят років, відійшла у
вічність 2005 року.

«Нічко цікавая…»
Одарки Романів

Значно суворішою доля виявилася
до українки Одарки Романів, яка залишила нам іншу чудову пісню. На жаль,
українці дуже часто не знають ні своїх
шедеврів, ні тих, хто створив перлини
нашої музичної скарбниці. Вперше почувши пісню «Нічко цікавая, нічко лука-

вая», більшість людей відчуває – вони
зустрілися зі справжнім естетичним
явищем. Це не просто пісня, це особливий твір, який вражає до глибин душі. З
ним також пов’язані легенди, породжені
нестачею правдивої інформації. Ця пісня
декілька разів майже забувалася, а потім народжувалася знову.
Останнє її народження припало на
сучасність і супроводжується красивою
легендою. Розповідають, що написала
її дівчина, медсестра УПА, і виконували
її українські підпільниці, які у складних
умовах воювали за волю України. Мовляв, співали «Нічку цікавую» у лісі, біля
партизанського вогнища. Так, співали.
Але з’явилася вона в інших умовах і в
іншу епоху.
Авторкою пісні була Одарка Романів
(вона ж – Дар’я Романова), уродженка
села Сальне Ніжинського повіту Чернігівської губернії. Там, у березні 1853
року в інтелігентній родині з’явилася на
світ дівчинка, якій судилося прожити
непросте, але сповнене творчості життя.
Деякий час вона мешкала у Москві, там
навчалася музиці й співу. Повернувшись на батьківщину, спілкувалася з родинами Косачів, Старицьких, Лисенків.
Приятелювала з Марією Заньковецькою. Писала вірші й музику, збирала та
обробляла фольклор. Серед її віршів був
один, написаний під враженням першого, нещасливого кохання. Маючи вже
34 роки, вона відправила вірш Іванові
Франку, і той вніс декілька стилістичних
правок. А Миколі Лисенку наспівала
мелодію до вірша, і великий український
композитор обробив цю музику. Так
народилася пісня «Нічко цікавая, нічко
лукавая».
Її почали співати, проте великої популярності спочатку не здобула. Пісня
не входила до репертуару найвідоміших
співаків, а в народі вважалася просто
однією з багатьох українських пісень
про кохання. Сама ж Одарка Романів з
1907 року мешкала у Києві, потім переїхала до київського передмістя Китаєва.
Її твори час від часу друкувалися: на її
вірш «Де ти?» М.В. Лисенко написав
мелодію і ця пісня стала досить популярною серед українців. Але ім’я поетеси
за її життя не було широко відомим.
Грандіозні історичні події 1917-1921
рр. для багатьох тогочасних творців
культури виявилися трагічними. Одарка
Романів стояла поза політикою, та й їй
нелегко доводилося у повсякденному
житті. У квітні 1922 року її життя згасло,
і пам’ять про талановиту українку була
майже втрачена.
Для нової радянської епохи потрібні
були бравурні марші, а лірична «Нічка
цікавая» зовсім не вписувалася у репертуар будівників соціалізму. Але на Волині, загарбаній Польщею, пісня жила.
Друге життя вона отримала в роки війни.
Крім трагізму нещасливого кохання
тодішня повстанська молодь побачила
в ній тугу за спокійним, мирним життям.
А нинішнє покоління відчуває у цій пісні
й ностальгію за чистими почуттями
та чудовою, незайманою природою.
Кожне покоління бачить у геніальному
творі своє. Тому пісня живе й ще довго
буде жити.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

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.
09.25 Фольк-music. До Дня Перемоги.
09.55,14.30,18.30 Погода.
10.20 Т/с «Чотири танкiсти i собака»
12.25 Х/ф «Батько солдата».
14.05 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
14.45 Урочистостi з нагоди святкування Дня Перемоги у Києвi.
16.05 Урочистостi з нагоди святкування Дня Перемоги.
17.35 Концерт До Дня Перемоги
з Майдану Незалежностi.
18.35 Футбольний код.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Шахтар»
(Д онецьк) - «Олек сандрiя»
(Олександрiя).
19.45 В перервi - Футбольний код.
20.55 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Свiт спорту.
21.35 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 ТелеАкадемiя.
02.20 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
04.20 Т/с «Домiвка».
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.05,02.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 Т/с «Було кохання».
11.45 «Шiсть кадрiв».
12.30 «Знiмiть це негайно».

теле Версі ї
13.25 «Цiлковите перевтiлення
3».
14.20,15.15,02.50,03.35 «Давай
одружимось».
16.10,05.10 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,04.20 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.35 Комедiя «Нiчнi сестри». (2).
23.40,02.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.20 Х/ф «Сволота». (2).
IНТЕР
05.45 Х/ф «День Перемоги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi».
11.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
20.00 «Подробицi».
00.20 Х/ф «Ворог бiля ворiт».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Д/с «Людина зброї».
ICTV
05.20,06.25,01.20,04.35 Погода.
05.25,04.05 Факти.
05.40,04.45 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.00,12.55,19.20,01.15
Спорт.
06.35 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.25,00.15 Надзвичайнi
новини.
10.20,13.00 Т/с «Полювання на
вервольфа».
12.45 Факти. День.
15.00 Х/ф «Туман 2».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Х/ф «Ялта 45».
01.25 Д/ф «Брест. Фортечнi герої».
02.40 Д/ф «Друга ударна. Зраджена армiя Власова».
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час

спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55,
23.50, 00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент»
16.15 «Кіно з Я. Соколовою»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.15 «Лісовий патруль»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Енергонагляд»
23.25 00.25 «CRIME NEWS»
ТВА
06.00, 07.45, 21.30, 23.30, 03.40
«Теми дня»
06.30, 08.15, 09.50, 17.20, 21.55,
23.55, 04.05 «Погода»
06.35, 08.20, 09.55, 17.25, 22.00,
00.00, 04.10 «Погода на курортах»
06.45, 05.30 «Про казки»
07.15 «Ранок надії»
8.25, 15.00 Х/ф «Сімнадцять
миттєвостей весни» (1)
09.40,12.00, 13.55, 16.25, 17.10,
22.05, 00.10, 01.00 «Познайомимось?»
12.05, 19.30, 20.05, 00.15, 01.05
«Панно кохання»
14.05, 03.00 «Анатомія культури»
14.40, 17.00 «Про казки». «Ліга
суперзлодіїв» (1)
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 5 « Тв о є
здоров’я»
16.30, 04.15 «Привітай»
22.30, 02.10 Т/с «Слідкуй за
мною» (1)
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20,07.15,07.30 Тема дня.
06.30,07.25 Країна on-line.
06.40 Заголовки.
06.45 Глас народу.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний календар.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.25,12.05 Погода.
09.30 Д/ф «Променi темного
простору».
10.05 Т/с «Чотири танкiсти i
собака».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.20 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Пам`ять серця».
15.15 Наша пiсня.
16.00 Х/ф «Винищувачi».
17.30 Х/ф «Без права на провал».
18.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.10,21.25 Шустер-Live. Спецпроект до Дня Перемоги.
21.20 Плюс-мiнус.
22.10 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
22.20 Фiнал Мiжнародного конкурсу класичної музики «Молодi
музиканти Євробачення-2012».
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
04.20 Т/с «Домiвка».
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
3.20 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 Т/с «Було кохання».
11.45 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення

3».
14.15,15.10,04.05 «Давай одружимось».
16.10,05.40 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,04.50 «Не бреши менi 3».
20.15 Бойовик «Пiслязавтра».
22.50 Бойовик «Мисливцi за
скарбами».
00.50,02.55 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
01.15 Комедiя «Нiчнi сестри».
(2).
IНТЕР
05.35 Т/с «Термiново в номер 3».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подробицях».
0 9 . 1 0 Т / с « Од н о го р азу в
Ростовi».
11.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
2 2 . 3 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 Х/ф «Батькiвщина або
смерть».
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/ф «Пiдводний Всесвiт».
ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.30,03.55 Погода.
05.15,03.25 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.00,12.55,19.20 Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,13.00 Т/с «На безiменнiй
висотi».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Ялта 45».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Х/ф «Снайпер. Зброя
вiдплати».
00.15 Голi i смiшнi.
00.55 Х/ф «Острiв проклятих».
(2).
04.00 Т/с «У чорному списку 2».
04.45 Мiранок.

10 травня
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
14.00 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»
ТРК «УКРАЇНА»
06.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.10 Т/с «Вiдрив».
12.00 «Хай говорять. Мамо, не
вмирай!»
13.00 Т/с «Звiздар».
13.50,21.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Мент в законi 5».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «Важка мiшень». (2).
02.30, 03.40 Т/с «Далеко вiд
вiйни».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.05,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55 «Солдати перемоги» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»

11 травня

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55,
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55,
23.50, 00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 18.40, 22.40 «Час новинЧернівці»
09.40, 14.50, 18.35 «Корисні
новини»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10,
21.10, 01.00 «Час. Підсумки дня»
13.20, 14.20 «5 елемент»
15.15 «Сканер»
16.15 «Лісовий патруль»
17.20 «Переможний голос віруючого»
18.10 «Вікно в Європу»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Вікно в Європу»
23.25, 00.25 «CRIME NEWS»
ТВА
06.00, 07.40, 21.30, 23.30, 03.40
«Теми дня»
06.25, 08.05, 09.50, 17.20, 21.55,
23.55, 04.05 «Погода»
06.30, 08.10, 09.55, 17.25, 22.00,
00.00, 04.10 «Погода на курортах»
06.40, 14.00, 05.30 «Про казки»
07.10 «Ранок надії»
08.15, 09.40, 12.00, 13.55, 17.10,
22.05, 23.25, 00.10, 01.00 «Познайомимось?»
08.30, 15.00 Х/ф «Сімнадцять
миттєвостей весни» (1)
12.05, 19.30, 20.05, 00.15, 01.05
«Панно кохання»
1 4 . 5 0 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 0 5 « Тво є
здоров’я»
16.00, 05.00 «Твій спорт»
16.35, 04.15 «Привітай»
17.00 «Про казки». «Ліга суперзлодіїв» (1)
22.30, 02.10 Т/с «Слідкуй за
мною» (1)
03.00 «Анатомія культури»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чер-

нівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Двадцять днів без
війни» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.10 Т/с «Вiдрив».
12.00 «Хай говорять. Кирило i
Микита».
13.00 Т/с «Звiздар».
13.50 Т/с «Слiд».
15.35,01.35 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Я - охоронець 3: Старi
рахунки».
23.45 Х/ф «07-й мiняє курс».
02.00 Гостi на порозi.
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.25, 22.25, 03.00,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»

понеділок
четвер
22.55 Д\ фільм «Дорогами України»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 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».
14.45,17.05,20.20 Т/с «Унiвер».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
19.50, 21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
06.10 «Легенди бандитської
Одеси».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Справи Лоховського».
08.30,19.00,23.30,01.35,03.45
«Свiдок».
08.55 Т/с «Жорстокий бiзнес».
11.00,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.35 Х/ф «Круглянський мiст».
17.10 Х/ф «Всупереч усьому».
18.30 «Легенди карного розшуку». Унiверсальнi солдати
Сталiна.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.30 «Покер. Million Dollar
Challenge».
02.05 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.15 «Правда життя».
СТБ
05.25 «Нез`ясовно, але факт».
06.10 «Документальний детектив».

06.35,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 Х/ф «Смерш. Прихований
ворог».
14.00,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.05 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Як вийти замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Вони билися за
Батькiвщину».
04.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.35 Kids Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,15.15 М/с «Губк а Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00 Х/ф «Смертельна зброя 3».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.10 Т/с «Татусевi дочки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.35,15.55 Teen Time.
15.40 Пекельне побачення.
17.55,20.00 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
21.00 Кухня на двох.
22.00 Х/ф «Смертельна зброя 4».
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
02.10 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.35 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Ну, постривай!»
08.15 М/ф «Казка про царя Салтана».
09.35 М/ф «Лисиця i дрiзд».
09.50 М/ф «Баба-Яга проти».
10.15 Х/ф «Новi Робiнзони».
12.30 Т/с «Дiльниця».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
16.30 «Красен світ»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\ фільм «Дорогами України»
04.00 Х\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 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 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,19.50 Т/с «Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.55 БарДак.
21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.45 До свiтанку.
НТН
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».
06.20 «Легенди бандитської
Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Жiнка дня».
08.30,19.00,02.30,04.25
«Свiдок».
08.55 Т/с «Жорстокий бiзнес».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.40 Х/ф «Справа для
справжнiх чоловiкiв».
17.00 Х/ф «Три днi поза законом».
19.30 Х/ф «Край».
22.10 Х/ф «Поводир».
00.10 Х/ф «Бiжи не оглядаючись». (3).
03.00 «Речовий доказ».
03.30,05.00 «Агенти впливу».
05.25 «Правда життя».

СТБ
05.55 «Нез`ясовно, але факт».
06.40 «Документальний детектив».
07.05 Х/ф «Чаклун i Румба».
08.55,23.55 Х/ф «Там, де живе
любов».
10.55 Х/ф «Коли її зовсiм не
чекаєш».
18.10,22.00 «Вiкна-новини».
18.20 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки».
20.00,22.40 «Танцюють всi! Повернення героїв».
01.45 «Вiкна-спорт».
01.55 Х/ф «Вони билися за
Батькiвщину».
03.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.50,01.15 Служба розшуку
дiтей.
05.55,06.35 Kids Time.
06.00 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40
«Пiдйом».
06.45,15.15 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Смертельна зброя
4».
11.40,16.00 Т/с «Не родись
вродлива».
13.35 Т/с «Татусевi дочки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.35,15.55 Teen Time.
15.40 Пекельне побачення.
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.40 Х/ф «Назад у майбутнє».
22.00 Пакуй валiзи.
23.45 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
01.20 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Ну, постривай!»
08.25 М/ф «Малюк i Карлсон».
08.50 М/ф «Карлсон повернувся».
09.10 М/ф «Лiсовi мандрiвники».
09.35 М/ф «На лiсовiй стежцi».
09.50 М/ф «Гуси-лебедi».
10.10 М/ф «Гноми та Гiрський
король».
10.15 Х/ф «Лессi».
12.30 Т/с «Дiльниця».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 «Три сестри».
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

IНТЕР

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 Шустер-Live. Спецпроект
до Дня Перемоги.
10.30,18.20,22.55 Погода.
10.35 Х/ф «Визволення».
18.25 Золотий гусак.
18.55 Українська пiсня року.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Кабмiн: подiя тижня.
21.45 Зiрки гумору. О. Степаненко, брати Пономаренки, Л.
Iзмайлов.
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.

05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
0 5 . 3 5 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.15 Х/ф «Кадет».
15.15 «Юрмала-2010».
17.00 «Вечiрнiй Київ».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Вечiр боксу на Iнтерi. З.
Байсангуров».
00.30 Х/ф «Година розплати».
(2).
02.30 «Подробицi» - «Час».
02.55 Д/с «Аджимушкай.
Пiдземелля смертi».
03.45 Д/с «Пiдводний Всесвiт».

УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.50 ТелеАкадемiя.
04.00 Ближче до народу. Авраам
Руссо.
04.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
04.55 «Надвечiр`я».
05.25 Доки батьки сплять.

«1+1»
06.25 М/ф «Смурфи».
07.20 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.20 «Свiт навиворiт 3».
12.10,02.05 Комедiя «Нянька за
викликом».
14.05,03.35 Комедiя «Дiлова
жiнка».
16.15 Комедiя «Освiдчення».
18.25,20.00 Комедiя «Трохи не
при собi».
19.30 «ТСН».
00.15 Бойовик «Мисливцi за
скарбами».

ICTV
05.20,05.50 Погода.
05.25 Факти.
05.55 Iнший футбол.
06.30 Х/ф «Людина президента».
08.20 Козирне життя.
08.50 Зiрки YouTube.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор.
13.40,18.55 Спорт.
13.45,21.05 Наша Russia.
14.00 Максимум в Українi.
15.00 Х/ф «Снайпер. Зброя
вiдплати».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Кандагар».
22.00 Х/ф «Вiд колиски до могили». (2).
00.05 Х/ф «Заборонена
реальнiсть».
01.55 Битва нацiй.
03.00 Т/с «У чорному списку 2».
05.05 ПроЦiкаве.
05.15 Свiтанок.

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.20, 23.35, 00.30 «Час
спорту»
06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00 «Час новин»

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України - Генуезька (Судацька) фортеця.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,12.20,17.25,18.40,22.50
Погода.
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.30 Крок до зiрок. Євробачення.
10.10 Караоке для дорослих.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Атака магiї. Мистецтво
за брамою.
12.25 Х/ф «Потоп».
17.30 Золотий гусак.
17.55 Маю честь запросити.
18.45 Концертна програма
«Мамо, вiчна i кохана».
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Олiмпiйський виклик.
23.20 Свiтовий рекорд Гiннеса.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.05 «Вiра. Надiя. Любов».
04.05 Досвiд.
05.30 Околиця.
«1+1»
06.15 Комедiя «Шкiльнi вiйни:
битва за випускний бал».
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 «Велика рiзниця поукраїнському».
11.45 «Мiняю жiнку 5».
13.05 Бойовик «Пiслязавтра».
15.20,20.15 Комедiя «Трохи не
при собi».
19.30,00.25 «ТСН-Тиждень».
23.25 «Свiтське життя».
01.15 Драма «Полiцейський,
як прикметник». (2).
03.15 Комедiя «Шкiльнi вiйни:
Битва за випускний бал».
04.40 «Я люблю Україну 2».

IНТЕР
05.20 «Найрозумнiший».
06.45 «Вечiр боксу на Iнтерi.
З. Байсангуров».
08.40 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.50 М/с «Машини казки».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 Д/ф «Свати 5. Життя без
гриму».
12.35 Т/с «Байки Мiтяя».
1 8 . 0 0 , 2 0 . 5 5 Т / с « Я н гол и
вiйни».
20.00 «Подробицi».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.25 Х/ф «Фiрма». (2).
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 Д/с «Iсторiя свiту».
ICTV
06.00,06.15 Погода.
06.05 Факти.
06.20 Т/с «Рюрiки».
06.50 Квартирне питання.
07.45 ЄвроФуд-2012.
08.15 Анекдоти по-українськи.
08.50 Х/ф «Заборонена
реальнiсть».
10.45 Зоряний тест-драйв.
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Людина президента».
14.20 Х/ф «Кандагар».
16.45 Х/ф «Бабло».
18.35 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Грозовi ворота».
23.55 Голi i смiшнi.
01.00 Х/ф «Вiд колиски до
могили». (2).
02.45 Iнтерактив. Тижневик.
03.00 Битва нацiй.
04.05 Т/с «У чорному списку
2».
04.45 Свiтанок.
5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Київський
час»
06.45, 08.20, 18.50, 23.35,
00.25 «Час спорту»
06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.00 «Час новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30 «Повнота радості життя»
08.10 22.25 23.20 00.15
«Бізнес-час»
08.30 «Феєрія мандрів»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні

07.10 «Клуб 700»
07.30 «Благая вість з Р. Ренером»
08.10, 22.25, 23.20, 00.15
«Бізнес-час»
08.30 «Світська кухня»
08.50, 14.50, 17.50 «Корисні
новини»
09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 17.20,
00.35 «Погода»
09.20, 15.15 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»
12.10 «Вікно в Європу»
13.15 «Драйв»
14.10 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
17.45 «Дорогоцінності»
18.15 «Час інтерв’ю»
18.40 «Час новин-Чернівці»
19.20, 23.45 «Тема тижня»
19.30 «Машина часу»
20.10, 01.00 «Портрети з С. Дорофеєвим»
21.10 «Велика політика»
21.40 «Вікно в Америку»
22.00 «В кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із Н. Фіцич»

ТВА
06.30, 07.45, 08.35, 19.30, 00.45
«Панно кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 09.40, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 00.40 «Познайомимось?»
09.00 «Про казки»
09.50, 17.20, 00.30 «Погода»
09.55, 17.25, 00.35 «Погода на
курортах»
12.00 «Міні-мікс»
13.00 «Буковина містична»
13.30 «Так говорить Біблія»
14.10 М/ф «Астробой» (1)
16.00 «Радіус»
16.30 «Теми тижня»
22.00, 03.00 Х/ф «Піаніст» (2)

«ЧЕРНІВЦІ»
0 7 . 0 0 , 0 8 . 2 0 , 11 . 4 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.40,18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.50, 17.50,
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.00 «Малятко»

09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.50 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Двадцять днів без
війни» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
22.00 Х/ф «Кохання в повітрі» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,03.40 Х/ф «Хто б говорив».
09.00 Т/с «Дорожнiй патруль
11».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Гостi на порозi.
12.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
14.00 Т/с «Iнтерни».
16.00 Х/ф «Стань мною».
18.00, 19.20 Т/с «Серце не
камiнь».
21.15 Х/ф «У рiчки два береги.
Продовження».
01.15 Х/ф «Як знайти iдеал».
02.45 Щиросердне зiзнання.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 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 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Європейським шляхом»
12.00, 03.30 Д/фільм
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
16.10, 22.30 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»

13 травня
новини»
09.15, 10.10, 12.10, 13.10,
14.10, 17.15 «Погода»
09.20 «Вікно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор»
14.20 «Гра долі»
15.15 «Світська кухня»
16.15 «Фактор безпеки»
17.20 «Палата»
17.25, 23.40 «Рекламна кухня»
18.15 «Велика політика»
19.20 «Тема тижня»
19.30, 01.00 «РесПубліка з А.
Безулик»
21.00 «Час. Підсумки»
21.40 «Час-тайм»
22.00 «Територія закону»
22.35 «Кіно з Я. Соколовою»
00.30 «Історія успіху»
ТВА
06.30, 07.45, 08.35, 19.35,
00.10 «Панно кохання»
07.15 «Ранок надії»
08.30, 09.10, 12.55, 17.15,
21.50, 00.05 «Познайомимось?»
09.15 «Вихід є…»
09.50, 17.20, 23.45 «Погода»
09.55, 17.25, 23.50 «Погода на
курортах»
12.00 «Міні-мікс»
13.00 «Анатомія культури»
13.40 «Так говорить Біблія»
14.10, 03.30 Х/ф «Агора» (1)
16.20 «Церква і світ»
16.45 «Радіус»
19.30, 00.00 «Нова гостьова»
22.00, 02.40 «АльбертЕйнштейн»
23.00 «Теми тижня»
05.30 «Про казки»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30,11.15, 12.55,
14.40, 18.30, 20.50, 00.25
«Погода»
07.05, 12.00 «Хендмейд»
07.30,12.30, 15.10 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Сад. Город. Квітник»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
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12 травня

00.40 «Одвічні цінності»
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 М/с «Ллойд у космосi».
10.35 М/с «Свiт Квесту».
11.05 Єралаш.
11.25 Одна за всiх.
11.50 Т/с «Хто у домi господар?»
12.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Лялечка 2.
14.15 Х/ф «Чудова Анжелiка».
16.15,20.05 Т/с «Унiвер».
18.10 Х/ф «Будинок великої
матусi».
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Дуже страшне кiно
2». (3).
00.25 На добранiч, мужики.
01.15 До свiтанку.

НТН
05.55 «Уроки тiтоньки Сови».
06.25 «Легенди бандитського
Києва».
06.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
08.55 Х/ф «Край».
11.30 «Речовий доказ». Замах
на Брежнєва.
12.00 «Головний свiдок».
12.40 Х/ф «Поводир».
14.40 Т/с «Журов 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 6».
23.00 Х/ф «Адреналiн». (3).
00.40 Х/ф «Новачок». (2).
02.30 «Речовий доказ».
04.35 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.40 М/ф «Бременськi музиканти».
06.20 Х/ф «Мiцний горiшок».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».

11.00 Моя правда. Тетяна Буланова. Не плач...
12.00 «Неймовiрна правда про
зiрок».
13.15 «Холостяк 2».
16.35 «Як вийти замiж».
17.35 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки».
19.00 «Україна має талант! 4».
22.55 «Хата на тата».
00.15 «Україна має талант! 4».
Пiдсумки голосування.
00.45 «Детектор брехнi».
01.40 Х/ф «Старики-розбiйники».
03.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Курсанти».
07.10 Один за всiх.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.00 Кухня на двох.
15.00 Х/ф «11 друзiв Оушена».
17.20 Х/ф «Назад у майбутнє».
19.50 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
22.00 Хто зверху?
23.55 Х/ф «Вечеря з дурнями».
(2).
02.10 Спортрепортер.
02.15 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.40 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Бременськi музиканти».
08.00 М/ф «Троє iз Простоквашино».
08.25 М/ф «Канiкули в Простоквашино».
08.50 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Д/ф «Дивовижний
Серенгетi».
11.05 Д/ф «Розумнi мавпи».
12.05 Х/ф «Новi Робiнзони».
14.05 Т/с «Я повернусь».
20.20 Х/ф «Лiтнiй дощ».
22.40 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
(2).
00.30 Х/ф «Бунтiвлива юнiсть».
(2).
01.50 «Нiчне життя».
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14.45 «Кралечки»
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
21.50 «КВН. Ліга «Торнадо»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20,04.10 Х/ф «Хто б говорив 2».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Х/ф «У рiчки два береги.
Продовження».
15.00 Т/с «Серце не камiнь».
18.00, 19.30 Т/с «Хто, якщо
не я?».
19.00,03.40 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Футбольний вiкенд.
23.30 Таємницi зiрок.
00.30 Т/с «Година Волкова».
02.20 Х/ф «Царство горгулiй».
(2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Спорт-драйв»
12.00, 03.30 Д/фільм
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.10, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Люди і долі»
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Люди і долі»
21.15 Д\фільм «Дорогами
України»
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 у л 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 М/ф «Титан: пiсля
загибелi Землi».
11.15 Єралаш.
11.35 Х/ф «Чудова Анжелiка».
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Чортицi в спiдницях.
15.10,20.20 Т/с «Унiвер».
16.05 Х/ф «Будинок великої
матусi».
18.00 Лялечка 2.
18.55 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Дiффчатка».
22.45 Х/ф «Сусiдка». (2).
00.45 На добранiч, мужики.
01.35 Дурнєв+1.
02.00 До свiтанку.
НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.40 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Т/с «Журов 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». Унiверсальнi солдати
Сталiна.
12.00,04.10 «Агенти впливу».
12.45 Х/ф «Перехрестя».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
19.00 Х/ф «Барбаросса».
23.15 Х/ф «Тiнь у глибинi». (3).
01.10 Х/ф «Адреналiн». (3).
02.35 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.40 М/ф «Крокодил Гена i
Чебурашка».
06.45 Х/ф «Старикирозбiйники».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00,01.20 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.00 «Караоке на Майданi».
12.00 «Моя правда. Вадим
Демчог. Щоденник забутої
дитини».
13.00 «Куб 2».
14.15 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Мiй улюблений
генiй».
02.10 Х/ф «Римується з
любов`ю».
03.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Курсанти».
06.40 Клiпси.
06.55 Один за всiх.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
09.55 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.10 Пакуй валiзи.
14.45 Шури-амури.
17.00 Файна Юкрайна.
17.30 Х/ф «Назад у майбутнє
2».
19.40 Х/ф «Назад у майбутнє
3».
22.00 Пiранi XL.
22.55 Х/ф «Незламний шпигун».
00.40 Спортрепортер.
00.45 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
02.20 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Ну, постривай!»
09.00 М/ф «Пригоди
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Д/ф «Розумнi мавпи».
11 . 0 5 Д / ф « Д и в о в и ж н и й
Серенгетi».
12.05,22.00 Х/ф «Мадмуазель
Мушкетер».
15.45 Х/ф «Лiтнiй дощ».
17.50 «Розкiшне життя».
18.45 М/ф «Джиммi Нейтрон:
Хлопчик-генiй».
20.15 Х/ф «Без вини винний».
(2).
01.20 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
(2).
02.50 Х/ф «Бунтiвлива
юнiсть». (2).
04.15 «Нiчне життя».
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Ранні овочі: безпека і ризик
Свіжі овочі та фрукти все активніше радують око «зголоднілих» на
вітаміни за зиму споживачів. І хіба можна пройти повз цю насичену
кольорами красу? Але вона може зберігати в собі серйозну небезпеку.
Бо деякі недобросовісні виробники пропонують довірливим покупцям
не завжди якісний і корисний товар. Та убезпечити себе від отруєнь все ж
таки можна!

Нітрати бояться сонця

Для прискорення росту і дозрівання рослин виробники використовують нітрати. У невеликих і розумних кількостях ці речовини не
шкодять здоров’ю людини. Але дехто надмірно
скроплює ними рослини. Зловживання такими
добривами може призвести до значних розладів
шлунка й інтоксикації всього організму. Тому,
щоби зменшити кількість нітратів в овочах,
можна на півгодини залишити їх під прямими
сонячними променями. Сонце – прямий ворог
нітратів.

Зелень

Зелень дуже швидко росте, тому на прилавках магазинів вона з'являється раніше за всі інші
овочі та фрукти. Вибираючи зелень, звертайте
увагу на наявність підгнилих та пожовклих листочків. Важливо також уважно придивлятися і
до самих гілочок зелені, щоб оцінити їх схожість
і дізнатися, чи не росли вони в різних місцях і в

різних теплицях, і чи не були вони зірвані в різний час.

Молода картопля

Щоб уникнути отруєння цим овочем, звертайте увагу, перш за все, на країну виробника.
Нині дуже багато картоплі завозять з-за кордону. Стандарти інших країн не завжди збігаються зі стандартами нашої країни. Тому, якщо купуєте ці коренеплоди, особливо, для дітей, обирайте
картоплю, вирощену в нашій країні. Не беріть
позеленілі плоди – це пряма ознака надмірного
вмісту в ньому соланіну. Не купуйте «мокру» на
вигляд картоплю – в ній занадто багато хімічних
добрив. У якісного плода шкірка повинна бути
гладкою і пружною, при продавлюванні нігтем,
повинен відчуватися невеликий хруст.

Де зосереджені нітрати

Коли ви купили і принесли додому овочі, перегляньте їх ще раз уважно, видаліть всі сумнівні,

зіпсовані і неприродні частини – користі від них
не буде жодної.
Видаліть всі частини, в яких максимально
сконцентровані нітрати: в капусті – це качан і
верхні листки; в помідорах нітрати зосереджені
в плодоніжці; у редиски – на стику листя і коренеплоду, а також в його корінці-хвостику; у ранніх
огірках – у шкірці, особливо в нижній (темнішій)
частині. У зелені бажано викинути всі основні

Психологи навчать жити так,
щоби зберегти здоров’я
Суттєве погіршення
здоров’я людей, збільшення
рівня захворюваності і
смертності, зменшення
середньої тривалості життя, а
також масова зміна поведінки
викликають занепокоєння
медиків. Емоційні зриви,
порушення психічного стану
та суїциди стають мало не
нормою. Саме тому професія
психолога набуває нині все
більшого значення у житті
сучасного суспільства і cтає
невід’ємною складовою нашого
буття. Про це – лікар-психолог,
кандидат медичних наук
Наталія КАРВАЦЬКА.
Медпсихологи ведуть
прийом у поліклініках
і лікарнях
– Нагальні потреби українців у медикопсихологічній допомозі сприяли створенню
медико-психологічної служби на рівні обласних, міських і районних лікувально-профілактичних закладів як в умовах стаціонарів,
так і поліклінік. Надання медико-психологічної допомоги пацієнтам на ранніх стадіях захворювання та й просто у складних життєвих
ситуаціях шляхом запровадження посад лікарів-психологів у мережі лікувальних установ
різного профілю є для держави економічно
доцільним. Бо саме своєчасне виявлення і
сучасна діагностика захворювань має вирішальне значення для успішної терапії і сприятливого прогнозу. У зв’язку з цим і розпочали

підготовку лікарів – медичних психологів у
Буковинському державному медуніверситеті.
Медичний психолог здійснює психопрофілактику серед людей груп ризику, а
спільно з відповідними лікарями-спеціалістами – психодіагностику та лікування хворих
соматичного і психічного профілю, а також
психологічну реабілітацію із застосуванням
спеціальних методик. Водночас лікар-психолог надає психологічну допомогу особам
різного віку, неспроможним впоратися з
несприятливими умовами, що склалися в
їхньому житті.

Допоможуть подолати
страхи і тривоги

Лікарі-психологи беруть активну участь у
поширенні медичних знань серед населення
щодо психогігієни та психопрофілактики,
сприяють вирішенню внутрішньо-особистісних та міжособистісних проблем, а отже – покращенню рівня психічного й психологічного
здоров’я. Основним завданням роботи психолога з пацієнтами психосоматичного профілю
є подолання страху, тривоги і психоемоційного напруження, корекція невірних установок
хворих щодо лікування, попередження не-

вротичних реакцій і ятрогенних станів.
Для переробки психотравмуючих переживань, мобілізації особистісних резервів
хворих, лікарі-психологи використовують
сукупність простих психотерапевтичних методів. Диференційований підхід до кожного
пацієнта дозволяє обрати конкретний вид
психотерапевтичної допомоги.
Лікарі-психологи використовують як
психокорекційні, так і психотерапевтичні
методи, які за змістовним призначенням
можуть бути відволікаючі та седативні (заспокійливі), психорегулюючі та дезактуалізуючі,
компенсуючі та психозахисні, потенціюючі та
подовженої дії. Вже сама можливість висловити свої думки і почуття, значно покращує
внутрішіній стан людини та сприяє її швидшому одужанню.
Спільний досвід надання допомоги пацієнтам лікарем-психологом і лікарем-вузьким фахівцем переконливо доводить свою
ефективність і потребує запровадження в
загальномедичну практику.
Отже, за умови, що вас дістали страхи і
тривоги, зверніться по допомогу до медичного психолога, який сьогодні є в кожній
поліклініці та лікарні.

стеблини і залишити тільки листя.
Безпосередньо перед приготуванням овочі
необхідно нарізати невеликими шматочками і
помістити на 1– 3 години в підсолену холодну
воду. Особливо це стосується картоплі, буряків і
моркви. Під час приготування, воду при закипанні бажано зливати двічі. А для збереження максимальної кількості корисних речовин – рекомендується готувати продукти на пару в пароварці.

Магнітні бурі
у травні
4 травня – від 16.00 до 20.00.
6 травня – від 05.00 до 07.00.
9 травня – від 16.00 до 20.00.
13 травня – від 02.00 до 05.00.
16 травня – від 15.00 до 19.00.
20 травня – від 14.00 до 17.00.
21 травня – від 04.00 до 07.00.
23 травня – від 03.00 до 06.00.
29 травня – від 08. 00 до 10.00.
11, 25 та 26 травня може спостерігатися слабкість та
знесилення. Рекомендується зменшити навантаження
і збільшити час відпочинку.
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Приділіть увагу своєму здоров’ю. Будете схильні до
зайвої перевитрати енергії, що негативно відіб’ється на
захисних функціях організму. Гарний час для відновлення доброзичливих стосунків з родичами, сусідами,
знайомими. Зробіть перший крок до примирення.

Проявляйте особливий такт у взаєминах із близькими. Якщо не будете стримувати себе і свої емоції, то не
виключені великі сварки. Небажано у ці дні затівати в
квартирі ремонт або проводити генеральне прибирання.
Зустріньтеся з друзями, займіться фітнесом.

Можуть виникнути ускладнення у стосунках із
сусідами, знайомими і родичам. Намагайтеся бути
тактовнішими і ввічливішими в розмові з людьми.
Можливо, різке ставлення до вас з боку оточуючих
буде відповідною реакцією на таку ж вашу поведінку.

Можливі проблеми, пов’язані з матеріальними втратами. Зірки застерігають вас від великих фінансових
витрат. Покупки, які зробите в ці дні, швидше за все,
виявляться непотрібними. Вдалий час для розважальних
поїздок і нових дружніх знайомств.

У першій половині тижня важко буде утримати
себе від різких і прямолінійних вчинків. Небажання рахуватися з думкою близьких людей може спричинити
напружені ситуації. Намагайтеся думати не тільки про
себе і свої бажання, тоді ви зможете уникнути багатьох
конфліктів.

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

шенням самопочуття. Можливо, відчуєте деяку невпевненість у собі, в правоті своїх вчинків – з’явиться більше
сумнівів щодо тієї чи іншої ситуації.

Не рекомендується проводити час у компаніях. Відчуєте, що стосунки з друзями складаються не настільки
доброзичливо, як хотілося б. Не виключені сварки, причому абсолютно на рівному місці. Кінець тижня – гарний
час для лікування і профілактики хвороб.

Цього тижня Стрільці будуть налаштовані на рішучі
дії заради досягнення своєї мети. Але уникайте прямолінійності та фанатизму. Намагайтеся пом’якшити свій
стиль поведінки. Інакше це може піти на шкоду вашій
кар’єрі. Робіть приємні сюрпризи дорогим вам людям.

Ризикуєте зіпсувати стосунки з начальством. Щоби
цього уникнути, намагайтеся сконцентруватися на чомусь одному. Четвер і п’ятниця – гарні дні для сімейних
турбот, які будуть для вас насолодою. Можна зайнятися
генеральним прибиранням і ремонтом.

Стикнетеся зі стресовими ситуаціями, у результаті
яких доведеться витратити велику кількість енергії. Утримайтеся від вчинків, пов’язаних із ризиком травмування,
будьте обачнішими при поводженні з вогнем, гострими
предметами. Якщо вам належить планова хірургічна операція, бажано перенести її на інший час.
Стосунки з коханою людиною можуть погіршитися.
Вам буде важко зрозуміти мотиви поведінки партнера,
який в деяких питаннях може проігнорувати вашу думку
або зовсім приховати від вас свої вчинки. Не ставте зайвих питань – ситуація не затягнеться надовго.
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або Про те, як чернівецький школяр змайстрував

незвичайний енергоефективний світильник, і що з
того вийшло

У цей період може виникнути напруженість у романтичних стосунках. Не слід зачіпати гострі теми: питання,
що стосуються доходів, заощаджень і витрат. В іншому
випадку не виключений конфлікт між вами і вашою пасією. Сприятливі дні для відпочинку.

Ризикуєте опинитися в ситуації, коли свобода ваших
дій буде обмежена. Можливо, це буде пов’язано з погір-

ТЕРЕЗИ

Цікаві факти про Україну

Передплатний індекс 09584

• Найбільше слів в українській мові
починається на букву «п». Частіше за все
вживається буква українського алфавіту
– «о». Найрідше використовуються літери
«ф» і «г».
• Одну з найвідоміших пісень в світі
«Summertime» Джордж Гершвін написав
під враженням від колискової «Ой ходить
сон коло вікон» у виконанні Українського
Національного хору.
• Третій найвідвідуваніший у світі
Макдональдс знаходиться у Києві, біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно
потрапляє у п’ятірку найбільш людних
Макдональдсів світу. Минулого року тут
зробили більше 2 млн. замовлень.
• Станція метро «Арсенальна» в
Києві – найглибша в світі, і вона простягається під землею на 105 метрів. За
деякими даними, в тунелях біля «Арсенальної» є таємні притулки для політичної верхівки.
• Українці – п’ята найбільш питуща
нація в світі. Нас перепивають тільки
молдавани, росіяни, угорці та чехи. Середньостатистичний українець старше 15
років у рік випиває понад 15 літрів алкоголю – на літр більше ірландця і майже на
два – норвежця.
• У Європі розкривають 30-40% злочинів, в Україні аж – 90%. Правозахисники
пояснюють, що наша неприродно барвиста статистика є результатом вибивання
зізнань з підозрюваних і також небажання
фіксувати «безнадійні» справи (напри-

клад, крадіжки мобільних
телефонів).
• В Україні – найбільший запас
марганцевої
руди в світі,
близько
11%
від усіх покладів планети.
• Українці, а саме конструкторське
бюро Антонова, розробили літак з найбільшою вантажопідйомністю в світі – Ан255 «Мрія». Спочатку він проектувався
для перевезення космічних кораблів.
Наразі «Мрія» проводить комерційні вантажні перевезення.
• Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень – це «Щедрик», народна пісня,
записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol
of the Bells» або «Ring Christmas Bells».
На Youtube різні виконання «Щедрика»
набирають мільйони переглядів.
• Україна з власної ініціативи відмовилася від третього найбільшого в світі
арсеналу ядерної зброї. На момент проголошення незалежності у нас було більше
тисячі ядерних боєголовок і третій в світі
ядерний потенціал після Росії і Америки.
Боєголовки і ракети віддали Росії, пускові
шахти знищили. У відповідь Україна отримала гроші на роззброєння, плюс гарантії
безпеки від ядерних держав.
• Українському поетові Тарасу
Шевченку встановлено близько 1200
пам’ятників по всьому світі, більшість з
них знаходиться на Західній Україні.
• Українець Микола Сядристий, хоч і
не «лівша», але підкував блоху, прямо як

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею
165,80кв.м. та земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд загальною площею 2500кв.м. Майно знаходиться за адресою: Кіцманський район,
с. Мамаївці, вул. Н. Яремчука,16 та є власністю Кудельницького Ю.І. (Кіцманський район, с. Мамаївці,
вул. Н. Яремчука,16). Житловий будинок складається з: підвал – 8,50кв.м, коридор – 24,80кв.м, кухня
– 15,60кв.м, котельня – 8,60кв.м, ванна – 7,10кв.м, 1-а кімната – 17,10кв.м, 2-а кімната – 7,40кв.м,
3-а кімната – 15,40кв.м, коридор – 14,40кв.м, нежитлова кімната – 35,10кв.м, кімната – 20,30кв.м.
Фундаменти – бетонний, стіни – цегла, крівля – жесть, в наявності електропостачання, опалювання
індивідуальне водяне. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд кадастровий номер 7322586500:03:001:0351. Майно належить
боржнику на підставі договру купівлі-продажу житлового будинку ВКР/157497/ від 02.09.2008р,
державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №361068 від 01.02.2009р. Інші
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 498 060,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612017 від 12.03.12)
Гарантійний внесок –24903,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед:ПАТ «Фольксбанк» ЄДРПОУ 19358632, м. Львів, вул. Грабовського,11.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 25
травня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: Кіцманський район, с. Мамаївці в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 25 травня 2012 р. до 14:00 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 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135
ЄДРПОУ 34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського 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
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – житловий будинок з прилеглими до нього господарськими пост
ройками, загальною площею 44,30кв.м, який знаходиться за адресою: м. Сторожинець, вул. Подольська,8, Сторожинецький район, Чернівецька область та є власністю Гаврилюк Вероніки Аркадіївни (м.
Сторожинець, вул. Подольська, 8 інд.код 2333104029). Житловий будинок загальна площа 44,30кв.м,
житлова – 16,40кв.м. складається з: веранда – 12,30кв.м, комора – 3,30кв.м, кухня – 12,30кв.м,
кімната – 16,40кв.м. господарські пристройки складаються з : сарай – 14,9кв.м, сарай – 7,6кв.м.,
вбиральня – 1,70кв.м. огорожа, криниця. Фундамент – камінь, саман, стіни – цегла, саман, перегородки- саман, підлога – бетон, дах і покриття – толь. Інженерно-технічне обладнання – опалення – пічне,
енергопостачання – 220В. Майно розташоване на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні. заг
площею 0,40га. Майно належить боржнику на підставі рішення Сторожинецького районного суду №
2-295 від 22.03.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 27 360,00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612008 від 28.02.12).Гарантійний внесок – 4 104,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: Саввін Василь Прокопович (смт. Красноїльськ, вул. Дружби,
54А, Сторожинецький район).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 по договору №2612008. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 22 травня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Сторожинець, Строжинецького району,
Чернівецької області, в приміщенні ВДВС Сторожинецького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 18 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
37314001002792 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 25079942, одержувач: ВДВС
Сторожинецького 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

у казці. Блоху можна
побачити в київському музеї
мініатюр.
• В Україні, на відміну від
решти світу, батарейки
окремо не утилізуються. А вони
містять токсичні елементи, які сильно забруднюють воду і ґрунт.
• На момент проголошення незалежності Україну заселяло 19,4 мільйона
свиней, сьогодні їх в два рази менше – 8,3
мільйона. Не дивлячись на свою репутацію «салоїда», середньостатистичний
українець з’їдає усього 18 кг свинини на
рік. Це в три рази менше, ніж німець.
• Нещодавно українці зробили найбільший у світі келих для шампанського,
який може вмістити понад 56 літрів. Як
пити шампанське з такого келиха – незрозуміло, проте ми все одно молодці.
• Найстаріша в світі карта відома науці, а також найбільш стародавнє поселення нomo sapiens, були виявлені саме на
Україні, в селі Королево, біля Межигір’я.
Її вік становить біля 15 тисяч років. Карта
була вирізана на кістці мамонта.
Український пауерліфтер, Дмитро
Халаджи, включений до Книги рекордів
Гіннесса більше 20-ти разів. Один з його
рекордів називається «Кузня диявола», в
якому Дмитро лежить на цвяхах накритий
700 кг сталевою плитою, по якій б’ють
кувалдами.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги
з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 60,0кв.м. Майно знаходиться за адресою: Чернівецька область,
м. Кіцмань, вул. Озерна,12 та є власністю Теренович Ж.А. (м. Кіцмань, вул. Озерна,12). Одноповерховий будинок, висота приміщень – 2,60м, фундаменти – бетонні
стрічкові, стіни, перегородки – цегляні не поштукатурені, перекриття, покриття
– дерев’яне, дах – шатровий, залізо – оцинковане, підлоги – дерев’яні, прорізи
дерев’яні, внутрішнє опорядження просте, штукатурка, інженерне забезпечення –
газ, електропостачання. Будівля перебуває в доброму технічному стані. Земельна
ділянка не приватизована. Майно є власністю боржника на підставі договору дарування від 19.03.1988р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 156 780,00
грн. (без ПДВ) (договір № 2612018 від 12.03.12)
Гарантійний внесок – 23517,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Універсал Банк», м. Чернівці, вул.
Стасюка,11.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 25
травня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м. Кіцмань, в приміщенні ВДВС Кіцманського РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 22 травня 2012 р. до 12:00 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 37318001002806.в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291
одержувач: ВДВС Кіцманського 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
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги
з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – 1/4 частина квартири
№ 1, що розташована за адресою: Чернівецька обл.,смт. Глибока, вул. Гагаріна,
2/1.та є власністю Костецької С.П., ( смт. Глибока, вул. Гагаріна, 10/11). Квартира
розташована на першому поверсі, двохповерхового будинку. Стіни, перегородки
- цегляні, перекриття - залізобетонні плити. Інженерні устаткування - електроосвітлення, пічне опалення, телефон. Майно належить боржнику на підставі ухвали
Першотравневого райсуду від 24.06.2010р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 34110,00 грн. (без ПДВ) (договір № 269141 від 30.12.10).Гарантійний внесок
–5116,50 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:КС «Рідне Коло», ЄДРПОУ: 33466212, Адреса: м. Чернівці, вул. О.
Кобилянської, 12/10.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 24 травня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл., смт.
Глибока, вул. Глибоцька, 2а в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ.Остаточний термін
подачі заяв 21 травня 2012 р. до 12:00 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 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 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

Чернівецький школяр Василь Довбенко, який
навчається в загальноосвітній школі №4 обласного
центру, винайшов енергоефективний світильник для
нічного освітлення кімнати та здобув за це перемогу
у номінації «Друге життя речей» поважного конкурсу
у Києві «Діти за чисту енергію». Приводом для такого
винаходу стала ненароком розбита настільна лампа, яка
й лягла в основу втілення задуму. Окрім старої зіпсованої
лампи, Вася використав вживані диски та стару підставку
для них, і назвав диво-світильник «Диско-вежею».
Всеукраїнський конкурс дитячої
творчості «Діти за чисту енергію»
проводився Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України вже четвертий рік поспіль і мав на меті формувати абсолютно новий, енергоефективний світогляд
у дітей та молоді. Загалом на конкурс
було надіслано понад 2,5 тисячі робіт
у трьох номінаціях: малюнки, девізиречівки та поробки. Конкурсна комісія
обирала переможців у кожній з номінацій у двох вікових категоріях – 6-11
років та 12-16 років.
Конкурсне журі відзначило унікальні макети кількох учасників – діючий млин, де вітер замінює електричну
енергію і постачає чисту питну воду,
8-річного Антона Льоди з Херсонщи-

ни, еко-будинок з функціонуючим
вітрогенератором й автоматичним
освітленням, що працює від сонячних
модулів, 13-річного Андрія Швадронова з Харківщини та енергоефективний
світильник «Диско-вежу» для нічного
освітлення кімнати 15-річного Василя
Довбненка з Чернівців.
Були на виставці й різноманітні вироби зі скла, поліетилену, пластмаси
– ніжно-блакитні сережки, виготовлені
з плавленого пластику, лялька в сукні
з льодяникових обгорток, дамська сумочка зі старих платівок, прикрашена
полум’яними маківками поліетилену,
макет корабля з сірників, м’які іграшки, зшиті з відходів тканини, ялинкові
прикраси зі старих лампочок, вкриті
золотаво-сріблястим пилом. Колоритні

вази та статуетки, як оздоба для домашнього та офісного інтер’єру. Окрім
поробок, на виставці були представлені малюнки та речівки у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Малювали юні конкурсанти вітряки,
гідростанції, «розумні» будинки й
електромобілі.
«Диско-вежа» – перший винахід
Василя, який одразу приніс хлопцеві
перемогу у конкурсі високого рівня.
Вася каже, що для того, аби сконструювати світильник, працював упродовж
трьох днів і навіть вночі.
– Особливість моєї роботи полягає
в тому, що лампа зроблена з окремих
речей, кожна з яких вже була вживана, – розповідає Вася про технічні
особливості диво-пристрою. – Я цим
речам дав друге життя, і це найбільш
цікаве в моїй роботі.
До оформлення конкурсної роботи
долучилися й батьки школяра, які його
всіляко підтримували, – мама сплела
кошик потрібних розмірів, макраме
для оздоблення, а тато допоміг розташувати між дисками резинові кульки
– підшипники.
– Мої батьки мене дуже підтримували – і порадами, і до самої роботи доклалися, – каже Василь. – Потім, коли
дізналися, що я переміг, дуже раділи.
Приємно було, що однокласники теж
радісно сприйняли звістку про мою

Вася зі своїм винаходом
перемогу.
Про можливість узяти участь у
конкурсі «Діти за чисту енергію» Василеві розповіла його вчителька з фізики
та астрономії Світлана Вербовська,
власне саме з нею Василь обговорював
свою ідею поробки та її назву.
– У Васі бувають такі своєрідні
зльоти, коли приходить натхнення, – от як цього разу, – розповідала
пані Світлана. – Це нормально, коли
людина щось робить з натхненням. Бо
відповідний настрій має бути не тільки
в музикантів, митців, а й у науковців.

Так і Василь – працював зацікавлено,
натхненно, щоправда, на перемогу
не розраховував. Приємно, що з 600
робіт, які брали участь саме в номінації «Друге життя речей», його робота
стала третьою – це справді вагомий
результат.
Світлана Вербовська каже, що
перемога в конкурсі додала Василеві
впевненості в собі, а сам юний винахідник скромно зауважує, що такий
результат надихає його до нових пошуків.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Найбільш демократичний спорт – воркаут – уже в Чернівцях
Здоровий спосіб життя,
цілеспрямованість, чудове
самопочуття, хороша статура,
сталеві м’язи, сила волі. Саме
це характеризує хлопців,
які займаються воркаутом.
Тренажерні зали і тренерів їм
заміняє звичайний спортивний
майданчик. У цьому – запорука
успіху. Значні досягнення
на рахунку турнікменів з
Дніпропетровська, Києва,
Бердичева. На якому ж рівні
розвинутий Street Workout у
Чернівцях?
Про це – у розмові з
одним із представників цього
молодіжного руху – Олександром
СТЕПАНОВИМ.
– Як розпочав свій шлях у Street Workout
і скільки цим уже займаєшся?
– Я відвідував багато спортивних секцій, але
кожна набридала після першого ж місяця тренування. Більшу зацікавленість я відчув до банальних підтягувань на спортивному майданчику. Тоді
й уявити не міг, що це переросте в щось більше.
І хоча займаюсь досить мало, з літа 2011-го,
та й значні інтервали між тренуваннями бувають,
я підтримую себе у формі і розвиваю цей спорт у
Чернівцях разом зі своїми друзями.

– У вас є команда?
– Так, вона невеличка, поки що нас троє:
Олег Танасійчук, Олег Горішний і я. Ми – друзі
і тренуємося разом. Об’єдналися для виступу
на київських командних змаганнях. Та вони, на
жаль, не відбулися.
Найближчим часом зареєструємо спортивну
організацію «Street Workout Chernivtsi». Це не
спортивна секція, а організація для проведення
офіційних змагань в нашому місті, для контактування з пресою тощо. Проводитимемо місцеві
змагання, розвиватимемо воркаут. Головний
захід відбудеться 7 липня, коли до нас приїдуть
Денис Мінін, Женя Козир, Іван Козачок та інші
турнікмени, які активно тренуються й пропагандують здорой спосіб життя.

– Як розвивається воркаут у Чернівцях у
порівнянні з іншими містами України?
– Оскільки був лише в Києві на всеукраїнських змаганнях, то стверджувати нічого не
можу. Хоча чув про нас непогані відгуки від
відомих воркаутистів. Недарма ж мій друг Олег
Танасійчук посів 2 місце в силових вправах на
всеукраїнському турнірі.
Останні змагання в Чернівцях проводилися
взимку. У них взяли участь майже 30 спортсменів
і стільки ж глядачів, якщо не більше, прийшло
підтримати своїх друзів. Змагання проводилися
в спортивному залі Чернівецької ЗОШ №22. Було
море емоцій, жага до перемоги, конкуренція,
призи.
У березні ми встановили рекорд з масового

підтягування та відтискання на брусах. Звичайно,
не офіційно, але все ж таки... Ми зібрали близько
115 людей у військовій частині, адже в Чернівцях
немає великого спортивного майданчика. З нами
навіть підтягувались та відтискались 10 солдатів.
Було холодно, дув сильний вітер, але Чернівецькі
воркаутери настільки наполешливі, що займаються навіть в несприятливі погодні умови.
– Співпрацюєте з іншими спортивними
напрямками?
– Ми підтримуємо армспорт у Чернівцях. У
планах також співпраця з кроссфітом, який вже
в Чернівцях офіційно зареєстрований. Це спорт,
який немає визначеної системи: вправи підбираються самостійно, тобто людина робить те, що їй
подобається – плаває, бігає, стрибає тощо. Невдовзі збудуємо майданчик для кроссфіту-воркауту з нашою невеличкою фінансовою допомогою.
– А ви приймаєте до себе охочих?
– Це найбільш демократичний вид спорту.
Мій брат Ігор Степанов навіть записав, так би
мовити, гімн воркауту. Тож зрозуміло, що приймаємо всіх незалежно від віку, статі та інших
факторів. Воркаут не потребує жодних фінансових вкладень. Для занять потрібні тільки
турнік і бажання. Займаючись воркаутом, я
познайомився з багатьма хлопцями, які стали
мені добрими друзями.
Воркаут – соціально-спортивний рух людей, який прийшов з Америки. Він не потребує
фінансових вкладень. Для заняття воркаутом не
потрібно витрачати гроші на тренажерні зали. Достатньо вийти на спортивний майданчик і тренуватися на турніках, брусах чи іншому підручному
обладнанні, на якому можна підтягуватися.

Тетяна ПІНЬКАС
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Анатолій ТОМКІВ знає, бо пацив
Герої книги журналіста Анатолія Томківа «Хто пацив, той знає:
новели, нариси» – наші з вами сучасники, земляки-буковинці. У
кожного – власний досвід, своє ставлення до того, що дозволене або
недозволене нам у цьому світі. Вони – просто люди, тож потрапляють
у різні життєві ситуації: чи то смішні, чи то сумні – це вже як життя
поверне. І мають на це гуцули, земляки Анатолія Томківа, дуже гарне
слівце «пацити» (із наголосом на другому складі). Звідси й назва
книги, про яку йдеться в бесіді з її автором.

«Моє покоління з «Птахом»
пішло в життя»

– Пане Анатолію, в Розтоках – вашому
рідному селі та його околицях знімалося
кіно. Та не просто кіно, а легендарний і вже
майже біблійний «Білий птах із чорною
ознакою». Ваші односельчани були задіяні
в цьому, як тепер модно казати, проекті. А
Вас ця подія так уразила, що стала початком
шляху до нинішнього Анатолія Томківа,
письменника з непересічною увагою до
життя, до його подробиць, до людей, до
Слова. Чому?
– У житті кожної людини, певно, є свій
«Х-фактор». Для мене ним стала зйомка фільму
в Розтоках за участі актора, режисера, громадянина України в часи, коли ми ще не мали паспортів своєї держави, Івана Миколайчука. Збіглося
тоді кілька обставин. Насамперед, кіностудія
базувалась у спортивному залі Розтоцької школи,
де директорував мій батько Микола Михайлович Томків. І можна було побачити знаменитих
людей, відомих з фільмів «Сон», «Тіні забутих
предків», «Захар Беркут» тощо. Сама атмосфера творення кіно не десь, а тут, у знайомих
урочищах, де ми дітьми грали в «пекаря» і пасли
корови, налаштовувала на особливе сприйняття
дійсності, і, власне, фантастично змінювала
дійсність, змушуючи бачити в ній дещо більше...
Другою обставиною була тема фільму, яка
пробуджувала національну свідомість, торкалася
таїни того, ким ми є і до чого мали би йти.
Ну і третя обставина, ексклюзивна. Як ви
правильно підмітили, кожен з нас «колись щось
писав». А я, окрилений відзнакою в обласному
літературному конкурсі серед старшокласників, узявся було писати про бандерівщину на
Буковині, не розуміючи тоді ще й суті того руху,
але спонтанно відчуваючи в ньому велику і не
осмислену ще драму. Звісна річ, усе мало би
завершуватися тим, що бандерівці — погані, а
радянська влада — добра. До рук мені потрапив
тоді російськомовний примірник сценарію «Білого птаха». Прочитавши його, я був подивований
тим, що сюжет фільму, фактично, збігся з моїм
сюжетом: у мене теж розкололася гуцульська
родина на «правильних» і «неправильних», брат
пішов на брата. І дивним було те, що чим далі я
рухав свою фабулу, тим більше симпатії виникало

в мене до мого героя, що не сприйняв радянської
влади. І я нічого не міг з тим зробити.
Великоокий сліпучо-гарний Іван Миколайчук
у ролі сина Дзвонаря, який служив новому режиму, викликав у мене відчуття якоїсь незрозумілої
штучності, недомовленості. Натомість ворог радянської влади Орест був органічним, правдивим
і романтичним. Коли почалися зйомки, я закинув

Коли фільм вийшов на екрани, я величезну кількість разів переглядав його, і щоразу знаходив у
сценах символіку, містику, зашифровані думки
його творців. Іншими словами, моє покоління з
«Птахом» пішло в життя. І я не був винятком. Через 40 літ після зйомок фільму на презентації моєї
книги «Хто пацив, той знає» лауреат Шевченківської премії поет Василь Герасим’юк в авторській
програмі «Діалоги» телеканалу «Культура» запропонував мені осмислити містику фільму, його
«коди» і «шифри», біблійну філософію. І ми це
потім зробили.
– Головний герой Ваших новел – Гуцульщина, з усією можливою атрибутикою
– побутовою, подієвою, психологічною. Розтоки – це дідизна ще однієї письменниці, яка
спромоглася вже вийти на всеукраїнський,
коли не світовий рівень, – Марії Матіос. Вам
не заважає ця обставина? Адже у Вас із
Марією навіть герої спільні, тільки в різні

Нові твори Анатолій Томків публікує у власному блозі на bukinfo.com.ua
своє творіння і стежив за тим, що відбувалося
довкола.
Одного разу, коли на хуторі Товарниця в потоці знімалася сцена втечі Ореста, я втік з уроку,
взяв велосипед і погнав туди. Летів скажено. І,
раптом, потрапив ніби в якийсь інший світ, освітлений кіношними юпітерами і світловідбивачами.
Мало не влетів у кадр… Просто переді мною, зовсім близько, притиснувшись спиною до сирого,
зарослого мохом каменю, в білій сорочці з автоматом стояв із краплями поту на обличчі Орест
– Богдан Ступка… Коли прозвучала команда про
завершення зйомок кадру, він бадьоро підморгнув мені. Та мить залишилась у мені на все життя.

моменти життя (хто читав Марію Матіос,
зрозуміє мене)...
– Мої читачі часто говорять про аналогії в
моїх новелах і у творах Марії Матіос. Зрештою, і
вона сама якось зателефонувала, сказавши, що
«читала з олівцем» і понаходила дещо спільне
навіть у конкретних персонажах, скажімо, таких,
як Іван Цвичок в «Солодкій Дарусі» та у «Стрелити вепра». Але це й не дивно. Адже ми з одного
села, дихали одним повітрям, мати Марійки теж
працювала в школі разом з моїм батьком, ми жили
«через городи», а Цвичок ходив тими доріжками в
Розтоках... І кожен з нас бачив і розумів його посвоєму, і мав на те право. Пахнемо ми з Марічкою

однаково – смерековою смолою, полонинськими
травами, копченою бужениною у різдвяний час,
як і всі в Розтоках.
Але щось із чимось порівнювати, я гадаю, не
коректно. Матіос — це потужний національний
епос, широкі літературні полотна. Я ж маю на
меті інше — писати якомога менше… Вірніше
— коротше, стиснуто до грані «є й немає», до
цілісного образу в одному словосполученні. Не
знаю, чи можна про це говорити вже сьогодні,
але намагаюся довести новелістичний жанр до
сучасної технології з «відеорядом» у слові і з
музикою самого слова.
У моїх новелах практично немає речень, які б
не переписувались по кілька разів, а іноді й по 1020, а то й за півсотні разів! Кожне речення береться «на звук», і лише в закінченому варіанті воно
лягає мазком у палітру твору. Я хочу, щоб моя
проза «співалася», якщо хочете — «ковталася».
Натомість нарис – жанр документальний і
потребує точності. А присутність автора в ньому,
суб’єктивна точка зору мають лише «вияскравити» цю документальність. Головне – бути щирим у
тому, що пишеш. Нарис «Як Україні інтегруватися
в Європу?..» про перебування в Україні моєї британської свахи Сандри – розповідь «приватного
характеру». Дочка вийшла заміж за британця,
а мені хотілося представити новій родині свою
Україну в якнайкращому світлі. Ото і все. Щиро,
можливо, в чомусь наївно. Але коли щиро, то прощається все – і все написане читається.
Один читач у коментах на Вашу новелу
«Смичок» дуже по-сучасному написав, що
бачить її у 3D-форматі…
– Ви знаєте, я був страшенно цим втішений.
По-перше, це свідчення того, що у наш цифровий
електронний час люди доходять до розуміння
якості доброї літератури. Адже читають сьогодні,
погодьтесь, мало. Непопулярною стає книга. Умами й серцями оволодіває комп’ютер. Як кажуть,
раніше один писав і всі читали, а зараз всі пишуть,
а один читає… До того ж, час надзвичайно стрімкий. Усе дуже швидко змінюється. Отож, хочеться
якщо вже писати, то стисло й коротко. Так ось,
стосовно 3D… Відкрию секрет… У коментарях є і
пояснення до таких асоціацій: «Технологія 3D
уже є в літературі. І якщо ще будуть технології
4D, 5D і далі, то з’ясується, що всі вони вже були
в писемному слові. Бо там працює найвища людська технологія – уява, відчуття, образ, там слово
змушує людину мислити, бачити, відчувати,
працювати розумом, думкою, душею, серцем, а
не лежати на дивані і споживати готове у форматі
3D. Сьогодні мало читають. А, значить, мертвіє
людське начало. Тому асоціація з 3D у сучасних
глобалізованих умовах є явищем оптимістичним.
Людина повертає себе до первооснов, до свого
духовного призначення».
Серед інших оцінок моїх новел є таке визначення як «густа інтенсивна проза». Це мені дуже
подобається, бо саме такою хочу її творити.

Лариса ХОМИЧ

■ 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:
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