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СВОЄ ДЛЯ СВОЇХ

8 стор.

ЧОРНОБИЛЬ ЯК ВІН Є
10 стор.

У 104 РОКИ ЖИТТЯ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

У 17 років Левко Бесараба
потрапив на фронт. Але й через
67 років після перемоги пам’ятає
кожну секунду тієї страшної бойні.

15 СТОР.

13 стор.

Атомна електростанція
на Дністрі –
реалії, що чекають на
буковинців

Одну із 8-ми запланованих урядом до спорудження АЕС
зведуть біля Дністровської ГАЕС (гідроакумулюючої електростанції). Будівництво розпочнуть без екологічної експертизи та обговорення громадськості, бо ці два інститути
були практично знищені законом «Про регулювання містобудівної діяльності», прийнятого у лютому минулого року.
Про такі глобальні плани нашого уряду, що здатні
відібрати мову з переляку в пересічного буковинця, повідомив Іван Заєць, заступник голови комітету Верховної
Ради з питань екологічної політики, який виступив на
запрошення професора-еколога Юрія Масікевича перед
студентами чернівецького факультету «Харківська політехніка» з лекцією «Криза і модернізація України». Разом
із ним до Чернівців приїхав і Ярослав Мовчан, голова
Національного екоцентру України, лауреат Державної
премії з лекцією «Довкілля в контексті екобезпеки та
стратегій розвитку».
Під час зустрічі нардепа з першим заступником голови ОДА Г. Галицем йшлося про міні ГЕС у Карпатах.
Обидві сторони висловилися щодо їхнього спорудження
негативно.
Подробиці ж про будівництво АЕС на Буковині читайте
у наступному числі «Версій».

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Інсульту та інфаркту – ні!

У суботу, 12 травня, о 10
годині на Театральній площі
відбудеться акція «Виміряйте
артеріальний тиск і скажіть
інсульту й інфаркту – «Ні».

Акція приурочена до Всесвітнього дня медичної сестри, а
проведуть її викладачі разом зі
студентами-волонтерами БДМУ
з кафедри догляду за хворими
та вищої медсестринської освіти
медфакультету №4, натхненником яких є декан Таміла Сорокман.
Усім охочим виміряють артеріальний тиск, а тим, хто потребуватиме консультації з даної
проблеми, викладачі кафедри
нададуть потрібну інформацію.

Вл. інф.
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Передплатний індекс

Версі ї

акценти тижня

АБЗАЦ НОВИН
Близько 34 тисяч чернівчан не можуть знайти роботу.
Рівень безробіття молоді в області
складає близько 20%. За цим показником наша область посідає 11
місце в Україні. Найвищий рівень
безробіття в Новодністровську,
в Путильському та Кельменецькому районах, найнижчий – у м.
Чернівці і Новоселицькому районі.
На Дністровському водосховищі громадські активісти
виловили 5 км браконьєрських
сіток і випустили з них у воду
близько 500 кг риби та декілька
сотень раків. Близько 10 км водосховища в районі села Берново
Кельменецького району були заповнені браконьєрськими сітками.

погляд політолога Ігоря Буркута

Свято духової музики та марш-парад
духових оркестрів
Тисяча музикантів взяли участь у парадіконкурсі духових оркестрів у Чернівцях на
Соборній площі, присвяченому Дню Перемоги.
Захід традиційний і відбувся вже в 34-ий раз.
Учасниками святкового дійства стали 45 колективів з усієї області – дитячих музичних та
мистецьких шкіл краю, аматорських духових
оркестрів клубних закладів області, оркестри
Чернівецького училища мистецтв ім. С. Воробкевича, 300-го механізованого полку Чернівецького військового гарнізону.
Розпочали парад-конкурс духових оркестрів урочисто біля пам’ятника визволителям.
За словами організаторів, цьогорічний захід
– один із найбільш чисельних за останні роки.

Незважаючи на прохолодну погоду, побачити
парад духових оркестрів прийшло чимало чернівчан. Одні просто полюбляють духову музику,
інші підтримували друзів-музикантів.
На обласному святі духової музики прозвучали твори Давида Тухманова «День Перемоги», Василя Максименка «Буковинський марш»,
Юрія Гіни «Марш 41-го піхотного регіменту».
Чоловічий вокальний квартет районного Палацу
культури міста Заставна у супроводі зведеного
колективу оркестрів виконав твір «Козацька похідна». Завершилося свято показовим виступом
духового оркестру 300-го механізованого полку
Чернівецького військового гарнізону.

Вл. інф.

На Калинці через підмивання опорної стіни берега
посунулися контейнери. Там
торгували продуктами. Товар
не постраждав. Прийнято рішення відремонтувати берегові
укріплення. Для цього потрібно
зняти всього дев’ять контейнерів. Наразі залучено фахівців,
які дослідять, чи немає небезпеки продовження руйнувань.
Півтисячі українських
атракціонів визнані небезпечними. Державна служба гірничого
нагляду та промислової безпеки
виявила 478 дитячих атракціонів
з підвищеною небезпекою, що
діють в Україні. Нині проводиться перевірка всіх атракціонів, а
також відповідних водних об’єктів.
Особливо звернуть увагу на
так звані надувні атракціони.
У торговельному відділі
«Вироби з дерева» будівельного гіпермаркету загинув працівник. За попередньою версією,
інший працівник відділу знімав
зі стелажа товар. Місце, де він це
робив, не було обгороджене. Внаслідок цього на його колегу впала
палета. Від отриманих тілесних
ушкоджень потерпілий помер.
На Буковині завершується
посів ярих зернових та зернобобових культур. Наразі в області
посіяно 89,5 тисяч га ярих зернових
та зернобобових культур, що складає 96,7% до прогнозу. Зокрема,
повністю завершено посів ярої пшениці та ярого ячменю, вівса, бобових культур, соняшнику, цукрового
буряка, на 96% – кукурудзи, на
83,7% – сої. Підсів озимих культур
проведено на площі 385 гектарів.
Українським політикам
можуть обмежити в’їзд до ЄС.
Таку думку висловив президент
Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць. За його словами, це може
бути відповіддю на ігнорування
українською владою вимог ЄС щодо
Юрія Луценка та Юлії Тимошенко.
Рекордна кількість чернівецьких школярів стала переможцями олімпіад. Цього року
чернівецьких школярів, що посіли
призові місця у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з базових дисциплін, Всеукраїнському
конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт, Всеукраїнських та
Міжнародних учнівських конкурсів та конференцій, виявилося
аж 62. Це рекордна кількість
за декілька останніх років.

Замість підтримки – згортання

Чернівецька облорганізація НСЖУ вимагає від
влади не руйнувати осередки української книги

Саме тому правління спілки й звернулося до
голови Комітету Верховної Ради з питань культури
і духовності Володимира Яворівського, голови
Чернівецької облради Михайла Гайнічеру та
голови Чернівецької ОДА Михайла Папієва з вимогою зробити все від них залежне, щоби зберегти
комунальні книгарні у Чернівцях, які збирається
реорганізувати обласна влада. Йдеться про намір
ОДА та облради об’єднати «Українську книгу»,
«Технічну книгу», «Чернівцікнигу», «Букініст»,
«Науку», «Художню книгу», «Лучаферул»,
«Здоров’я», «Каменяр» та «Магазин навчальнонаочного приладдя» в обласне комунальне підприємство «Буковинська книга».
«... Несподіване депутатське хвилювання за
рентабельність згаданих підприємств сталося після
двадцяти років їх самовиживання в бурхливому ринковому морі, коли українське книговидання по суті
не отримувало і не отримує досі належної державної
підтримки. Натомість сьогодні обласні депутати так
захопилися фінансовим аналізом працюючих підприємств, що в реорганізаційному пориві не спромоглися запропонувати навіть бізнес-план для нього.
Турбує і та обставина, що йдеться про утворення

09584

одного підприємства на базі кількох – конкуруючих
нині, що ніяк не в’яжеться з ринковими засадами.
І навпаки створює нездорову атмосферу навколо
подальшої долі приміщень книжкових підприємств,
що знаходяться в історичному центрі Чернівців», –
говориться у документі.
– В умовах, коли українське суспільство час
від часу лихоманить від владних намірів то зменшити кількість годин викладання української
мови, то обійтися без обов’язкового українського
дубляжу фільмів, то відредагувати підручники з
історії України, намір реорганізувати комунальні
торговельні підприємства книжкової торгівлі у
Чернівецькій області викликає запитання: а чи не
приведе така «реорганізація» до згортання і так
кволого ринку української книги. Сподіваємося,
що ви, як державні діячі та люди, які стоять на
захисті українських інтересів, також поділяєте
нашу стурбованість з приводу можливих наслідків
запропонованої реорганізації, та зробите усе від
вас залежне аби зберегти в області осередки української книги, – говриться у зверненні.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, член правління
облоргнізації НСЖУ

Словесна
еквілібристика

Майже непомітно для себе
повертаємося у минулу епоху,
коли реальні явища приховувалися різними словесними викрутасами, а замість тверезого погляду нас привчали дивитися на світ через призму
міфів. Політичні репресії влади проти опозиції поставили
Україну на поріг міжнародної ізоляції, а її імідж в очах світової громадськості перетворюється на різко негативний.
Але влада зовні зберігає спокій. Чим більше лідерів іноземних держав відмовляється відвідувати нашу країну,
тим більше заспокійливих слів вилітає з уст київських
чиновників. Мовляв, нічого страшного не відбувається, а
європейці буцімто використовують «подвійні стандарти».
Традиційна позиція радянської дипломатії: «надія
всього прогресивного людства – СРСР» все робить
правильно, а «імперіалісти та їхні підлі прислужники»
намагаються спаплюжити «єдино правильну» політику
Кремля. Коли наприкінці 1979 року радянські війська
вторглися до Афганістану під надуманим приводом «майбутнього розміщення там американських ракет середнього радіусу дії, спрямованих на радянський Урал», більшість країн світу відреагувала на це дуже гостро. Одним
із наслідків був бойкот Московської Олімпіади 1980 року.
Понад три десятиліття минуло відтоді, американська
армія встигла загрузнути в Афганістані, а подібних ракет
там «кляті янки» так і не розмістили. Значить, з самого
початку це був радянський міф, а не реальні плани США.
До словесної еквілібристики вдаються тоді, коли по суті
сказати нічого.
Україна нині перебуває у досить непростому становищі. Київська влада зіпсувала відносини і на Сході, і на
Заході. Лягати під Москву вона не бажає, а Захід не хоче
бачити серед близьких собі країн ті, які не вписуються у
цивілізовані стандарти. Судове переслідування опозиційних лідерів в Україні там сприймається як ознака авторитаризму і відступ від базових правил, за якими живе
сучасний світ. Здається, що наше чиновництво цього не
зрозуміло. Але ж проти нього застосують санкції, досить
болючі: свої капітали українські можновладці зберігають
у західних банках, і на них може бути накладений арешт.
Звичайно, простим українцям, з чиїх кишень нахабно
витягнуті ці «чесно зароблені» чиновниками гроші, ніби
й журитися нема чого. Проте їм може помітно зашкодити
зовсім інше.
Чим ближче Євро-2012, тим більше розмов про
можливий міжнародний бойкот футбольних матчів в
Україні. Нічого доброго нашій країні від цього очікувати
не слід. Правда, чиновники на повний голос заперечують саму можливість такого бойкоту. Чекати недовго,
через місяць побачимо самі. А поки що ми є свідками
неприхованої пропаганди, спрямованої на виправдання
того, що виправдати неможливо. У покійному СРСР були
блискучі спеціалісти зі словесної еквілібристики. Але їхня
майстерність не допомогла зберегти зогнилий режим.
Невже недолугі учні талановитих жонглерів дзвінкими
фразами сподіваються перевершити своїх вчителів?
Марні сподівання.

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Біда сучасного світу в тому, що люди не хочуть
жити за законом. І коли ми робимо щось по-своєму,
всупереч правилам, то знаходимо собі виправдання –
норми, мовляв, все одно не працюють. Але історії, які
розповідають юристи «КУЦАК & ПАРТНЕРИ», доводять
протилежне: закон таки діє! Варто тільки домагатися
свого! Бо, як кажуть, вовків боятися – у ліс не ходити.
Сьогодні – правозахисниця Ольга ЖУМИГА доводить, що
ситуацію можна виправити, навіть якщо справу затягує
судовий виконавець.

Коли банк незаконно
забрав авто…
Олександр мав свій власний невеличкий бізнес, завдяки якому годував
усю родину. На нещодавно придбаному автобусі перевозив пасажирів за
кордон. Та з’ясувалося, що попередній
власник авта не сплатив кредит… І
хоча автобус був придбаний за усіма

законами, перереєстрований в ДАЇ і
вже не мав жодного стосунку до попереднього власника, банк, вирішив забрати «своє». Тож Олександр позбувся
машини, і… подав судовий позов.
Суд постановив, що дніпропетровська філія банку незаконно забрала у

чернівчанина машину, тому терміново
повинна її повернути та сплатити всі
судові витрати, які поніс власник авта.
Справу передали дніпропетровській виконавчій службі. Переговори з нею вели
телефоном. Такими розмовами родину
Олександра «годували» пів року: то
заяву подали, то постанову направили,
і навіть штраф банку виписали. Люди
чекали і сподівалися, що виконавець
сумлінно виконає рішення суду. Але
пройшов час, а рішення не було виконано навіть частково.
Якщо судовий виконавець не
виконує свою роботу, юрист радить
не опускати руки: безпосередній
вплив на виконавчу службу мають
правоохоронні органи і прокуратура. Але першочергово скаржтеся
на бездіяльність виконавця безпосередньо його керівництву. У заяві
розпишіть усю ситуацію: коли була
подана заява, коли було відкрите
виконавче провадження, які були
надані документи.
Машини немає вже майже рік. За
цей час родина понесла значну мате-

ріальну шкоду, їхній бізнес опинився
під загрозою. Справа затягнулася
через те, що чоловік самотужки вів
переговори з судовим виконавцем.
Несумлінні працівники виконавчої
служби не вели жодних записів і нічого
не документували…
Нині, завдяки нашим юристам,
справу повернули в Чернівці – тепер
автобус повертатимуть чернівецькі
виконавці. Тож невдовзі Олександр
отримає свою машину та право на відшкодування матеріальних і моральних
збитки.
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Американські реабілітологи – буковинцям
В області працює команда американських лікарів-реабілітологів
зі штату Юта. За сприяння благодійного Фонду «Аквіла» вони вже
кілька днів поспіль оглядають дітей
з обмеженими фізичними можливостями в Заставнівській районній
лікарні. З собою американські волонтери привезли в подарунок буковинцям чимало речей, які підвищують
функціональність кінцівок.
Американці вже обстежили більше сотні дітей і дорослих з діагнозом
ДЦП, аутизмом, хворобами нервової

Найбільш
дотаційні регіони
України –
Київ і Донбас
Міф про «проїдання» аграрними областями
України зароблених на індустріальному сході
грошей розвінчано. Принцип бюджетної системи
щодо справедливості та неупередженості у розподілі видатків бюджету України при формуванні
субсидій, поточних та капітальних трансфертів
підприємствам, установам, організаціям (кошти, які
можуть покривати поточні або капітальні видатки
суб’єктів господарювання) не дотримано. Про це
свідчить аналіз даних, отриманих у відповідь на
запит про одержання публічної інформації від Державної казначейської служби України, повідомляє
«Лабораторія законодавчих ініціатив».
Показово, що частка Донецької області у ВВП
України в 2010 році становила 12%, а загальна сума
отриманих цим регіоном субсидій, поточних і капітальних трансфертів становила у 2010 році 21%, а у
2011 році – 27% від загальнодержавної суми. Аналогічна ситуація в Луганській області – при частці у ВВП
України в розмірі 4%, видатки по області становили
8% (2010 рік) та 11% (у 2011). При цьому, наприклад,
у Дніпропетровській області ситуація протилежна:
при частці регіону у загальнодержавному ВВП в 11%,
область одержала лише 2% зазначених субсидій і
трансфертів у 2010 році, й 3,8% – у 2011 році. Такі ж
диспропорції мають місце більшість областей України,
за винятком міста Київ, де ці показники приблизно
однакові: частка у ВВП – 18%, частка видатків – 16%
та 18,3% у 2010 та 2011 роках відповідно. Загалом,
торік три регіони – м. Київ, Донецька та Луганська області – одержали 56% від усього обсягу 31,2 мільярда
гривень субсидій та трансфертів.

Вл. інф.

Свідоцтво державної
реєстрації АОО №354063

системи та рухового апарату, а також
тих, хто перебуває у нерухомому
стані після перенесеного інсульту.
Старенькі самотні люди, розчулившись від уваги іноземців та безкоштовних подарунків, плакали як
діти. Тим часом для американських
студентів, які приїхали на Буковину
з практикуючими медиками-ерготерапевтами, це є безцінним досвідом
роботи з хворими. Волонтери мають
намір упродовж тижня відвідати
Кучурів, Магалу та Сторожинець, а
також провести майстер-класи і тре-

нінги з ерготерапії (розділ клінічної
медицини, що вивчає методи і засоби, спрямовані на відновлення рухової активності людей з обмеженими
можливостями) для буковинських
медиків.
Як відзначив міський голова Заставни Ярослав Цуркан, під впливом
американських реабілітологів змінюється ставлення краян до людей із
обмежиними фізичними можливостями та власне і сам погляд на проблему
соціалізації інвалідів.

Вл. інф.

Які газети читати – справа самих
людей, а не влади
Про це у своєму зверненні
до влади заявили члени правління обласної організації Національної спілки журналістів
та головні редактори обласних
газет після обговорення стану
справ з передплатою періодичних видань у регіоні. Вони
відзначили, що останнім часом
почастішали і набрали неприхованих форм спроби органів
державної влади і місцевого
самоврядування застосовувати засоби адміністративного
та фінансового впливу з метою
нарощення тиражів підконтрольних газет. А це спотворює
місцевий ринок періодичних
видань і обмежує права громадян на об’єктивну інформацію
та призводить до нецільового
використання бюджетних коштів. Так, рішенням сесії Чернівецької міської ради виділено на примусову передплату
друкованого органу мерії газети «Чернівці» 350 тис. грн.
Це гроші платників податків,
які більше знадобилися б для
соціального захисту тисяч
малозабезпечених мешканців міста. З кабінетів обласної
державної адміністрації йдуть
письмові й усні вказівки всім
керівникам різного рівня організувати і взяти «під особистий
контроль» як передплату державних і комунальних видань,
так і окремих приватних, на-

ближених до влади. Поширеною практикою для багатьох
підрозділів органів виконавчої
влади стало видання власних
газет, на утримання яких щедро витрачаються бюджетні
або залучені так звані спонсорські кошти. Відомо всім,
владі є куди витрачати і без
того невеликі бюджети – на
лікарні, навчальні заклади,
дороги, соціальні допомоги, а
не фінансувати власні бойові
листки з портретами можновладців ледь не на кожній сторінці з солодкими оповідями як
вони турбуються про всіх нас,
нещасних, і як «покращують
життя вже сьогодні». Доводиться нагадувати прописну
істину: призначення комунальних і державних видань,
серед яких «Освіта Буковини»
та «Здоров’я Буковини», що
видаються відповідними головними управліннями – служити
громаді, своїм читачам, а не
окремим надмірно амбітним
можновладцям.

Далі у зверненні йдеться
про те, що влада активізується не на тому напрямку,
для чого вона призначена
чи обрана. І відбувається це
напередодні виборів. Тож
справжня мета зрозуміла –
обмежити доступ до людей
будь-якої іншої думки, крім
владної, будь-якої непривабливої інформації про себе.
Це ми вже проходили, і що з
того вийшло – теж усім відомо.
Правління обласної організації НСЖУ закликало владу
повернутися в інформаційній
сфері у законне русло. Воно
також звернулося до буковинців з проханням повідомляти про факти примусової
передплати на редакційні телефони обласних газет. «Гарантуємо реакцію на кожен
такий сигнал, а в особливих
випадках – звертатимемось
до суду», – обіцяє професійна
журналістська спілка.

Вл. інф

Березовий сік з Буковини – для «Євро-2012»
Фестиваль березового соку вперше в Україні
відбувся в Банилові-Підгірному на Сторожинеччині

Любов КАФАНОВА, «Версії»
Юридична фірма
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефоном (0372) 900-510.
Приходьте: м. Чернівці, вул.
Головна, 122-А, бізнес-центр
«Квадрат», офіс 216
Наш сайт: www.900-510.com

регіональні

Версі ї

Фестиваль березового соку у розпалі
Його ідею озвучили буковинські лісівники та громадська екологічна молодіжна організація
«Буквиця» під час недавнього
круглого столу «Розвиток виробництва органічних продуктів харчування: проблеми та перспекти-

ви для Чернівецької області».
Заготівля березового соку
– один з напрямків програми побічного лісокористування шести
підприємств управління. Торік
вони заготували понад 500 т екологічно чистого трунку. Нинішньої

весни лише Банилівське лісництво
ДП «Сторожинецьке ЛГ» поставило понад 140 т березового соку
на харчосмакові підприємства
«Буковинапродукт» і «Глибокон». Додаймо також продукцію
Сторожинецького спецлісгоспу
АПК. Зрозуміло, що саме лісові
господарства найпершими підхопили добру ініціативу. Натуральні
продукти харчування – одна зі
складових туристичної привабливості краю. «Ягідні», «грибні»,
«фруктові» тури, «березові канікули» можуть суттєво оживити
зелений туризм.
– Для нас є важливим представити район, продукцію місцевого
виробника, – переконаний голова Сторожинецької РДА Франц
ФЕДОРОВИЧ. А «просувати» на
ринки маємо що: вже сьогодні
німецьке технічне бюро співпраці
(GIZ) «Сприяння економічному
зростанню та зайнятості» відпо-

відно сертифікує березовий сік з
Буковини, зокрема, з перспективою фасування в пет-пляшки для
забезпечення потреб учасників та
гостей «Євро-2012».
Навчити туристів екологічному збиранню, правильному
споживанню, заготівлі за старовинними рецептами й тривалому зберіганню березового соку
– творчий задум «Березових
канікул». Та організатори значно розширили діапазон дійства.
Окрім частувань, виступів аматорів, катання на конях додалися
майстер-класи з торцювання
(об’ємні малюнки-аплікації з паперу), пленер юних художників,
приїзд пластунів, які не раз за
допомогою місцевих лісівників
облаштовували літні табори –
зразок здорового відпочинку в
природних умовах.

Олена ЧАЙКА,
фото Сергія ЗАРАЙСЬКОГО
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Чиновник «випустив у димар» 62
тисячі гривень. Стосовно начальника
відділу технічного нагляду за капітальним
ремонтом при управлінні житлового господарства Шевченківської райради порушили
кримінальну справу. Встановлено, що він
у зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків, в ході виконання ремонту димовентиляційних каналів, допустив
завищення вартості виконаних робіт.
У Чернівцях у лікарні через недогляд
померла дівчина. Порушено кримінальну
справу за фактом неналежного виконання
професійних обов’язків медичними працівниками лікарні швидкої медичної допомоги,
що призвело до смерті 16-річної буковинки.
Встановлено, що медпрацівники лікарні, неналежно виконуючи свої професійні
обов’язки, не надали хворій, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, належну
медичну допомогу. В результаті такої бездіяльності пацієнтка 4 травня померла.
Дворічний хлопчик загинув під
колесами вантажівки. В с.Мольниця
Герцаївського району поблизу Банченського
монастиря сталася трагедія – під заднє колесо
вантажного автомобіля MAN, водій якого
привіз до дитячого притулку і вивантажив
хлібобулочні вироби, потрапив дворічний
хлопчик. Медичному персоналу центральної
районної лікарні, куди одразу ж був доставлений малюк, врятувати йому життя не
вдалося. Порушена кримінальна справа.
Битою забили чоловіка до смерті. До
реанімаційного відділення Сторожинецької
ЦРЛ з діагнозом «перелом основи черепа»
у важкому стані був доставлений 37-річний
житель села Чудей Іван С. Не приходячи
до тями потерпілий помер. Встановлено,
що під час суперечки його битою по голові
вдарив односельчанин 1993 р.н. і втік з місця
скоєного злочину. Невдовзі підозрюваного
затримали. Порушена кримінальна справа.
Буковинка зарізала співмешканця. 48-річна жителька с. Данківці Хотинського району під час суперечки зі своїм
співмешканцем нанесла йому сім ударів
ножем у голову та грудну клітину. 50-річний чоловік помер. Підозрювану затримано, проводиться досудове слідство.
Задушив сусідку-пенсіонерку.
Виявлено труп 68-річної жительки села
Куликівка Герцаївського району. Смерть настала від механічної асфіксії. За підозрою у
вбивстві пенсіонерки затримали 49-річного
односельчанина, який зізнався у скоєному.
Через конфлікт на ґрунті виниклих раптово
неприязних стосунків, він задушив жінку.
На Буковині втонув чоловік. У селі
Ворничани Хотинського району група людей
відпочивала поблизу ставка. Один із відпочивальників 1991 року народження вирішив
скупатися, увійшов у воду, пірнув. Люди, які
залишилися на березі, помітили, що чоловік
довго перебуває під водою, тому кинулись
на допомогу. Знайшли тіло, підняли його на
поверхню, однак допомогти вже не змогли.
Знайшли «Лексус», який розшукував
Інтерпол. Буковинські прикордонники на
українсько-молдовському кордоні виявили
«Лексус GX 470» 2006 року випуску (реєстрація Російської Федерації), що перебував
в міжнародному розшуку. Після складання
відповідних документів автівка передана
співробітникам МВС у Чернівецькій області.
У Чернівцях «замінували» магазин.
6 травня о 15.14 надійшло повідомлення про
те, що по вул. Фрунзе, 26, у магазині «Від
Зайчика» встановлено вибуховий пристрій.
О 16.15 обстеження території та приміщень
завершено, вибухового пристрою не виявлено. Правоохоронними органами проводиться розслідування. Особу, винну у
хибному повідомленні, наразі не знайдено.
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Про газ, вибухи та безпеку

№ 19
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Торік через це загинуло п’ятеро буковинців, а семеро – травмувалося
Щоб уберегтися від біди, щороку перевіряйте димовентиляційні канали.
Наслідок нехтування цим правилом – вибух у помешканні, що особливо
актуально для старого фонду. Багатьом будинкам у Чернівцях вже по 100, а
то й більше років, і вони далеко не у доброму стані. Більш жорсткі вимоги до
газових колонок – їх треба оглядати двічі на рік.
Газові котли і конвектори з витягами назовні
без димарів також треба оглядати щороку. Адже
канали витягів засмічуються та й з різних причин може бути відсутньою належна вентиляція.
Якщо повітря не надходить через відкрите вікно
або вентиляцію, то котел забирає кисень ззовні,
а у кімнати викидає продукти згорання. Тому в
приміщенні з котлом обов’язково повинен бути
забезпечений приплив повітря через вентиляційні отвори. Без цього – крок до біди або й трагедії.

цій кількості квартир, потрібно близько 70 млн.
грн. Таких коштів у бюджеті немає.

Знання проти
нещасних випадків

Щоб ви та ваша родина почувалися у безпеці
у власній оселі, передусім, забезпечте належну
вентиляцію приміщення, що дасть змогу повітрю
циркулювати. Першочергово, треба перевірити
справність димовентиляційних каналів, у жод-

завжди високою якістю, не мають такої системи вентилювання, яка б гарантувала безпеку
користувачів. Тому, вибираючи вікна, зверніть
увагу на те, щоби вони, згідно з європейськими
стандартами, мали приточні клапани, які забезпечуватимуть надходження до кімнати свіжого
повітря. Крім того, у таких вікнах є вентилятор,
що впускає свіже повітря у приміщення. Так само
небезпеку становлять герметичні двері на кухні
та у ванній кімнаті.
Встановлюючи витяжку над газовою плитою,
пам’ятайте, що вона під’єднується до вентиляційного каналу, а не до димоходу. Проте газову
колонку до вентиляційного каналу під’єднувати
суворо заборонено, для цього призначений
димохід.
Ще одна з причин отруєнь чадним газом – недостатньо серйозне ставлення людей до роботи
з газом та газовими приладами. Втраті пильності
мешканців неабияк сприяють сучасні автомати-

Чернівецькі зони
підвищеного ризику

За минулий рік на Буковині сталося 6 аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, під час яких
травмувалося 7 осіб, 5 загинули.
Такою є сумна статистика. Однією
з головних причин нещасних випадків, пов’язаних з використанням
газу в побуті, є людський фактор.
Серед характерних порушень – неналежна експлуатація димових і
вентиляційних каналів, самовільний
монтаж окремих елементів внутрішньо-будинкової газової системи,
включення в роботу опалювальних
газових приладів без попередньої
перевірки наявності тяги в димоході,
влаштування витяжок зі штучним спонуканням в
приміщеннях, де експлуатуються газові прилади
з відводом продуктів згорання в димохід. Крім
того, не можна залишати працюючі опалювальні
печі і кухонні вогнища без нагляду.
Найбільше занепокоєння викликають нещільні димовентиляційні канали на проспекті
Незалежності, частково вулицях Головній, Гончарова, Оренбурзькій, Фізкультурній, Стасюка.
У «хрущовках», які будувалися як тимчасові
будинки, хтось, мабуть, не надто далекоглядний,
ухвалив спорудження димовентиляційних каналів з керамблоку, замість добротної цегли, яка не
руйнується від перепаду температур. Як результат – втрата герметичності димовентканалами,
через які продукти горіння можуть проникати
назад у житло і спричиняти отруєння людей та
навіть летальні випадки. На жаль, подібних випадків уже було чимало.
Експлуатація газових приладів у цих будинках не заборонена, проте дуже небезпечна. За
словами начальника управління житловокомунального господарства облдержадміністрації Георгія ЛЕОНТІЯ, нещільні димовентканали у Чернівцях є у 10 тис. квартир, вартість
ущільнення на сьогодні складає 3,5 тис. грн. за
один димовентканал. Щоб вирішити питання по

ному разі не закривати та не затуляти їх різними
побутовими засобами. Торік саме через це у
Чернівцях вчаділа жінка, яка під час ремонту затулила димар ганчіркою.

зовані газові прилади, коли людина думає: «тут
нічого складного немає, можна й самому підкрутити, підлаштувати і все працюватиме». Але це
омана, бо всі питання, що стосуються газового

Щоби газ був вашим помічником, а не ворогом,
дотримуйтеся наступних правил:
• перед тим, як увімкнути газовий
прилад, необхідно відчинити кватирку –
приплив повітря необхідний для повного
згоряння газу;
• під час роботи газових приладів з
відводом продуктів згоряння в димоходи
не забудьте перевірити тягу в димоході. За
відсутності тяги продукти згоряння потрапляють у приміщення, а це може призвести
до отруєння чадним газом.
• не слід залишати без нагляду ввімкнені газові прилади – це небезпечно, кипляча вода може загасити полум’я газової
плити, і виникне витік газу;
Врахуйте, що нове – не завжди краще. Так,
пластикові вікна, які в останні роки взялися
встановлювати собі чернівчани, у зв’язку з не

• забороняється самовільно переносити та ремонтувати газові прилади;
• забороняється користуватися газовими приладами особам, які не пройшли
інструктаж у газовому господарстві з правил безпеки, особам у нетверезому стані
та дітям дошкільного віку;
• не слід використовувати газові прилади для обігріву приміщення;
• якщо кухня має розмір 10 квадратів,
тяга має бути 60 кубічних метрів на годину;
• забезпечте можливість надходження
свіжого повітря хоча б через відчинену
кватирку.
обладнання, потребують залучення фахівців.
Тому застерігаємо: не слід стовідсотково довіряти автоматиці та забувати про те, що ці прилади

можуть становити небезпеку для вашого здоров’я
та життя.
Аварії виникають і через те, що сусіди, порушуючи технічні норми, «перебивають» один
одному димовентиляційні канали. За нормативними правилами, в один канал можна підключати
максимум 2 прилади, а не 3-4, як це часто роблять
мешканці чернівецьких багатоповерхівок. У разі
перевантаження каналу обладнанням, чадний
газ може потрапляти в сусідній канал. Якщо цей
канал виявиться не димовим, а вентиляційним,
утвориться зворотна тяга і в помешкання до сусіда надходитиме чадний газ. Тому, мешкаючи у
багатоповерховому будинку, варто не забувати
про відповідальність за тих, хто живе поряд –
тільки у цьому разі ви зможете розраховувати
на те, що й ваші сусіди почуватимуться відповідальними за вас.

Несправні димовентканали:
Хто за це відповідає?

Якщо ви мешканець багатоповерхівки і обслуговування димовентканалів включене у тариф
житлово-комунальних послуг, тоді
роботи з їхньої перевірки та обслуговування зобов’язане виконати
житлово-комунальне підприємство
(ЖРЕП).
Якщо ж ви власник приватного
будинку, сидіти і чекати, що хтось
щось зробить замість вас, не варто,
бо саме ви відповідальні за проведення щорічного огляду димовентиляційних каналів. У такому разі
вам потрібно звертатися одразу до
тих підприємств, які виконують цей
вид робіт. У Чернівцях їх нині три:
«Житловик», «Івіс» та ПП «Сироїжко». У разі, якщо перед початком
опалювального сезону у вас не виявиться акту
обстеження димовентиляційних каналів, газові
служби можуть без попередження відімкнути
вашу оселю від газопостачання. Тоді все одно доведеться провести обстеження димовентканалів,
щоправда, обійдеться це в середньому в 4,5 рази
дорожче, бо тепер треба буде заплатити ще й за
підключення та транспортні послуги.
Один мій знайомий мешкає в центрі міста у
двоповерховому будинку, де загалом 3 квартири
та 6 димовентканалів. Працівники служби з обслуговування димовентканалів, яких запросили
свідомі мешканці, прочищували димовентиляційні канали десь упродовж півтори години, розповів
товариш. Разом із сусідами за послуги вони сплатили 110 гривень за весь обсяг робіт. Щоправда,
треба враховувати, що вартість робіт з очищення
димовентканалів може бути не стандартною, бо
залежить від висоти, ступеню захаращення, рівня
доступності, квадратури димовентканалу.
Отже, бережіть своє здоров’я та благополуччя рідних – слідкуйте за справністю димовентиляційних каналів, бо іноді нещастю легше запобігти,
аніж потім зіткнутися з його наслідками…

Любов НЕЧИПОРУК,
Альона РУДНИЦЬКА, «Версії»

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.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
0 9 . 0 0 Д е р ж а в н а п i д с ум к о ва
атестацiя. Українська мова. Диктант. 9-й клас.
09.05 Пiдсумки тижня.
09.40 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.45 Точка зору.
10.05,12.25,16.00 Погода.
10.10 «Легко бути жiнкою».
10.55 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
13.00 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Вiкно до Америки.
16.25 Олiмпiйським курсом.
16.40 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.50 Смiшний та ще смiшнiший.
18.50 Сiльрада.
19.05 До 15-рiччя програми «Крок
до зiрок».
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Жарт з В. Винокуром.
22.25 Наше Євро. Щоденник.
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 Новини.
01.35 Офiцiйна хронiка.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.55 Т/с «Домiвка».
04.30 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.25 Олiмпiйським курсом.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.25,00.
00 «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».
10.45 Т/с «Було кохання».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.40 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.30,15.25,03.45 «Давай одружимось».
16.10,05.10 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.55 «ТСН. Особливе».
18.30 «Не бреши менi 3».
20.10 «Принци бажають познайомитися».
21.40 «Принци бажають познайомитися. Епiлог».
2 2 . 3 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
23.35 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.15 «Tkachenko.ua».
01.05,04.25 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.55 Драма «Полiцейський, як
прикметник». (2).
IНТЕР
05.35,04.35 Т/с «Термiново в номер 3».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10,12.15 Т/с «Янголи вiйни».
1 3 . 3 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.30 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Серце пiдкаже».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Єдиний мiй грiх».
22.40 Т/с «Кулiнар».
00.40 Х/ф «48 годин». (2).
02.25 Д/ф «Лiдiя Смирнова. Жiнка
на всi часи».
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.45 Д/с «У центрi подiй 3».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.25,01.55,02.55 Погода.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.55
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.30 Факти.
09.30,19.25,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,13.00 Х/ф «Грозовi ворота».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.30 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Балада про Бомбера».
22.40 Факти. Пiдсумок дня.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.»
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Земельна
ділянка та цегляна будівля гаража літ. А загальною площею 476,8кв.м, будівля гаража літ.Б, загальною площею
290,50кв.м. Майно, розташоване за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул.
Першотравнева, 60-Д., та є власністю Магалюка В.К (смт.
Глибока, вул. Буковинська, 14,). Земельна ділянка кадастровий номер 7321055100:01:006:0039, площею 0,2678
га з функціональним використанням для обслуговування
будівель та споруд (3.4 – іншого призначення) довжиною
фронтальної лінії 25,99 м.п. Цегляна будівля гаража літ.
А загальною площею 476,8кв.м, будівля гаража літ.Б,
загальною площею 290,50кв.м. Інженерно-технічне
забезпечення в наявності. Майно належить боржнику на
підставі державного акту на право власності на земельну
ділянку серія ЯЕ №332182 від 16.08.2007р. договір
купівлі продажу №ВКТ 438993 від 09.10.2008р.Стартова
(початкова) ціна – 998 391,00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612042 від 08.05.12).Гарантійний внесок – 49 919,55
грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль» м. Чернівці, вул. Головна, 143.ЛОТ № 2 – Одноповерхові, цегляні, нежилі будівлі та споруди майстерні Літ.А
загальною площею 288,6кв.м., кузні літ.Б. загальною
площею 190,8кв.м., споруди колодязя І, огорожі №1,2.
Майно, розташоване за адресою: Чернівецька область,
Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Польова, 6., та є
власністю Магалюка В.К (смт. Глибока, вул. Буковинська,
12,). Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані. Земельна ділянка знаходиться в користуванні. Майно
належить боржнику на підставі Свідоцтва про право
власності від 27.02.2006р.Стартова (початкова) ціна – 224
217,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612043 від 08.05.12).
Гарантійний внесок – 11 210,85 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул.
Головна, 143.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 28 травня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: смт.
Глибока, в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 28 травня 2012 р. до 11:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лотам №№1,
2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в
УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166
одержувач: Глибоцький ВДВС 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

понеділок
понеділок

7 травня

22.55,03.00 Свобода слова.
02.00 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Iнтелект.ua».
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
02.30 «Акцент».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.50, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Погода на курортах
7.00, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.05, 13.55, 15.55,
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.10, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30 ,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.25 «Погода»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Футзал. І ліга. Півфінал
«Меркурій» (Чернівці) – «АРПІ»
(Донецьк)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець 3: старi
рахунки».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Озброєний
конфлiкт».
13.00 Т/с «Звiздар».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Потрiйний форсаж:
токiйський дрифт». (2).
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «Казки пiвдня». (2).
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, 14.30, 20.30, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – нежитлові будівлі та споруди , що
знаходиться: вул. Радгоспна, 6, в смт. Глибока, Чернівецької області. Нежитлові будівлі та споруди загальною
площею 1760,50 кв.м. в.т.ч. кафе-бар (літ А), склад (літ. Б,В, Ж,Л), битове приміщення (літ. Г), гараж (Д), прохідна (Е), вбиральня (літ.К), навіс (літ. М), підвал (літ.ПД), трансформатор (літ. Тр), огорожа (№1-3). Будівля
кафе-бару (літ.А) - загальна площа - 460,30кв.м, висота – 4,20м, Склад (літ. Б) – загальна площа – 91,10кв.м,
висота – 3,5м, Склад (літ. В) – загальна площа – 66,7кв.м, висота – 2,6м, Побутові приміщення (літ. Г) – загальна
площа – 143,70кв.м, висота – 3,5м. Гараж (літ.Д) – загальна площа – 268,20кв.м, висота – 4,5м. Прохідна (літ.
Е) – загальна площа – 19,30кв.м, висота – 3,2м. Склад (літ. Ж) – загальна площа – 398,80кв.м, висота – 4,00м.
Склад (літ. Л) – загальна площа – 225,40кв.м, висота – 2,70м. Вбиральня (літ. К) – загальна площа – 2,7кв.м,
висота – 2,0м. Навіс (літ.М) – загальна площа – 82,50кв.м, висота – 3,0м. Підвал (літ. Пд) – загальна площа –
31,5кв.м, висота – 2,00м. Трансформатор (літ. Тр) – будівельний об’єм – 1,7м3. Огорожа (№1-3) – металева
сітка та штахетник, площа, м.п. – 246,7. Фундаменти - бетонно стрічковий, черепашник, бетонний, стовпи
металеві в бетоні. стіни – цегляні 1,5, 1,0, черепашник, перегородки – цегляні 1,0 і 0,5, черепашник, перекриття - залізобетонні панелі, підлога – бетонна, глина, дах – 2-х, 1-но скатний, шифер, руберойд. Оздоблення
(внутрішнє – поштукатурено побілено, зовнішнє – поштукатурено шуба, побілено). вікна дерев’яні, двері – металеві, дерев’яні, ворота дерев’яні. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В. Опалення – пічне.
Нежитлові будівлі та споруди знаходиться за адресою: вул. Радгоспна, 6, в смт. Глибока, Чернівецької області,
що є колективною формою власності ВАТ «Букогор», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме
майно серія САА №360331. Земельна ділянка площею 0,9000 га, за цільовим призначенням для обслуговування
кафе-бару, адміністративного та підсобних приміщень не приватизована та перебуває в довгостроковій оренді
на підставі договору оренди землі від 16.02.2009р. Стартова (початкова) ціна – 433915,13 грн. без ПДВ (договір № 1-25064 від 14.09.2011р). Гарантійний внесок – 52069,82 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: Державою. По лотам обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для нежитлових приміщень.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711,
Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 28 травня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: смт. Глибока,
в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 25 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 37314000700040 в УДК в Чернівецькій області,
МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач: ВДВС Глибоцького РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – об’єкт незавершеного
торгівельного приміщення, загальною площею 42,30кв.м., який знаходиться за адресою: вул. Шевченка,33, м.
Сторожинець, Сторожинецького району Чернівецької області та є власністю Пожоги Людмили Валер’янівни (вул.
Дніпровська, 23а, м. Сторожинець, Сторожинецького району, Чернівецької області, ІПН 2639718984). Об’єкт
незавершеного торгівельного приміщення літ «А»(18-6),загальною площею 42,30кв.м. Фундамент – стрічкові,
бетонні, стіни- цегляні не оштукатурені, перегородки дощаті, підлога дощата, дах, покриття – двоскатний, покрівля з азбоцементних листів, вікна металопластикові. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання
220В від центральної мережі – нове. Технічний стан будівлі добрий. Майно розташоване на приватній земельній
ділянці. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу ВКК/946404/2186 від 14.05.2008р.
та державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧВ №092117 від 10.12.2004р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 18781,20 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25109 від 30.12.11). Гарантійний
внесок – 2798,40 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ
«Укрсиббанк» (м. Чернівці, вул. головна, 119, інд.код 09807750); ПАТ «Універсал-Банк» (м. Чернівці, вул.
Стасюка, 11, інд.код.21133352); ПАТ «Банк Демарк» (м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28, інд.код 19357516).
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження
на використання загальні для нежитлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім
Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені
на 28 травня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: м.Сторожинець, Строжинецького району, Чернівецької області, в
приміщенні ВДВС Сторожинецького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 25 травня 2012 р. до 15:00 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

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».
14.45,17.05,20.20,22.50 Т/с
«Унiвер».
15.10 Т/с «Ранетки».
16.05,01.55 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00 БарДак.
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.
02.20 До свiтанку.
НТН
06.00 Х/ф «Плащаниця Олександра Невського».
07.00 «Друга смуга».
08.30,05.35 «Правда життя».
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.30 Х/ф «Перехрестя».
15.00 Х/ф «Оскаженiлий автобус».
17.25 Т/с «Гра без правил».
18.30,04.00 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.30,04.25 «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).
00.30 Х/ф «Барбаросса» (2).
03.00 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.30 «Танцюють всi! Повернення
героїв».
07.40 «ВусоЛапоХвiст».
09.35,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.35 Х/ф «Мiй коханий генiй».
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).
00.20 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Шлях до «Сатурна».
03.40 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».
0 6 . 4 5 , 1 5 . 2 0 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.05 Погода.
09.00 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
11.50,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.45 Т/с «Татусевi доньки».
14.25 М/с «Бетмен».
14.45 М/с «Аладдiн».
15.40,15.55 Teen Time.
15.45 Будинки мажорiв.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.00 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 На бiс!
22.00 Х/ф «Апартаменти Джо».
00.10 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Врятувати Грейс 2» (2).
01.55 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.35,03.40 Зона Ночi.
02.40 Українцi Надiя.
03.45 Благославляю i молюся.
04.10 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
04.25,05.00 Зона ночi. Культура.
04.30 Княгиня Ольга.
04.45 Жарптиця.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Джиммi Нейтрон:
Хлопчик-генiй».
09.10 Т/с «Я повернусь».
15.25 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 Х/ф «Без вини винний». (2).
23.45 Т/с «Медiум». (2).
00.25,03.45 «Нiчне життя».
03.30 Мобiльнi розваги.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Месник» 3D: 14.30, 18.50; «Напролом»: 10.30, 12.30, 17.00, 21.20.
Малий зал: «Той, хто пройшов крізь вогонь»: 13.00; «1+1»: 17.10; «Поміж»: 21.10, «Незакінчений роман»:
11.00, 15.00, 19.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Похмурі тіні»: 12.30, 14.40, 19.20, 21.30; «Месники» 3D: 16.50.
Малий зал: «Морський бій»: 11.40, 17.20; «Няньки»: 14.00, 15.40, 19.40, 21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Морський бій» 2D: 11.30, 13.50; «Пірати! Банда невдах» 3D: 10.00; «Месники» 3D: 16.10, 22.00; «Вуличні
танці-2» 3D: 18.40; 20.20.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
13 травня, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою»; 18.30: «Тустеп і різний мотлох».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
12 травня, 18.30: «Суботні вечори - 2012». Концерт органної музики (соліст – Галина Булибенко, м. Київ).
ПАБ «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)
10 травня: «Beer Gun» (м. Чернівці).
11 травня: 20-річчя гурту «NAMELESS» (м. Тернопіль), pre-party від гуртів: «Олово», «Санта Мрія» та
«Адреналін-лайт».
12 травня: «ASEA SOOL» (Грузія).
13 травня: «Violin Stream» (м. Чернівці). Інструментальна музика в стилі джаз, поп, рок, фолк.
Початок концертів – о 20.00.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До 67-ї річниці Перемоги цикл книжкових виставок:
З журбою радість обнялась.
Весна співала пісню для Землі (експозиція нотних видань).
Велика Вітчизняна у дзеркалі літератури (філія обслуговування юнацтва).
До 70-річчя з дня народження Ореста Криворучка, заслуженого художника України: «Барвами розписане
життя».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
15 травня о 18.00: презентація книги віршів Зельми Меербаум-Айзінгер.
«ЇЇ величність МАТИ» (виставка з фондів ЧХМ). Відкриття 11травня о 10.00.
Виставка живопису ( пам’яті Ю. Кирилюка ). Відкриття 15 травня о 15.00
Виставка нових музейних надходжень з фондів ЧХМ (до Міжнародного дня музеїв). Виставка працюватиме з
18 травня.
«Мого життя палітра». Я. Баланецький. Живопис.
«Вишиваний Дивотвір». Десята ювілейна виставка – конкурс вишиваних робіт майстрів-аматорів (відкриття
20 травня о 13.00).
Персональна виставка Любові та Надії Васкул. Вишивка.
«Квіти, як диво» виставка арт – студії «Музеум».
«Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня народження
автора проекту будівлі ЧХМ.
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ «ВЕРНІСАЖ»
11 травня, 16:00: відкриття персональної ювілейної виставки заслуженого художника України Ореста Криворучка. Виставка присвячена 70-річчю з дня народження художника.

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.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.25,10.40,15.50 Погода.
09.30 Свiтло.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.15 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Бокс. Турнiр «Київськi
рукавицi».
16.50 Т/с «17 миттєвостей весни».
18.00 Про головне.
18.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.50 Весняний жарт з В. Винокуром.
20.15 Aфтершок.
20.40 Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.25 «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 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Красунчик Антонiо».
04.30 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.30 Сiльрада.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00,03.00 «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».
10.45 Т/с «Було кохання».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.40 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.35,15.30 «Давай одружимось».
16.15,04.10 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.30,04.50 «Моя сповiдь: Яна
Рудковська».
22.30 «I прийде кохання».
23.35 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.15,03.25 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.15 Драма «Крадiї». (2).
IНТЕР
05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10 «З новим ранком».
07.30,20.25 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
08.35 З новим ранком.
09.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй грiх».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
00.45 Х/ф «Iншi 48 годин». (2).
02.30 Д/ф «Борис Щербаков. Хто
ходить в гостi вранцi».
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.55 Д/с «У центрi подiй 3».
04.45 Т/с «Термiново в номер 3».
ICTV
05.15,06.25,02.05,03.50 Погода.
05.20,08.45,03.25 Факти.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.05
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Балада про
Бомбера».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.

середа
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.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.20 Уряд на зв`язку з громадянами.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.40,12.25,16.00,17.55 Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.00 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.20 Доки батьки сплять.
16.45 Т/с «17 миттєвостей весни».
18.00 Про головне.
18.55 Зiрки гумору. В. Винокур,
О. Степаненко, В. Коклюшкiн, К.
Новикова.
20.40 Свiт спорту.
20.50 Мегалот.
21.25 Плюс-мiнус.
21.40 З посмiшкою про головне:
В. Данилець, В. Моїсеєнко, О.
Пєсков, Г. Вєтров, Я. Арлазоров.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
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 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Красунчик Антонiо».
04.25 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.20 Атака магiї. Мистецтво за
брамою.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
35,03.15 «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».
10.45 Т/с «Було кохання».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення
3».
14.15,15.15 Т/с «Iсторiя зечки».
16.15,05.15 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття Чорної перлини».
23.10,03.30 «Грошi».
00.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.55,04.30 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.45 Комедiя «Маскарад».
IНТЕР
05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10 «З новим ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
08.35 З новим ранком.
09.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй грiх».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,03.20 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т во вел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.40 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.20 Х/ф «Iгри розуму». (2).
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/с «У центрi подiй 3».
04.35 Т/с «Термiново в номер 3».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,02.10,04.30 Погода.
05.25,04.00 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.10
Спорт.
06.40 Анекдоти по-українськи.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Балада про
Бомбера».
15.25 Т/с «Прокурорська

8 травня
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Т/с «Вiйськова розвiдка».
02.10 Битва нацiй.
03.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,
05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
15,17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,
00.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 8.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 8.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 8.20, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 8.40, 12.00, 14.00, 15.55,
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00 «Чернівецький репортер»
07.50,
08.50,13.10,
15.55,19.20,21.50, 00.25 «Погода»
08.00 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 Футзал. І ліга. Півфінал
«Меркурій» (Чернівці) – «АРПІ»
(Донецьк)
16.00 Футбол
18.00 Т/с «Чужі гріхи» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Нерозгадане» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець 3: старi
рахунки».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Дядько
Володя».
13.00 Т/с «Звiздар».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Мент в законi 5».
00.00 Т/с «Травма»(2).
00.55 Х/ф «Потрiйний форсаж:
токiйський дрифт». (2).
02.40,05.10 Д/ф «Коли жiнки вбивають».
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, 14.30, 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» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
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перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
2 2 . 5 5 , 0 2 . 1 5 Т / с « В i й с ь к о ва
розвiдка».
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00 Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надіі
7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55,
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда»
9.10, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
«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»
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22.55 Д\\ фільм «Дорогами України»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
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».
14.45,17.05,20.20,22.50 Т/с
«Унiвер».
16.05,01.55 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.30 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.
02.20 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Убивство в Саншайн
Менор».
08.30,19.00,23.30,02.30,04.05
«Свiдок».
08.55 Т/с «Жорстокий бiзнес».
11.00,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.35 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку».
17.25 Т/с «Гра без правил».
18.30 «Речовий доказ». Чоловiк
проти дружини.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.30 Х/ф «Барбаросса» (2).
03.00 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
СТБ
05.00 «Нез`ясовно, але факт».
05.45 «Документальний детектив».
06.10,01.00 Т/с «Комiсар Рекс».

86
07.55 «ВусоЛапоХвiст».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.15 Х/ф «Чудес не буває».
12.15 Х/ф «Птах щастя».
14.15,19.10 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.15 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Моя правда. «Блестящие».
Не все те золото, що блищить».
22.40 «Моя правда. Стас П`єха.
По той бiк прiзвища».
00.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.40 «Вiкна-спорт».
02.50 Х/ф «Кiнець «Сатурна».
04.20 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 «Гу бк а Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Апартаменти Джо».
11.00,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
12.50 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Будинки мажорiв.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.05 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Тупий i ще тупiший за
тупого. Коли Гаррi зустрiв Ллойда». (2).
00.15 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Врятувати Грейс 2». (2).
02.00 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.35,03.35 Зона Ночi.
02.45 Українцi Надiя.
0 3 . 4 0 Д р а й Х м а р а : о с та н н i
сторiнки.
04.10 Птаха кубла Марiї.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Сумний П`єро.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.25,16.15 «Халi Галi».
08.55,22.40 «Зал очiкування».
09.15 Т/с «Солдати».
13.20,19.00 «У пошуках пригод».
14.20,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «Розкiшне життя».
17.00 «Ще не вечiр. Бiзнес-ледi
проти домогосподарок».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.45 «Нiчне життя».
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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 Футбол . «Буковина» (Чернівці) – «Металург» (Запоріжжя)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,04.10 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.25 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Мент в законi 5».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Три невiстки
однiєї свекрухи».
13.00 Т/с «Звiздар».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.30 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Мент в законi 5».
00.00 Т/с «Травма»(2).
00.55 Х/ф «Страх». (3).
02.40 Д/ф «Розслiдування: жахи
пiдлiткової вагiтностi».
05.10 «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, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\фільм «Дорогами України»

01.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
02.40 «Експромт»
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».
1 4 .4 5 ,1 7 .0 5 ,2 0 .2 0 ,2 2 .5 0 Т /с
«Унiвер».
16.05,01.55 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.30 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.
02.20 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитської Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку».
08.30,19.00,23.30,02.30,04.15
«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».
13.20,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.25 Т/с «Гра без правил».
18.30 «Правда життя». Нелюди.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Будинок побачень».
(2).
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.00 «Нез`ясовно, але факт».
05.45 «Документальний детектив».
06.10,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
07.55 «ВусоЛапоХвiст».
08.50,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.50 Х/ф «Пiсочний дощ».
11.55 Х/ф «Рiк золотої рибки».
14.30,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.35 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
22.20 «Хата на тата».
23.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Бiй пiсля перемоги».
03.45 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».
07.30,08.30,19.00,23.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.15 Погода.
09.00 Х/ф «Вид зверху кращий».
11.00,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
12.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Будинки мажорiв.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.10 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з розшуку домашнiх тварин».
00.20 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Врятувати Грейс 2».
(2).
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.45,03.45 Зона Ночi.
02.50 Українцi Любов.
03.50 Чорний колiр порятунку.
04.20,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Швидкоплинний сон.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.25,16.15 «Халi Галi».
08.55,22.40 «Зал очiкування».
09.15 Т/с «Солдати».
13.20,19.00 «У пошуках пригод».
14.20,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «Ще не вечiр. Бiзнес-ледi
проти домогосподарок».
17.00 «Iсторiї великого мiста.
Замiж за мiльйонера».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.45 «Нiчне життя».
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Малою кров’ю, могутнім
ударом, на чужій території?…
Все менше залишається серед нас учасників війни та
її свідків. Проте події 1941-1945 рр. не відпускають навіть
тих, хто знає про них лише з розповідей, літератури
чи кінематографу. Нині на телеекрани виходить багато
фільмів про війну, у тому числі й нових російських
серіалів. Чимало з них побудовані на примітивних схемах
і носять суто пропагандистський характер. Автори
нерідко кидаються з одних крайнощів в інші. То у них всі
співробітники НКВС – садисти й негідники, то навпаки –
герої з «гарячим серцем, холодною головою і чистими
руками». Та у кожній людині є чимало і доброго, і злого.
Питання лише в тому, яка сторона людської натури
проявляє себе на повну силу. А під час війни людина
розкривається повністю, їй доводиться робити такий
вибір, що у мирний час навіть уявити собі неможливо.
Тому й нові покоління цікавляться періодом 1941-1945 рр.
та хочуть знати про нього більше.

бджолярів», «курси підвищення кваліфікації агрономів» та
інші зовні безневинні заклади,
та перед самою війною ці кадри
знищила репресивна сталінська машина.
А якщо ворог зміг би її подолати,
то в його тилу розгорнулася б партизанська війна. Для неї готувалися
кадри кваліфікованих спеціалістів:
диверсантів-підривників, снайперів,
розвідників, радистів. Для розвитку
партизанського руху ідеально підходить лісисто-болотиста місцевість,
де легко сховатися від противника
і несподівано завдавати по ньому
удари. Отож у Поліссі й створювалися
партизанські бази. У хащах будувалися добре замасковані землянки з
пічками, де у разі необхідності могли
жити партизани навіть взимку. У підземні сховища закладалися зброя, боєприпаси, вибухівка. У замаскованих
бункерах робилися запаси продоволь-

Але Сталін вирішив інакше. Коли
в СРСР розгорнулися масові репресії й
у 1937 р. тисячами знищували командирів Червоної армії, «під роздачу»
потрапили і фахівці з партизанської
війни. Командуючих Білоруським
військовим округом Уборевича і Київським – Якіра звинуватили у підготовці
кадрів «диверсантів і терористів» для
захоплення влади в країні. Тому більшість потенційних партизанів була
розстріляна як «вороги народу».
Меч Вермахту кувався в
СРСР: під Казанню готували
німецьких танкістів, у Ліпецьку – військових льотчиків, у
Саратові – спеціалістів з хімічної війни, на Кавказі – гірський
легіон.
Репресії особливо послабили армію: у червоних командирів вселився
страх, що сковував ініціативу, необхідну для успішного ведення війни.

Люди до самого нападу Німеччини на СРСР, не замислюючись зайве, бадьоро співали:
«Но от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней!». А ще: «С нами Сталин
родной и железной рукой нас
к победе ведёт Ворошилов».
Далеко не все сказано про ту епоху, чимало таємниць залишаються
ще нерозгаданими. Трагедія 1941-го
року, коли під могутнім ударом гітлерівців Червона армія швидко покотилася на схід, дотепер викликає
море емоцій. Такий розгром став несподіванкою для радянських людей,
які вірили офіційним запевненням
про «непереможність Робітничо-Селянської Червоної Армії» та її здатність швидко перемогти будь-якого
противника. Люди до самого нападу
Німеччини на СРСР, не замислюючись
зайве, бадьоро співали: «Но от тайги
до Британских морей Красная Армия
всех сильней!». А ще: «С нами Сталин
родной и железной рукой нас к победе
ведёт Ворошилов».
Радянських людей готували до
війни з дитинства. Чималу увагу держава приділяла фізичній підготовці
молоді у школах і вузах, у спортивних
товариствах. Насамперед у країні
бурхливо розвивалися види спорту,
необхідні для гартування майбутніх
солдатів. Йшлося не лише про підготовку рядових піхотинців чи кавалеристів. Все більшого значення набувало навчання спеціалістів для сучасних
родів Збройних сил. У 30-ті роки в СРСР
діяла мережа аероклубів, випускники
яких вступали до військово-авіаційних училищ і швидко оволодівали
складним фахом пілота-винищувача
або бомбардувальника. Молоді люди
вчилися й на трактористів (майбутніх
танкістів) та шоферів, необхідних
армії, яка отримувала все більше автомобільної техніки.
А переозброєння РСЧА проходило
швидкими темпами. Наприкінці 30-х
Червона армія мала більше танків, ніж
всі інші армії світу, разом узяті. Швидко
зростала і кількість бойових літаків. У
війська надходили нові артилерійські
системи. Почалося навіть переозброєння індивідуальною стрілецькою
зброєю: солдати замість застарілої
трьохлінійки зразка 1891/30 рр. отримували автоматичні та самозарядні

гвинтівки Симонова і Токарєва – АВС36 та СВТ-38. Цифри у їхніх назвах
означають рік, коли гвинтівки були
поставлені на озброєння. Командири
ж замість традиційного револьвера
системи «наган» отримали кращий за
своїми характеристиками пістолет ТТ.
На очах Червона армія перетворювалася на одну з найсучасніших армій
світу. Зростала її насиченість автоматичною зброєю, вона ставала все мобільнішою. Сталін відчув: у його руках
опинився давно омріяний інструмент,
здатний вирішувати долю цілих континентів. Далеко позаду залишилися
20-ті роки, коли Червона армія готувалася перш за все до оборони, бо для
нанесення наступальних ударів по
могутньому противнику вона не мала
достатніх сил. Головним ворогом тоді
вважалася Польща і керівництво РСЧА
думало, що Військо Польське здатне
окупувати значну частину України
та Білорусі. Щоб стримати його, на
західному кордоні СРСР будувалася
лінія оборони з великої кількості залізобетонних вогневих точок, озброєних
кулеметами, частково – й гарматами.
Досвід Першої світової війни показав,
що така оборона дозволяє знищити
значну кількість ворожих солдатів і
техніки, зупинивши тим самим наступ
противника.
На території УРСР та БРСР
діяли спеціальні партизанські
школи, замасковані під «школи

ства, одягу та взуття для партизанів.
Було передбачено навіть створення
партизанських госпіталів. Готувалися
для довгої боротьби як слід.
Такий досвід був у більшовиків, і
не лише з часів Громадянської війни.
До 1926 року вони вели неоголошену
партизанську війну проти Польщі та
Румунії, щоправда, в дещо менших
масштабах. Особливо активні дії розгорталися на території Західної Білорусі та Волині. Потім подібну активність
довелося згорнути, а партизанські кадри – законсервувати. До речі, дехто
з тих «законсервованих» партизанів
згодом опинився в УПА. А на території
УРСР та БРСР діяли спеціальні партизанські школи, замасковані під «школи бджолярів», «курси підвищення
кваліфікації агрономів» та інші зовні
безневинні заклади. Для навчання
у них підбиралися добре перевірені
люди, які за віком чи станом здоров’я
не підлягали мобілізації в армію. Готували їх ретельно. Досить сказати,
що таку підготовку пройшли Герої
Радянського Союзу Ковпак і Руднєв
в Україні та Орловський – в Білорусі.
Останній командував у роки війни
партизанською бригадою. Саме таку
спеціальність він отримав у довоєнній
системі підготовки партизанів.
Якби тисячі таких спеціалістів
дожили до 1941 року, то просування німецьких військ на схід
було би помітно уповільнене діями
партизанів.

Тим паче війни наступальної, агресивної, курс на яку сталінське керівництво
відкрито взяло у другій половині 30-х
рр. З приходом 1933 року до влади
у Берліні Адольфа Гітлера головним
противником СРСР стала нацистська
Німеччина. А 1935 року помер популярний маршал Юзеф Пілсудський, що
ослабило Польщу. Підготовка СРСР до
війни з Німеччиною вимагала величезних зусиль, адже противник був дуже
серйозний. Його значному підсиленню
сприяла, зокрема, і радянська політика попередніх років.
Німеччина програла Першу світову війну і переможці заборонили
їй розробляти та виробляти танки і
військову авіацію, значно обмежили
конструювання та випуск артилерійських систем. А СРСР надав можливість
німцям проводити конструкторські
розробки в заборонених галузях. Під
Казанню готували німецьких танкістів,
у Ліпецьку – військових льотчиків, у
Саратові – спеціалістів з хімічної війни,
на Кавказі – гірський легіон. Деякі історики нині кажуть: «Меч Вермахту
кувався в СРСР».
З приходом Гітлера до влади військове співробітництво Радянського
Союзу та Німеччини скоротилося,
але не припинилося повністю. Вигоду
від нього отримали обидві сторони.
Радянська, наприклад, змогла скористатися німецькими технологіями, які
необхідні для виробництва сучасної
військової техніки.

Не вийшло ні малої крові,
ні могутнього удару, ні війни
на чужій території. А сталася
найбільша трагедія в історії
людства, яка забрала життя
десятків мільйонів людей.
Чим більше такої техніки поступало на озброєння РСЧА, тим агресивнішим ставав тон виступів радянського
керівництво. Було висунуто нове гасло
для характеристики майбутньої війни:
«Малою кров’ю, могутнім ударом, на
чужій території». Іншими словами, замість війни оборонної Червона армія
повинна була вести війну наступальну.
Не приховувалося, що воювати збиралися на чужих землях. Саме таку війну
у 1941-1945 рр. вели Сполучені Штати.
Тому територія США не постраждала
від руйнівних військових дій, мирне
населення не зазнало втрат, а жертви
серед американських військовослужбовців виявилися значно меншими, ніж
в арміях країн, що вимушені були захищати свій дім від ворога. В СРСР же все
сталося навпаки – жертви і руйнування
тут були найбільші.
Велика війна наприкінці 30-х рр.
невпинно насувалася, і кожна з її
потенційних учасниць намагалася
якомога краще підготуватися до неминучого. Керівництво Великої Британії
й Франції штовхало Гітлера на Схід,
бажаючи скористатися взаємним
послаблення СРСР та Німеччини для
наступного нанесення їм смертельного
удару. Сталін же намагався підштовхнути Гітлера до війни з провідними
державами Заходу. Недарма він з
весни 1939-го робив заяви, покликані
дати сигнал Берліну: Москва готова до
компромісу з ним. У Райхсканцелярії
натяк зрозуміли і пішли назустріч.
23 серпня 1939 р. у Кремлі було підписано радянсько-німецький пакт
про ненапад, який остаточно відкрив
шлях до великої війни. Вже 1 вересня
німці напали на Польщу, а 3 вересня
війну Німеччині оголосили Англія та
Франція.
Сталін торжествував. Він зумів
обдурити і Берлін, і Париж, і Лондон.
Варшаву взагалі можна було викреслити зі списку гравців європейської
політики – гітлерівці швидко розгромили поляків, а червоноармійці взяли
участь у поділі територій поверженої
Польщі. При цьому СРСР офіційно не
став учасником війни – Сталін виявився на цьому етапі хитрішим за всіх своїх
іноземних конкурентів. А далі події
вже пішли не за його планом.
Німеччина захоплювала одну
європейську країну за іншою й не послаблювалася, а лише міцніла. СРСР
на словах «дружив» з нею, а на ділі
гарячково готувався до бойових дій.
Сталіну здавалося, що він і надалі буде
хитрішим за всіх і вступить у війну тоді,
коли вважатиме себе достатньо до неї
готовим. Не встиг: 22 червня 1941
року Німеччина напала на СРСР. Не
вийшло ні малої крові, ні могутнього
удару, ні війни на чужій території. А
сталася найбільша трагедія в історії
людства, яка забрала життя десятків
мільйонів людей. Їхню пам’ять офіційно вшановують 9 Травня, а неофіційно
– завжди, доки житимуть нащадки тих,
хто виніс на собі страшний тягар світової війни. І пам’ятатимуть про своїх
героїчних предків.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Ідея цього свята давно витала
у повітрі над кутом Рогізна, що у
Садгорі. Тому й важко сьогодні
сказати, хто першим уголос промовив сакральні для цього дійства
слова: фестиваль, галушка і Рогізна, об’єднавши їх в одне феєричне
ціле – Садигурський фольклорно-етнографічний фестиваль
«Рогізнянська галушка». Торік
він прийшов на зміну щорічному
звіту художньої самодіяльності
Рогізнянського клубу, а минулої
неділі імпреза відбулася вдруге й
рогізнянці переконалися, що фестиваль став традиційним.
Навіть заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів чернівецької міськради Олександр Паскар зізнався,
що скуштувавши минулого року
галушки, приготовлені рогізнянськими газдинями, не міг втриматися від того, аби не відвідати
їх, чи то пак свято, вдруге. А воно
вирувало на невеличкій толоці
перед місцевим клубом.
Як завжди його відкрили рогізнянські газдині, що прибули
на гарбі зі своїми галушками. І
протягом двох наступних годин
дружні мешканці кута Рогізна, які
зібралися тут цілими родиними,
насолоджувалися виступами дорослих і малих аматорів сцени, сидячи хто де
– просто на траві чи на стільцях. Пісні, запальні
танці, веселі гуморески нікого не лишали байдужим, тим паче, що виконувалися ж вони сусідами
та родичами, одне слово, людьми, з якими ділиш
і горе, і радість.

ще 3-4 місяці – на папері.
– Ми не просимо багато, нам
достатньо одного автобуса на годину, – каже голова квартального
комітету п. Борденюк. – І ми дуже
серйозно налаштовані добиватися
цього. Зараз збираємо підписи під
зверненням до губернатора. Сподіваємося, влада нас почує.
А мене, як журналістку, вразив стан Рогізнянського клубу.
Він потребує невідкладного ремонту: стіни тріскаються й обсипаються, у задніх дверях щілини,
через які можна просочитися,
у вбиральні немає дверей! І такий вигляд має заклад культури,
куди люди приходять щодня – у
бібіліотеку, на репетиції. Один із
колективів навіть підтверджуватиме звання народного. Негоже
це і сором владі. Бо якщо вона
декларує державність, то мусить
розставляти й державницькі пріоритети, де клуб, спортивна школа
і поліклініка мають превалювати перед ресторанами, нічними
розважальними та ігорними закладами, завуальованими під
інтерактивні клуби.

мешканців обласного центру.
До розмови приєдналася активістка Доня
Черней. Її, як і всіх мешканців Рогізни обурює те,
що кілька років тому влада помпезно відкрила
автобусний маршру 13-А, який проїжджав їхньою
вулицею. Та діяв він після телевізійних репортажів на різних каналах не більше трьох днів, потім

Цей незвичний для Буковини національний одяг є свідченням
того, що на Рогізні мешкають вихідці з українських
земель, розташованих поруч з Білоруссю.

Довідка від історика
Ігоря Буркута

Рогізна – унікальне територіальне
об’днання, що є втіленням української
соборності. Тут живуть надзвичайно
талановиті й самодостатні люди. Річ у тім,
що саме сюди після смерті Сталіна прибула перша хвиля репресованих. Це були
люди, яких відправили у Сибір за те, що
вони працювали у Просвіті, очолювали
хори та керували танцювальними гуртками. Повертатися на малу батьківщину – в
Галичину і на Волинь – їм заборонили,
але дозволили поселитися в Чернівецькій
області. Оскільки на початку 50-их років
минулого століття Садгора була райцентром, їм туди було зась. Але вони отримали
дозвіл на поселення в її околицях. Отож
хіба можуть нащадки тих людей не мати
талантів? Та й національну ідею вони
всмоктали з молоком матері. Рогізна –
територія, де зосередився прекрасний
людський субстрат. Саме такі особистості є
підгрунтям, на якому тримається держава.

Владо, агов! До тебе
звертається Рогізна!

Отож не дивно, що на Рогізні не просто існують, а ще й активно діють громадські об’єднання.
Один з них – квартальний комітет. Його очолює
грамотна активна пенсіонерка Орися Борденюк.
Незважаючи на свято, вона завела мову про наболіле. Але як мудра дипломатка почала здалеку:
– Коли до мене приїжджають в гості родичі
з Великого Кучурова, мені завжди соромно. Бо
вони постійно мене питають, коли нарешті заасфальтують нашу вулицю Цілинну. І кажуть, що
в їхньому селі дороги набагато кращі, ніж у нас,

Пісню «Родина» виконує сім’я Анжели Олесь, директорки
Рогізнянського клубу (сини близнюки, донька і чоловік). Без її
таланту, натхнення і любові до Рогізни цього свята не було б...

суспільні
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«Георг-палац» у Чернівцях
задовольнив смаки «Ревізора»

Рогізнянські ґаздині везуть галушки

Дівчина з Рогізни, що мешкає нині в
Америці, Юлія Косівчук, виконала
власну пісню про маму. Юля –
уособлення місцевої талановитості:
композитор і виконавиця, поетка і
художниця, спортсменка з чорним
поясом карате і вегетаріанка.
А ще – щаслива дружина і
мати маленького сонечка.
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«Рогізнянська галушка»:
родинне свято – своє для своїх

Передплатний індекс 09584

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Решта готелів – ні. На колір і смак – товариш не всяк…
Правду про чернівецький сервіс показала програма
«Ревізор» на «Новому каналі» та її ведуча Ольга
Фреймут. У минулому числі газети ми розповіли про
враження знімальної групи телепередачі від наших
ресторанів і кав’ярень. Сьогодні ж читайте про
результати ревізії готелів у Чернівцях.

«люксі» також було чисто. Проте,
Ольга залишилася незадоволеною
інтер’єром вітальні: «Інтер’єр такий,
ніби тато на заробітках в Італії, але
в нього в Чернівцях родина. Він порядний западенець і передає додому
гроші, на які жінка купила такі колонки, таку тарелю, щоби не забувати
гуцульські традиції, зробила стерео і
купила зі знижками на базарі в Чер-

про допомогу дизайнера інтер’єру, і
вийшов сміх та й годі».
– Екстер’єр закладу хороший – це
неподалік від центру. Інтер’єр: у «коробочці для взуття» було дуже тісно,
а «люкс» перевантажений великим
асортиментом непотрібних і нефункціональних меблів, наче з розпродажу.
Тут справді чисто – і в «коробочці», і
у віп-апартаментах. Особливість за-

З навідинами Ольги Фреймут
з’ясувалося, що не все так бездоганно
у чернівецьких готелях і, перш, ніж
оселитися в якомусь з них, треба добре зважити всі «за» і «проти». Щоби
було легше рекомендувати місце для
ночівлі або й кількаденного мешкання
своїм знайомим та друзям, які планують подивитися Чернівці у найближчі
вихідні, «Ревізор» дослідив якість
обслуговування, інтер’єр, чистоту,
цінову політику в закладах, де можна
зупинися.

У центрі міста гостей
зустрічає «Київ»

Гостинно готель «Київ» зустрів і
телевізійників «Нового каналу», проте, мабуть, не зовсім порозумівся з
телеведучою Ольгою Фреймут. Спілкування з персоналом не залагодилося
з перших хвилин – працівниця на
рецепшені одразу здурила Олю, сказавши, що вільних місць немає взагалі,
а заброньований «Ревізором» номер
не може бути заброньованим, бо в
усіх кімнатах готелю вже розмістилася
група туристів. Але все ж номер, який
персонал показав знімальній групі,
таки знайшовся…
Кімнату за 160 грн. Фреймут розкритикувала в пух і прах – шафа хитається, під ліжком брудно, колір
рушників Ольгу теж не влаштував
(хоча, як на нас, то колір – все ж таки
питання суб’єктивне, головне – аби
чисті, а до їх чистоти, заради справедливості зауважимо, претензій ведуча
не мала), стара ковдра, яку Ольга навіть викинула за вікно, непопрасована
постільна білизна.
Люкс за 400 грн. також мало потішив «ревізорів», хоча подекуди виглядало так, ніби телеведуча перегинає
палицю й оцінює дещо упереджено.
Скажімо, щодо абсолютно нормального рушника у просторій ванній кімнаті
Оля висловилася: «Синій рушник… не
знати, що цим рушником уже втирали». Висловила Ольга зауваження і
щодо чистоти джакузі та відсутності
мила.
– Тут смердить так, ніби якийсь
вуйко спалив собі цигаркою вуса,
– сказала Фреймут, пройшовши до
кімнати.
У номері є великий телевізор,
шкіряний диван. Найбільше привабив
Ольгу вигляд з вікна готелю, натомість
тюль, на її думку, була надто брудною.
– Екстер’єр закладу: готель приречений на успіх, адже це центральна
вулиця. Щодо інтер’єру – вперше мене
так боліла душа, адже тут такі простори, такі високі стелі, є де розгулятися
уяві, але, на жаль, ця уява шпортається об недолугий занедбаний інтер’єр,
лахміття, старі меблі та дроти на підлозі, – підсумувала Ольга. – Готель особливий: тут хочеться дивитися у вікно,
коли ти в номері, але так не хочеться
повертатися назад і спостерігати, що

Ольга Фреймут розкритикувала інтер’єр в готелі «Буковина»
діється за твоєю спиною. Мінусів дуже
багато, тому рекомендувати готель
«Київ» у Чернівцях «Ревізор» не буде.

«Відверте рагульство:
люди витратили
гроші на ремонт і
забули найголовніше
– попросити про
допомогу дизайнера
інтер’єру»

Так сказала Ольга Фреймут, провівши ревізію у чотиризірковому готелі
«Буковина». Чи так це насправді –
мабуть, не можна стверджувати однозначно, бо смаків багато, і у кожного
свій. Недарма ж у народі кажуть, що на
колір і смак – товариш не всяк…
Одномісний напівлюкс з кондиціонером у «Буковині» коштує 330 грн.,
віпномер – 1800 грн.
Стандартний номер нагадав Ользі
«коробочку з-під взуття», оскільки,
на переконання ведучої, там бракує
місця. Дві подушки їй здалися занадто
твердими: «Ними ж можна забити», –
прокоментувала вона. До чистоти претензій не виникло, приємно здивував
холодильник, який виявився наповненим пивом, горіхами, шоколадом,
коньяком, газованими і негазованими
напоями за цінами як у будь-якому
магазині.
– У чотиризірковому готелі ванна
має бути красивою, – сказала ведуча,
готуючись оглянути ванну кімнату.
– Так, ванна є, але щодо її краси я би
повагалася. Це коли про некрасиву
дівчину кажуть: ну така… цікава,
цікава, щось в ній є. Я не бачу бруду,
але дуже-дуже вже бідні меблі. Унітаз
продезінфіковано.
У відвіданому знімальною групою

нівцях дивани».
Стиль ванної кімнати Ольга назвала «селянсько-британським», хоча
й зауважила, що тут є все необхідне:
шампунь, гель для душу, рідке мило,

кладу «Буковина» в тому, що це – не
особливе місце. Враховуючи всі мінуси і один величезний плюс чистоти,
рекомендувати готель «Буковина» у
Чернівцях я не буду.

яка поселилася у стандартному номері
готелю «Георг-палац». З’ясувалося,
що швейцар допомагає занести сумки
до номеру не тільки телевізійникам,
які мають із собою камери, а й пересічному постояльцеві готелю.
Зайшовши до номеру, дівчата
взялися роздивлятися постіль: тут
вони знайшли і волосся попередніх
мешканців, і жовті плями… Нестерильну постіль ведуча скинула сходами
просто на перший поверх…
– У номері мого таємного клієнта
було чисто, доки я не підняла постіль.
Волосся, жовті плями, хтось надзюрчав, хтось вилив чай – спати на цьому
неможливо, – висловила зауваження
ведуча. – Треба попрати, поміняти наматрацники і, зрештою, привести все
до людського вигляду.
Разом з тим, Ольга схвально відгукнулася про запах у ванній та пастельні відтінки, використані в дизайні
приміщення, наявність фену, мила,
етикетки «продезінфіковано» на
сантехніці.
У номер телеведуча замовила два
тістечка, які б характеризували Чернівці, та чай. Замовлення принесли
два охайно вдягнених офіціанти.
– Гарна подача, красиві горнятка
для чаю, офіціанти ідеально вбрані – в
білих сорочках, з метеликом, таке враження, що вони зараз ще й заспівають,
– прокоментувала Оля.
Підсумовуючи побачене під час
ревізії у готелі «Георг-палац», Ольга
Фреймут відзначила:
– Заклад розташований у старовинному будинку, який реставрували.
Коли вранці прокидаєшся і дивишся
у вікно, складається враження, що
ти у Старій Європі. Інтер’єр закладу
лаконічний, інтелігентний. Щодо

…натомість «Георг-палац» задовольнив смаки «Ревізора»
дві зубні щітки. Також зауважила чистоту сантехніки.
Інтер’єр спальні теж не задовольнив естетичного смаку Олі: «Таке враження, що на цьому ліжку не просто
спиш, а тебе на ньому відправляють
в останню путь – візерунки тут ритуально-трагічні. Відверте рагульство:
люди витратили гроші на ремонт і
забули найголовніше – попросити

На відміну від закладів
харчування, один із
чернівецьких готелів
«Ревізор» все ж таки
рекомендував

«Ревізор» зробив виключення –
Ольга Фреймут провела ревізію готелю, в якому мешкала знімальна група.
Допомогла Олі в цьому таємний клієнт,

цін, то мій люкс коштував 500 грн.
Таємний клієнт за свій стандартний
номер заплатила 330 грн. Загалом у
ведучої та знімальної групи склалося
гарне враження про заклад (навіть
незважаючи на не надто охайне ліжко)
і Ольга Фреймут вручила персоналу
довгоочікувану табличку «Ревізор
рекомендує».

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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Без труб і барабанів
або Чорнобиль як він є
Сумні роковини Чорнобильської трагедії позаду.
Відзвучали біля пам’ятників та меморіалів реквієми
з сурмами та барабанами. Саме час поговорити про
поточні справи, тобто про соціальний захист потерпілих
від аварії на ЧАЕС, про державні обіцянки та їхнє
виконання.

Особистістна складова

Автору цих рядків дана тема особливо цікава, бо зачіпає особисто.
Народилася ж і виросла у Веренчанці
Заставнівського району – селі, яке
свого часу належало (та й зараз нібито
належить, бо дітям видають чорнобильські посвідчення) до ІV зони радіаційного забруднення. В університеті
мені читали курс безпеки життєдіяльності. Тож знаю, що нині , через чверть
століття після аварії, відбувся перший
потужний удар по людях, які живуть
на забруднених радіацією територіях.
Бо саме зараз радіоактивний цезій
і стронцій почали проявляти свою
руйнівну дію на здоров’я людей. Тому,
здавалося б, сьогодні держава має
особливо турубуватися за нас. Натомість, усе відбувається з точністю
до навпаки.

З офіціозом все о’кей

Отож спочатку наведемо офіційну точку зору. Як відомо, пільги та
компенсації потерпілим внаслідок

аварії на ЧАЕС визначає Закон України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Саме
відповідно до п.4 статті 14 цього закону до потерпілих належать «…особи,
які постійно проживають або постійно
працюють чи постійно навчаються на
території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони
станом на 1 січня 1993 року прожили
або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох
років, належать до постраждалих 4-ої
категорії…».
За те, що люди мешкають на радіаційно забруднених територіях, вони
отримують грошові компенсації, бо
мусять відмовлятися від деяких продуктів місцевого виробництва через
високі концентрації в них радіаційного
забруднення. Якщо говорити відвертіше, то це просто плата людям за
те, що вони постійно перебувають під
впливом малих, а деінде і великих доз
радіації. Бо так чи інакше, харчуються
зі своїх забруднених городів.

Моє рідне село Веренчанка належить до 4-ої зони радіаційого
забруднення, адже дітям, що тут
народилися, й досі видають чорнобильські посвідчення серії Д. За
словами Наталії Петрівні ТИМЧУК,
начальника відділу з питань захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та
загальнообов’язкового державного соціального страхування
Головного управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації, якщо закон
не зміниться, то діти, які народилися
нинішнього 2012-го через три роки,
тобто у 2015-му, також отримають ці
посвідчення. Та після досягнення 18
років вони втратять статус потерпілих
і вже не рахуватимуться чорнобильцями. Наразі, коли радіація все ж таки
вплине на організм і в дитячому віці
встановлять інвалідність, пов’язану
з Чорнобильською катастрофою, то
така дитина матиме підстави для отримання статусу постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС у дорослому віці.
Ось така цікава арифметика. Прикметно, що матеріального відшкодування
за харчі у Веренчанці ніхто й ніколи
неотримував. Як на мене, то це, м’яко
кажучи, якось нелогічно. Та з нашими
законами не посперечаєшся. Зате
ситуація з путівками на оздоровлення
тільки підкреслює їхнє блюзнірство.

Хто кого обманює?

Ми з мамою отримали відповіді з
управління праці та соціального захисту
населення Заставнівської райдержад-

міністрації, куди
зверталися щодо компенсацій.
В обох листах – відмова. І хоча листи
написані майже під копірку, причини у
відмові вказуються різні. Щодо мене говориться, що я, мовляв, не прожила до
1 січня 1993 року чотири роки, бо народилася у 1990-му, а не 1989 (!). А матері
повідомили, що Веренчанка не ввійшла
у перелік населених пунктів, вказаних
у Додатку №2, тому в неї немає права
на одержання допомоги у зв’язку з
обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва і з
особистого підсобного господарства.
Та найцікавіше знайшла наприкінці
листа-відповіді, де йшлося про належне людям цієї категорії безкоштовне санаторно-курортне лікування.
Роз’яснювалося, що для цього вони
мусять звернутися до управління праці з письмовою заявою та довідкою з
ЛКК, де вказаний діагноз і доцільність
такого оздоровлення, а також сезон і
профіль санаторно-курортного закла-

ду. У разі самостійної
організації санаторно- курортного лікування виплачується компенсація середньої вартості путівки у
розмірах, установлених Кабінетом
Міністрів України.
З цього моменту, читачу, будь
уважний. Під час прес-конференції,
що відбулася напередодні річниці Чорнобильської аварії, Наталя Тимчук,
керівник чорнобильського відділу,
розповідаючи про те, як чорнобильці
оздоровлюються, все ж незабаром додала, що протягом останніх чотирьох
років Міністерство закуповує безкоштовні путівки тільки для першої та
другої категорії. Причина – брак коштів
у бюджеті. Тож уже протягом 4 років
пільгових путівок для інших категорій
чорнобильців немає і ніхто ніщо їм не
компенсує.
Натомість ось що ми читаємо у
відповіді Заставнівського управління
праці.

Два десятиріччя в Чернівцях діє громадська
організація «Гільфе», що у перекладі з німецької –
«допомога». З 1992 року міська громадська організація
отримує гуманітарну допомогу міста Шлюхтерн
Німеччини, де впродовж багатьох років працює
благодійна організація імені Кнайпа. Двічі, або й тричі,
на рік до нашого міста надходить від неї гуманітарна
допомога – одяг, взуття, продукти харчування.
– Раніше привозили й ліки та
медичні засоби: ліжка функціональні, крісла для лікарень, кювези для новонароджених, – каже

голова міської організації благодійної організації «Гільфе»
Отілія ГУЛІКА. – Але в останні
роки розмитнити медичні пре-

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Послугами обласної служби
зайнятості з початку року скористалися 16997 незайнятих осіб – це
на 866 осіб менше, ніж за цей же
період торік. Нині на підприємствах
та установах області є майже 900
вакантних посад.
Постійним попитом і далі на
ринку праці користуються електрогазозварники, муляри, штукатури,
швачки тощо. Залишається також
значний попит на водіїв, продавців,
кухарів, менеджерів зі збуту та
двірників.
За чотири місяці нинішнього року обласна служба влаштувала на роботу 7999
незайнятих осіб – це кожен другий з числа
тих, хто користувався послугами центру.
Для подолання професійного дисбалансу на ринку праці та сприяння у
працевлаштуванні населення державна
служба зайнятості постійно співпрацює
з роботодавцями та надає їм дотації для
створення робочих місць. Вона здійснює
під їхні потреби професійні навчання
безробітних, окрім того організовує
тимчасову зайнятість на оплачуваних
громадських роботах.
На робочі місця, створені за рахунок
надання дотації роботодавцям із коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, працевлаштовано 200
безробітних. П’ять осіб – випускників на-

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.4
5,02.55 «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».
10.45 Т/с «Було кохання».

вчальних закладів, працевлаштовано на
перше робоче місце за кошти Державного
бюджету.
А ще від початку року 58 безробітних
людей отримали одноразову грошову допомогу для організації підприємницької
діяльності.
За січень-квітень професійну підготовку/перепідготовку та підвищення
кваліфікації проходив 1771 безробітний.
До оплачуваних громадських робіт
було залучено 3445 безробітних, а також
11 осіб з числа зайнятого населення. Вони
проводили ремонтні та будівельні роботи
на об’єктах соціальної сфери, розчищали
прибережні смуги, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища, прибирали
майданчики біля пам’ятників захисникам
Вітчизни, кладовища, доглядали за громадянами поважного віку тощо.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

11.40 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.15,15.15 Т/с «Iсторiя зечки».
16.15,05.05 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.35 Комедiя «Мексиканський
вояж Степанича».
23.20,03.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.00 Т/с «Закон i порядок». (2).
01.00 Комедiя «Товстуни». (2).
03.35 «Давай одружимось».
04.20 Т/с «Закон i порядок 3». (2).
IНТЕР
05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10 «З новим ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.35 З новим ранком.
09.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй грiх».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.40 «Розбiр польотiв».
01.40 Х/ф «Трiска». (2).
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.50 Д/с «У центрi подiй 3».
04.40 Т/с «Термiново в номер 3».
ICTV
05.15,06.25,02.05,04.25 Погода.
05.20,04.00 Факти.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.05
Спорт.
06.35,12.35 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Балада про Бомбера».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,02.10 Т/с «Вiйськова
розвiдка».

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.
06.20,07.15,07.35 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.
07.30 Ера бiзнесу.
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.
09.25,19.05,20.30 Погода.
09.30 Д/ф «Тополь-1».
10.10 «Легко бути жiнкою».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45,15.15 Euronews.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.20 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
14.25 Ближче до народу. В. Литвин.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Лiтнiй жарт з Г. Хазановим.
16.30 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.35 Наша пiсня.
18.45 Шляхами України.
19.10 Лiтнiй жарт з Р. Карцевим.
19.45 Жарт з С. Дроботенком.
20.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.15 Х/ф «Ветеринар».
04.50 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».

10.45 Т/с «Було кохання».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення
3».
14.15,15.15 Т/с «Iсторiя зечки».
16.15,05.40 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,04.50 «Не бреши менi 3».
20.15 Бойовик «Перевiзник». (2).
22.10 Бойовик «Дипломат». (2).
01.50 Бойовик «Останнiй кордон». (2).
03.30 Комедiя «Мексиканський
вояж Степанича».
IНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10 «З новим ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
08.35 З новим ранком.
09.10 Т/с «Єдиний мiй грiх».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т во вел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
2 0 . 3 0 « В ел и к а р i з н и ц я п о українськи».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
01.45 Х/ф «Штучний розум».
04.10 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,01.50,04.15 Погода.
05.20,03.45 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Балада про Бомбера».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Фахiвець».
2 2 . 4 0 , 0 1 . 5 5 Т / с « В i й с ь к о ва
розвiдка».

понеділок
четвер

10 травня

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.30, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 7.55, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.30, 8.00, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.10 Погода на курортах
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.05, 15.00 Т/С «Руда»
9.00, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.40, 12.00, 13.55, 15.55, 17.10,
22.05, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.15 Привітай
22.15 Політична кухня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.20 «Малятко»
07.10, 09.40, 15.15, 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, 16.00Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінематографа»

теле Версі ї
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Подарунки зі Шлюхтерна –
Кухар, муляр, двірник і
25 тонн гуманітарної допомоги швачка – професії, яких
щорічно
потребує ринок праці
парати стало майже неможливо,
тому більше їх ми не приймаємо.
Отриману гуманітарну допомогу організація «Гільфе» розподіляє між державними та громадськими благодійними організаціями, геріатричними пансіонатами,
інтернатами та установами для
хворих дітей, а також роздає індивідуально підопічним організації:
лежачим хворим, самотнім інвалідам, сиротам. Щорічно буковинці
отримують від німецьких друзів з
міста Шлюхтерн з групою «Акція
допомоги Чернівцям» 25 тонн
гуманітарної допомоги.
Цими днями чергову гуманітарну допомогу отримали підопічні будинку для самотніх і літніх
людей «Наш дім», що в селі Малий
Кучурів на Заставнівщині. Одяг,
взуття, постільну білизну до геріатричного пансіонату доставили
волонтери ГО «Гільфе», транспорт безкоштовно надав міський
центр організації пасажирських
перевезень.
…Коли бачиш немічних бабцю, або дідуся, дякуєш Богові за
те, що нині є ті, кому небайдужі
люди поважного віку, з обмеженими фізичними можливостями,
самотні, ті, які нездужають і потребують піклування.

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.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,10.30,12.25,16.00,17.55 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.45 Щоденник ПКЄ-2012.
10.55 Здоров`я.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.10 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Лiтнiй жарт з Р. Карцевим.
16.40 Т/с «17 миттєвостей весни».
18.00 Про головне.
18.55 Зiрки гумору. Брати Пономаренки, В. Моїсеєнко, В. Данилець,
Ю. Гальцев, О. Воробей.
20.40 Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
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 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.35 Х/ф «Ветеринар».
04.10 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.10 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.35 Щоденник ПКЄ-2012.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

теле Версі ї

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»
23.00 Студентський Чемпіонат
України з вільної боротьби
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,04.10 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.25 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Мент в законi 5».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Смерть
янгола».
13.00 Т/с «Звiздар».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.30 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Мент в законi 5».
00.55 Х/ф «Шлях Карлiто 2: Сходження до влади». (2).
0 2 . 4 0 Д / ф « Ро з с л i д у в а н н я :
справжнiй нiчний злочинець».
05.10 «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, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (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 «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «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»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами України»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ

11 травня

00.55 Голi i смiшнi.
04.20 ПроЦiкаве.
04.40 Мiранок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10,22.00 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
02.30 «Хронiка тижня».
03.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00 Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.10 Погода на курортах
6.40, 9.15, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надіі
7.40, 21.30, 23.30, 3.40 Теми дня
8.15, 12.00, 13.55, 17.10, 22.05,
23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 5.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
3.00 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 «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 кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Відкритий чемпіонат з панкратіону ММА
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,04.00 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.05 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.50 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Мент в законi 5».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Без гальм».
13.00 Т/с «Звiздар».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.10 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Я - охоронець 4: помилка в програмi».
00.45 Х/ф «Лiсовик».
02.30 Гостi на порозi.
03.15 Ласкаво просимо.
04.40 «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, 20.30, 22.25, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.30 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»

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».
14.45,17.05,20.20,22.50 Т/с
«Унiвер».
16.05,01.55 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
19.00,01.30 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.
02.20 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Буднi карного розшуку».
08.30,19.00,23.30,01.40,03.45
«Свiдок».
08.55 Т/с «Жорстокий бiзнес».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.40 Х/ф «Викрадення «Савої».
17.30 Т/с «Гра без правил».
18.30 «Легенди карного розшуку».
КДБ проти суддiв.
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
0 0 . 3 0 « П о к е р . M illio n Do lla r
Challenge».
02.10 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.00 «Нез`ясовно, але факт».
05.45 «Документальний детектив».
06.15,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00,10.00 «ВусоЛапоХвiст».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
12.30 Х/ф «Iнше обличчя».
14.35,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.40 «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 «Бiй пiсля перемоги».
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».
0 6 . 4 5 , 1 5 . 1 5 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.15 Погода.
09.00 Х/ф «Ейс Вентура - детектив
з розшуку домашнiх тварин».
11.05,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.00 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Будинки мажорiв.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.10 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Кухня на двох.
22.00 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи».
00.20 Т/с «Загубленi». (2).
01.20 Т/с «Врятувати Грейс 2». (2).
02.10 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.30,03.30 Зона Ночi.
02.35 Подорож у втрачене минуле.
03.05 Моє серце пронизує ножами.
03.35 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
03.50 Я на свiтi такий один.
04.05 Країна людей.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Так нiхто не любив.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.25,16.15 «Халi Галi».
08.55,22.40 «Зал очiкування».
09.15 Т/с «Солдати».
13.20,19.00 «У пошуках пригод».
14.20,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «Iсторiї великого мiста.
Замiж за мiльйонера».
17.00 «Iсторiї великого мiста. Схуднути з зiркою».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.45 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами України»
01.30 Д\\ фільм «Світ мандрів»
02.40 «Палітра»
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!
12.45,19.25 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.05,19.50,22.50 Т/с
«Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,01.55 УТЕТа тато!
16.35 Богiня шопiнгу.
19.00,01.30 БарДак.
21.50 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.05 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Дом 2.
00.10 На добранiч, мужики.
02.20 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитської Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Викрадення «Савойї».
08.30,19.00,02.50,04.25 «Свiдок».
08.55 Т/с «Жорстокий бiзнес».
11.00 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.35 Х/ф «Вовча кров».
17.25 Х/ф «За даними карного
розшуку».
19.30 Т/с «...I була вiйна».
22.30 Х/ф «Рай». (2).
00.30 Х/ф «Вантаж». (2).
03.25 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.15 «Документальний детектив».
05.40 Х/ф «Рiк золотої рибки».
07.40 Х/ф «Скарлетт».

15.40,18.00 Х/ф «Iронiя долi, або
З легким паром!»
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! Повернення героїв».
23.10 Х/ф «Iнше обличчя».
01.15 «Вiкна-спорт».
01.25 Х/ф «На прiзвисько «Звiр».
02.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.45,00.15 Служба розшуку
дiтей.
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».
07.30,08.30,19.00,23.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи».
11.10,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.00 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Аладдiн».
15.35,15.55 Teen Time.
15.40 Будинки мажорiв.
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.05 Спортрепортер.
19.35 Х/ф «Правила зйому: Метод
Хiтча».
22.00 Пакуй валiзи.
00.20 Т/с «Загубленi». (2).
01.15 Т/с «Врятувати Грейс 2».
(2).
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.50,03.45 Зона Ночi.
02.55 Втрачений рай.
03.50 Семеренки.
04.45,04.55 Зона ночi. Культура.
04.50 Iван Франко.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.25,16.15 «Халi Галi».
08.55,22.45 «Зал очiкування».
09.15 Т/с «Солдати».
13.20,19.00 «У пошуках пригод».
14.20,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «Iсторiї великого мiста.
Схуднути з зiркою».
17.00 «Ще не вечiр. Службовий
роман».
20.00 «КВН».
23.10 «Жiноча лiга».
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.45 «Нiчне життя».

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
11.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.05 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
12.45,15.05,15.20,18.45,22.45
Погода.
12.50 Щоденник ПКЄ-2012.
13.00 Х/ф «Дев`ять днiв одного
року».
15.10 Зелений коридор.
15.25 В гостях у Д. Гордона.
17.10 Золотий гусак.
17.35 10+10. Україна - Грузiя.
18.50,21.35 Вболiвай з найкращими.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Кабмiн: подiя тижня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.50 Експерт на зв`язку.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.45 ТелеАкадемiя.
03.50 Т/с «Чотири танкiсти i
собака».
«1+1»
06.25 М/ф «Смурфи».
07.20 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.05 М/с «Русалонька».
10.30 М/с «Тiмон i Пумба».
10.55 «Свiт навиворiт 3».
12.00 Комедiя «Роман з каменем».
13.55 Комедiя «Перлина Нiлу».
15.45 Х/ф «Ельдорадо - храм
Сонця».
17.40 Х/ф «Ельдорадо - мiсто
золота».
19.30,04.15 «ТСН».
20.00 «Операцiя Краса».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Фiнал. Баварiя (Нiмеччина) Челсi (Лондон, Англiя).
23.30 Бойовик «Перевiзник».
(2).

01.10 Бойовик «Дипломат». (2).
04.45 Бойовик «Останнiй кордон». (2).
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
0 5. 35 « Велик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Мiстечко 2011-2012».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.15,02.30 Х/ф «Блакитна
лагуна».
15.45 «Велик а рiзниця поукраїнськи».
17.45 «Юрмала-2010».
18.50 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Вечiрнiй квартал».
22.25 Х/ф «Корiолан».
01.10 Д/ф «Остання весна Валентини Толкунової».
02.05 «Подробицi» - «Час».
04.15 Д/с «У центрi подiй 3».
ICTV
05.20,05.50 Погода.
05.25 Факти.
05.40 Свiтанок.
05.55 Iнший футбол.
06.25 Х/ф «Людина президента
2».
08.15 Козирне життя.
08.45 Зiрки YouTube.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор.
13.40 Спорт.
13.45,22.50 Наша Russia.
13.50 Х/ф «Вторгнення».
15.55 Х/ф «Живий або мертвий».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Пункт призначення». (2).
21.00 Х/ф «Пункт призначення
2». (2).
23.45 Х/ф «Дитя темряви». (2).
02.00 Т/с «Вiйськова розвiдка».
03.45 Битва нацiй.
04.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд
преси».

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.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,11.30,13.55,15.15,16.55,
19.00,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Кумири i кумирчики.
10.55 Як це?
11.35 Ближче до народу.
12.25 Караоке для дорослих.
13.15 Атака магiї. Мистецтво
за брамою.
14.00 В. Гришко. «Коханим
жiнкам».
15.20 Бокс. Турнiр «Київськi
рукавицi».
17.00 Шеф-кухар країни.
17.50 Золотий гусак.
18.15 Маю честь запросити.
19.05 Дiловий свiт. Тиждень.
19.45 Зiрки гумору. К. Новикова, С. Дроботенко, С. Єщенко,
В. Винокур.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Свої. С. Гармаш.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
02.45 Т/с «Чотири танкiсти i
собака».
04.50 Щоденник ПКЄ-2012.
05.00 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.05 Х/ф «Уроки виживання».
07.25 Мелодрама «Прокажена».
09.05,02.05 Мелодрама «Абонент тимчасово недосяжний».
13.00
Мелодрама
«Компенсацiя».
14.40,20.15 Мелодрама «Було
це на Кубанi».

19.30,23.15 «ТСН-Тиждень».
00.00 Комедiя «Дядечко Бунмi,
який пам`ятає свої минулi
життя».
IНТЕР
05.05 Х/ф «Мужики!»
06.35 «Найрозумнiший».
08.25 М/ф «Маша i Ведмiдь».
08.55 М/ф «Машинi казки».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 Т/с «Тiльки ти».
17.55 Х/ф «Дiм, милий дiм».
20.00,02.10 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Дiм на краю».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.10 Х/ф «Свiдок убивства».
(2).
02.50 Д/ф «Лариса Голубкiна.
Я тебе нiколи не забуду».
03.45 Д/ф «Циганска пристрасть».
04.35 Д/ф «У центрi подiй 3».
ICTV
06.20,06.40 Погода.
06.25 Факти.
06.45 Квартирне питання.
07.40 ЄвроФуд-2012.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.45 Х/ф «Вторгнення».
10.45 Зоряний тест-драйв.
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Людина президента 2».
14.20 Х/ф «Живий або мертвий».
16.10 Х/ф «Прекрасний».
18.30 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Пункт призначення
3». (2).
21.40 Х/ф «Пункт призначення
4». (2).
23.10 Голi i смiшнi.
0 0 . 0 5 Х / ф « Вт о р г н е н н я
прибульцiв». (2).
01.50 Iнтерактив. Тижневик.
02.05 Х/ф «Няня, що приходить». (2).
03.30 Битва нацiй.
04.40 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23
.35,00.25,03.25,04.25 «Час
спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12 травня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,03.00,05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 0.30 Познайомимось?
9.00, 12.30 Про казки
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на
курортах
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.40 Х/Ф «Помилково
звинувачений»
15.35 Привітай
16.00 Радіус
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Король вечірок»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05, 09.00 «Малятко»
0 7 . 4 0 , 0 9 . 3 0 , 11 . 4 5 ,
16.50,17.50,19.05,01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»

08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.50 «Сад. Город. Квітник»
12.25 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Богатирські ігри
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Ескадрон гусар
летючих» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,04.00 Д/ф «Убивча краса:
15 фатальних жiнок».
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 «Горобець».
18.00, 19.20 Т/с «Серце не
камiнь».
21.15 Х/ф «Мiнливостi любовi».
23.15 Х/ф «Вдовиний пароплав».
01.15 Х/ф «Лiсовик 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, 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, 19.30 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 – Д/фільм «Світ мандрів»
13.30 – «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 – «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
20.00 «Зелений БУМ»

13 травня
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,03.00,
05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.15,17.50,03.30,04.3
0 «Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.10, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.15 Вихід є…
9.50 Погода
9.55, 17.25, 23.50 Погода на
курортах
12.00 Фейс контроль
12.30, 5.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Їх поміняли
тілами»
16.00 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45, 5.00 Радіус
17.20, 23.45 Погода
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55,
14.40,18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 09.40Д/ф
07.50 «Дизайн»
0 8 . 1 0 , 0 9 . 3 5 , 11 . 5 5 ,
17.20,19.00,01.20 «Парад
планет»
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теле Версі ї
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
03.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
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 Єралаш.
10.55 Одна за всiх.
11.20 Т/с «Хто у домi господар?»
11.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Лялечка 2.
14.15 Х/ф «Анжелiка i король».
16.15,20.35 Т/с «Унiвер».
18.40 Х/ф «Будинок великої
матусi 2». (2).
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Нiчна варта». (2).
01.05 Х/ф «Тринадцять». (2).
02.40 Теорiя зради.
03.30 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
04.15 Хочу вiрити.
05.05 Т/с «Простi iстини».
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
08.30 Т/с «...I була вiйна».
11.30 «Речовий доказ». Чоловiк
проти дружини.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Повiтрянi пiрати».
14.40 Т/с «Журов 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 6».
23.00 Х/ф «Смертельний експрес». (2).
01.10 Х/ф «Шлях клинка». (3).
02.50 «Речовий доказ».
04.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.00 М/ф: «Дюймовочка», «Зачарований хлопчик».
06.10,01.45 Х/ф «Суєта суєт».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».

10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 «Холостяк 2».
13.50 «Як вийти замiж».
14.50 Х/ф «Iронiя долi, або З
легким паром!»
19.00 «Україна має талант! 4».
23.00 «Хата на тата».
00.25 «Україна має талант! 4».
Пiдсумки голосування.
00.55 «Детектор брехнi».
03.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Курсанти».
07.15 Один за всiх.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.00 Кухня на двох.
15.00 Даєш молодь!
15.35 Х/ф «Чарiвники з
Вейверлi».
17.35 Х/ф «Правила зйому:
Метод Хiтча».
19.55 Х/ф «Маска».
22.00 Хто зверху?
23.50 Х/ф «Дублери». (2).
02.10 Спортрепортер.
02.15 Т/с «Врятувати Грейс
2». (2).
02.55,03.30,04.05 Зона Ночi.
03.00 ТБ про ТБ.
03.35,04.10 Десята муза в
Українi.
05.00,05.35 Зона ночi. Культура.
05.05 Микола Лисенко.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 «У пошуках пригод».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
09.55 Д/ф «Дик а природа
Хорватiї».
11 . 0 0 Д / ф « П л а н ет а
динозаврiв».
11.40 Х/ф «Джейн Ейр».
13.55 Т/с «Завжди говори завжди».
21.10 Х/ф «Весiлля за обмiном».
23.05 Х/ф «Крута Джорджiя».
01.10 Х/ф «Пiджак». (2).
02.45 «Нiчне життя».
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08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
11.20,21.00 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45, 23.00Х/ф «Коли дерева
були великими» (1)
15.55 Відкритий чемпіонат з
панкратіону ММА
18.00 «Служба порятунку 101»
19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
21.30 «Біоритм»
22.00 «Богатирські ігри»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Д/ф «15 фатальних
трагедiй Голiвуду».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11 . 0 0 Х / ф « М i н л и в о с т i
любовi».
13.00, 18.00, 19.30 Т/с «Серце
не камiнь».
16.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
19.00,04.00 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Таємницi зiрок.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.20 Х/ф «Американський
президент».
04.30 Х/ф «Пенелопа».
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 – «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 «Зелений БУМ»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
12.30, 15.35, 01.20 «Телемеридіани»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.05, 22.00, 01.50 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»

19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д \\фільм «Дорогами
України»
00.40 «Палітра»
03.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
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/с «Пукка».
10.10 Х/ф «Ерагон».
12.05 Х/ф «Анжелiка i король».
14.00 Богiня шопiнгу.
15.55 Х/ф «Чоловiк у залiзнiй
масцi».
18.15 Х/ф «Нiчна варта». (2).
20.20 Х/ф «Денна варта». (2).
22.50 Х/ф «Леон-кiлер». (2).
00.50 Х/ф «Будинок великої
матусi 2». (2).
02.25 На добранiч, мужики.
03.15 Дурнєв+1.
03.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Журов 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». КДБ проти суддiв.
12.00,04.45 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Лiнiя смертi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
6».
19.00 Х/ф «Бранцi небес».
21.50 Х/ф «Ретроград». (2).
23.50 Х/ф «Карнозавр 3:
Первiснi тварюки». (3).
01.40 Х/ф «Вантаж». (2).
03.45 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.40 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
06.35 Х/ф «Казка про царя
Салтана».
08.20 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.35 «Їмо вдома».
09.45,01.20 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
10.45 «Караоке на Майданi».

11.45 «Моя правда. Стас
П`єха. По той бiк прiзвища».
12.50 «Куб 2».
14.10 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Вiддам дружину в
хорошi руки».
23.15 Х/ф «Любов пiд наглядом». (2).
02.15 Х/ф «Спокуса».
03.40 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 Мадагаскара».
10.00 Топ-100.
11.15 Хто зверху?
13.10 Пакуй валiзи.
15.00 Шури-амури.
16.50 Файна Юкрайна.
17.50 Х/ф «Маска».
19.50 Х/ф «Завжди говори
«так».
22.00 Пiранi XL.
22.55 Х/ф «Джо проти вулкана».
01.00 Спортрепортер.
01.05 Т/с «Врятувати Грейс
2». (2).
02.00,03.00,04.00 Зона Ночi.
02.05 Десята муза в Українi.
03.05 Леопольд, або Втеча
вiд волi.
03.30 Митрополит Дмитро
Могила.
04.05 Вище за небо.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Усмiшник.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Дика природа
Хорватiї».
09.00 М/ф «Пригоди
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Д/ф «Планета
динозаврiв».
11.10 Д/ф «Найнебезпечнiшi
тварини свiту».
12.15 Х/ф «Острiв надiї».
16.05 Х/ф «Джейн Ейр».
18.25 Х/ф «Зоряний пил».
21.05 Х/ф «Реплi-Кейт».
23.00 Х/ф «Пiджак». (2).
00.55 «Нiчне життя».
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оздоровчі

Версі ї
лікарські історії від Ігоря Бесараби

У 104 роки – добра пам’ять і воля до життя
Мого пацієнта привезли на каталці.
Сам іти вже не міг. Воно і не дивно – як
не як, а… 104 роки. Разом з Іваном Васильовичем Паламарчуком приїхала і його
донька. Уже теж зовсім не молоденька
старенька.
Кинулося в очі, що хворий дуже обезводнений. Шукаємо вени, щоби вколоти,
а їх зовсім немає. Медсестричка в розпачі: «Ігор Львович, робіть щось, бо я
нічого не знаходжу!». Схопив голку – на
дідове щастя – одразу ж у вену! Капаємо
фізрозчин, але стан пацієнта вимагає ще
й ліків. Виписав потрібне його доньці, а
вона в сльози – немає при собі старенька
грошей. Пенсія лише післязавтра. Що
робити? Без ампулки контрикалу, а коштує вона 41 гривню, дід не вичухається з
халепи. Довелося йти в аптеку. Взяв усе,
що потрібно. Додали у розчин контрикал,
який одразу ж зняв запалення в шлунку. І
жвавий дідуган уже на ранок наступного
дня зміг піднятися. Коли вже він до нас
потрапив, вирішили його обстежити, проконсультувати. Не щодня ж до нас такий
раритет потрапляє. Наразі з’ясували, що
сталося з Іваном Васильовичем. Нібито й
нічого страшного: поїв почесний чернівчанин, а Іван Васильович мав саме це…,
холодець. А для 104-х років – це вже
навантаження.

Іван Васильович виявився цікавим
співрозмовником, з доброю пам’яттю.
Багато чого розповідав про минуле, про
те, як працював залізничником. А це тоді
була дуже серйозна служба. А у 1999
році, – тоді йому було, як він каже, лише
91(!) – трапилася з ним неприємна пригода. Пішов на дачу. А там у нього живе пес.
Стрибнув на хазяїна з радості й обплутав
його мотузкою. Іван Васильович упав. Та
так невдало, що зламав стегнову кістку.
Та, на щастя, дача розташована біля дороги, почав гукати. Добрі люди почули,
допомогли, викликали «швидку».
…У лікарні пролежав 3 місяці. Напевно, там гадали, що у їхнього пацієнта
ось-ось почнеться запалення легень і він
помре. Бо, як правило, подібні переломи
у такому віці хепіендом не завершуються.
Та Іван Васильович продемонстрував
рідкісну волю до життя. Після тривалого
перебування у лікарняній палаті його… виписали додому! За цей час кістка зрослася,
щоправда, нога стала на 13 см коротшою.
Хоча б дідові ногу на витяжку поставили.
Втім, я не травматолог, може чогось не
розумію. Та Іван Васильович замовив собі
спеціальне взуття і продовжує далі бігати
Завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Василь на дачу та вести активний спосіб життя.
Записала
Москалюк проводить огляд пацієнта інфекційного відділення
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
обласної клінічної лікарні 104-річного Івана Паламарчука

Фото Ігоря БЕСАРАБИ

субота

Мікроскопічний ворог,
який може вбити
Енцефалітний кліщ – смертельно небезпечна комаха-паразит. Впізнати його не
важко: він має буре або коричневе забарвлення, довгастий тулуб діаметром від 2 до
5 мм з темною плямою біля основи голови.
Пересувається кліщ повільно: кілька міліметрів за секунду, тому його можна встигнути
помітити і прибрати з себе до того, як він
встигне присмоктатися.
З усієї кількості кліщів, яких понад 40
тис. видів, рознощиками вірусів є лише
10 – 15%. При цьому смертельних випадків
фіксується лише один на сімнадцять інфікованих. Звичайно, статистика-статистикою,
але подібних неприємностей краще уникати. Для цього необхідно знати і дотримуватися деяких правил, які допоможуть вчасно
запобігти трагічним наслідкам.

Кліщовий енцефаліт
і хвороба лайма

Кліщовий енцефаліт – вірусне захворювання, яке вражає центральну
нервову систему і здатне привести до
смерті.
Хвороба лима (лайма) – інфекційна,
що викликається, як правило, бактеріями спірохет і розноситься кліщами.
Зазвичай вона проявляється у вигляді
ураження шкіри, центральної нервової
та опорно-рухової системи, може спричинити лайм-артрит і серйозні хвороби
серця.
Симптоми енцефаліту:
Часті головні болі, висока температура, жар, ломота в тілі. Інкубаційний
період вірусу становить від двох до
чотирьох тижнів.
Симптоми хвороби ліма:
Дрібний висип навколо укусу діаметром близько 10 –15 см, свербіж.
Інкубаційний період інфекції близько
місяця, але відомі випадки, коли хвороба
починала проявляти себе тільки через
дев’ять місяців.

Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою
покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
• Лікування захворювань суглобів, багаторічно незагойних трофічних

Ворог
полюбляє
листя і траву

Найчастіше кліщ
«нападає», ховаючись
у траві чи на невисоких гілках дерев та чагарників. Паразит поширений у листяних лісах
і, навіть якщо ліс змішаний, то
кліщ вибере листяну його частину.
Коли людина, яка проходить, торкається рослин, кліщ падає на одяг. Спочатку
він чіпляється за одяг, а потім, протягом
кількох годин повзе, пробираючись крізь
складки одягу і вибираючи найзручніше місце
для укусу. Це переважно ніжні й теплі ділянки
шкіри. Зважаючи на те, що швидкість пересування кліща не висока, найчастіше оглядайте
одяг і незахищені ділянки шкіри.

Захист

Збираючись на природу, правильно вдягайтеся. Верхній одяг повинен бути з довгими
рукавами і щільно облягати зап’ястя. Всі ґудзики повинні застібатися аж до коміра. Не зайвим
буде пов’язати навколо шиї хустку і заправити
її за комір. Зручно застосовувати одяг з капюшоном – таким чином ви захистите голову, бо
кліщі полюбляють її волосяну частину. Сорочка
повинна бути заправлена в штани, а штани – в
шкарпетки або черевики. Залиште якомога
менше відкритого шкірного покриву.
Повернувшись до дому з лісу, витрусіть
весь одяг, уважно огляньте себе.

Як правильно
видалити кліща

Якщо кліщ все ж таки вкусив, його необхідно витягти зі шкіри. Робити це потрібно
максимально обережно. У жодному випадку
не тисніть його нігтями або пінцетом, не розчісуйте і не намагайтеся висмикнути силою.
У таких випадках виникає велика небезпека,
що кліщ впорсне в організм велику порцію

виразок ніг, фурункульозу та інших гнійних патологій, врослого нігтя,
геморою, грибкового ураження нігтів, зняття гострого болю при різних
захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку, при печінкових та ниркових
коліках). Застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома.
• Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь).
Прийом здійснюється за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 126, мале
колективне підприємство «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я».
Понеділок, середа, п’яниця – з 14.00 до 16.00.
Моб. тел. 050-507-51-38, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 06.12.06

своєї слини, а з нею й інфекцію.
У домашніх умовах кліща можна видалити «дідівськими» методами:
1. Капніть на комаху щось жирне, наприклад, рослинну олію чи будь-який спиртовий
розчин. Зачекайте кілька хвилин, візьміть
його ваткою і, не поспішаючи, витягайте.
2. Візьміть кліща пінцетом, намагаючись
вхопитися біля самого місця контакту, і обертальними рухами спробуйте його дістати.
І той, і інший спосіб передбачає фізичний
тиск на паразита, а це вкрай не бажано.
3. Видалення кліща ниткою. Накиньте
звичайну нитку між вашим тілом і тулубом кліща, зробіть ниткою кілька обертів, утворивши
петлю. Петельку злегка затягніть на шиї комахи, потім складіть кінці нитки і скручуйте
їх двома пальцями. Під час цього процесу не
робіть жодних різких посмикуваннь за нитку
і стежте за тим, щоб нитка не була занадто
сильно натягнута.
При вдалому видаленні кліща найкраще
його спалити, чи змити в унітаз. Добре вимийте руки після вилучення паразита.
Якщо не впевнені в тому, що зможете
видалити кліща самостійно, зверніться у найближчий травмпункт, де кліща витягнуть, а
вам зроблять ін’єкцію імуноглобуліну. Такий
крок буде найоптимальнішим.

Підготувала Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Гороскоп на тиждень
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Відчуєте нездужання, пов’язане з тим, що раніше ви
не долікувалися, тому доведеться зміцнювати здоров’я.
Не забудьте про близьких – якщо ви щось робили не так,
тепер доведеться виправляти помилки. Збільшаться доходи, зможете придбати те, про що давно мріяли.

Будьте уважнішими і терпимішими до коханої людини, цінуйте все добре, що було і є між вами. Якщо у вас
є діти, зірки радять посилити за ними контроль. Друга
половина тижня сприятлива для спілкування з друзями.
Зірки рекомендують вести активний спосіб життя.

Не рекомендується займатися ремонтними роботами в оселі. Також у цей період небажано запрошувати в
гості друзів. Друга половина тижня підходить для духовних практик. Проведіть ці дні на самоті. Використайте
час для відновлення сил та зміцнення здоров’я.

Будете зацікавлені у вирішенні якогось питання
через посередництво друзів чи родичів. Однак вам
буде відмовлено. Зірки посприяють розвитку спілкування з однодумцями. Будете більше часу проводити
за комп’ютером. Не виключені романтичні знайомства.

На початку тижня відбудуться зміни у фінансовому
стані – це відіб’ється на деяких ваших планах. Наприклад, може зірватися туристична поїздка. Небажано в
цей період затівати судові розгляди, подавати позови.
Отримаєте потрібну підтримку від батьків.

Ймовірність отримати дрібні побутові травми
зросте. Щоб цього уникнути, обережніше поводьтеся
з побутовою технікою та електрикою. Якщо втрачаєте
фізичну форму, подумайте про відвідування спортзалу. Заново відкриєте для себе принади романтичних
стосунків.
У першій половині тижня можуть виникнути деякі непорозуміння в особистих і ділових стосунках. Поведінка

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Як дитину назвеш, так
вона і «попливе» по життю

партнера може стати некерованою, важко буде зрозуміти
його мотиви. Друга половина тижня – чудовий час для
кардинального покращення здоров’я.

Перша половина тижня несприятлива для здоров’я
та ділової активності. Можливо, вам доведеться займатися вирішенням проблем, які раніше вже були зняті з порядку денного. Загалом – це час повернення до минулих
справ і турбот. Зате порозумієтеся з коханою людиною.

Повернетеся до деяких минулих подій і тем. Наприклад, несподівано зустрінете людину, з якою були
пов’язані романтичними почуттями. Ця зустріч може
сприяти відновленню стосунків. Гарний час для примирення після недавньої сварки, конфлікту.

Актуальною буде тема стосунків у родині, особливо
зі старшими родичами. Якщо раніше ви обговорювали
питання, пов’язані зі спадщиною, то тепер ця тема може
виникнути знову. Приїзд родичів здалеку або туристична
поїздка в далекі країни можуть відмінитися.

Ризикуєте наступити на одні й ті ж граблі у стосунках
з родичами, сусідами та знайомими. Це гарний час для
роботи над помилками, виправлення та корекції манери
спілкування, стилю поведінки. Якщо у вас є автомобіль, у
ці дні не виключені технічні поломки.

Риби протягом першої половини тижня можуть відчути напругу у фінансових питаннях. Можливо, це буде
пов’язане з боргами. Друга половина тижня складається
гармонійно для поїздок, контактів, ділових та особистих
побачень. Прекрасний час для навчання.

«Радійте тому, що імена ваші
написані на небесах»
Євангеліє від Луки (X, 20)
Дуже часто ми плутаємо день
народження з іменинами. Та варто
розрізняти ці поняття. Бо іменини
– це свято нашого імені. У 20-30
роках минулого століття його офіційно заборонили. Нині воно до нас
повернулося, його ще називають
Днем Ангела.
Іменини – свято особливе, його ще
можна назвати днем духовного народження, бо воно пов’язане з таїнством хрещення.
Традиція святкування іменин відома
ще із XVII століття. За звичаєм перед святом
сім’я варила пиво і пекла іменинні пироги
та смачні короваї. У день самого свята іменинник зі своїми рідними ходив до церкви
на службу, замовляв молебень за здоров’я,
ставив свічки і молився біля ікони свого небесного покровителя.
А вже вдень друзям і родичам роздавалися іменинні пироги, причому нерідко
начинка і розмір пирога мали особливий
зміст, що визначався характером стосунків
іменинника і його близьких. Ввечері влаштовували святкову вечерю.
У давнину іменини вважалися навіть
важливішим святом, за день тілесного народження. Хоча в багатьох випадках ці свята
практично збігалися, оскільки традиційно
дитину несли охрещувати на восьмий день
після народження: восьмий день вважається й нині символом Царства Небесного, до
якого приєднується охрещуваний.
Хрещені імена вибиралися й обирають
за церковним календарем. Колись вибір
імені обмежувався іменами святих, пам’ять
яких святкувалася в день хрещення. Пізніше, особливо в містах, стали називати іменами, які подобаються. Ще й досі зберігся
звичай називати хлопчиків у честь дідусів
з боку батька, а дівчаток – на честь бабусь

з боку матері.
У багатьох народів існувала віра в
магічний зв’язок людини та її імені. Щоби
вибрати щасливе ім’я, батьки гадали, дізнавалися ім’я уві сні чи гукали дитину – на яке
ім’я відгукнеться, таким і називали.
Сьогодні імена своїм нащадкам батьки,
зазвичай, обирають разом. Враховуйте
рекомендації щодо вибору імені.
1. Насамперед ім’я дитини має втілити в
собі можливості та інтереси вашого маляти
в майбутньому, а не ваші нездійсненні мрії
і бажання.
2. Намагайтеся уникати імена, розповсюджені лише в певній місцевості або
країні, стародавніх імен, які вже давно вийшли з ужитку.
3. Не вибирайте імені, що складається
більше ніж із двох слів.
4. Уникайте пестливих імен, дайте своїй
дитині таке ім’я, яке вона могла б носити без
почуття незручності, коли стане дорослою.
5. Не вибирайте довгих імен при довгих прізвищах, як і коротких – при таких
же прізвищах.
6. Ім’я та прізвище мають узгоджуватися між собою, мати благозвучне поєднання
наголошених і ненаголошених складів.
7. Імена та прізвища не повинні римуватися.
8. Ім’я не має закінчуватися на ту ж
літеру, на яку починається прізвище, наприклад Максим Міртов.
9. Будьте обережні при виборі іноземних імен. Вони краще поєднуватимуться
з такими ж незвичайними прізвищами Ізабелла Сомерс. Але навряд чи Фердінанд
Пуговкін або Даліда Кукушкіна будуть
вдячні батькам за їхній вибір.
10. Якщо ви хочете дати своїй дитині
подвійне ім’я, то оберайте імена роздільного написання. Разом пишуться лише
імена короткі й співзвучні у вимові, як,
наприклад, Аннеліза. Не з’єднуйте разом
імена, запозичені з різних мов, чи два
довгих імені.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна : ЛОТ № 1 – 1/2 частка квартири, яка розташована на 9-му поверсі, 9-ти поверхового будинку та складається з двох
житлових кімнат, площею 27,3 м.кв. Стіни - залізобетон, перекриття - залізобетон. Інженерні устаткування - водопровод,
каналізація, газопостачання, центральне опалення, електроосвітлення, ліфт. Майно знаходиться за адресою: Чернівецька
обл.,м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9А/142, та є власністюВасильєва В.В., ( м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9А/142)Стартова (початкова) ціна – 132 162,40 грн. (без ПДВ) (договір № 2611023 від 05.09.11).Гарантійний внесок – 19692,19 грн без ПДВ.Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава 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 31травня 2012 р.
об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2АОстаточний термін подачі заяв 28 травня 2012 р. до 10:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лотам №1 здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО
856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
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 (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – частина житлового будинку загальною площею 277,80кв.м, в т.ч. житловою площею
142,20кв.м., за адресою: м. Чернівці, вул. Достаєвського, будинок 3Б. та є власністю Довганич В.М. (м. Чернівці, вул.Благоєва,14/2, інд.код 2287513293).Частина житлового будинку складається з: коридору 3-1 площею18,50кв.м, кухні 3-2 площею
28,10кв.м, кімнати 3-3 площею 56,80кв.м., ванної 3-4 площею 3,70кв.м, сходової клітини 3-5 площею 25,60кв.м., кімнати 3-6
площею11,70кв.м, кімнати 3-7 площею 16кв.м., ванної 3-8 площею 12,40кв.м., кімнати3-9 площею 31,50кв.м, кімнати 3-10
площею 26,20кв.м., в тому числі сходової клітини 1 площею 15,70кв.м, сходової клітини П площею 15,80кв.м., сходової клітини
Ш площею 15,80кв.м. Майно належить боржнику на підставі дублікату договору куівлі-продажу ВРЕ 465254: ВРЕ 465255 від
07.02.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1 457 299,50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612019 від 15.03.12).
Гарантійний внесок – 72 864,97 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570.ЛОТ № 2 – двокімнатна квартира загальною площею 52,10кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5/129 та є
власністю Покиньчереди Ю.А. (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5/129, інд.код 2503819253). Квартира розташована на
п’ятому поверсі цегляного п’ятиповерхового будинку. Квартира складається з двох жилих кімнат. Технічний стан квартири
характеризується як добрий з євроремонтом, в наявності всі основні комунікації. Майно належить боржнику на підставі
договору купівлв-продажу серія ВСА № 338346 від 15.03.2005р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 256 518,75
грн. (без ПДВ) (договір № 2612015 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 12 825,93 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «ОТП Банк», м. Чернівці, вул. Доброго, 7, код 21685166.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 31травня 2012 р. об 12:00 год. за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Остаточний термін подачі заяв 31 травня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об›єкт по лотам №1 та №2, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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 травні іменини
святкують:
1. Аксен, Антон, Віктор, Юхим,
Зинон, Ізот, Іван, Кузьма, Фелікс.
2. Антонін, Георгій (Юрій), Іван,
Никифор, Пафнутій, Христофор.
3. Анастасій, Гаврило, Григорій,
Микита, Олександр, Федір.
4. Денис, Кіндрат, Федір.
5. Віталій, Всеволод, Климент, Лука, Федір.
6. Анатолій, Афанасій, Георгій (Юрій), Олександра.
7. Валентин, Євсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Савва (Сава), Фома.
8. Марк, Селіверст (Сильвестр).
9. Василь, Степан (Стефан).
10. Семен, Степан (Стефан).
11. Віталій, Євсій, Зинон, Кирило, Максим.
12. Артем (Артемій), Василь,
Іван, Федот, Филимон.
13. Василь, Максим, Микита, Яків.
14. Герасим, Єремій, Ігнат
(Гнат), Макар, Тамара.
15. Афанасій, Борис, Гліб, Зоя.
16. Мавра, Петро, Тимофій, Федосій.
17. Кирило, Климент, Микита, Никифор, Пелагея.
18. Адріан, Іван, Ірина.
19. Денис.
20. Антон, Давид, Іван, Йосиф
(Йосип, Осип), Ісидір(Сидір),
Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Фадей.
21. Арсеній, Іван, Пимен.
22. Микола, Христофор.
23. Алфій, Еразм, Ісидір (Сидір),
Купріян, Онисим, Таїсія (Таісія).
24. Йосиф (Йосип, Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Софрон.
25. Герман, Денис.
26. Георгій (Юрій), Глікерія (Лукерія), Єфим (Юхим),
Ірина, Макар, Олександр.
27. Ісидір (Сидір), Леонтій, Максим, Микита.
28. Ахіллій (Ахиллій),
Дмитро, Пахом.
29. Георгій (Юрій), Єфрем, Касьян,
Лаврентій, Олександр, Федір.
30. Степан (Стефан).
31. Андрій, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра,
Павло, Петро, Семен, Фаїна,
Федот, Христина, Юлія.

Медсестер на Буковині
готують вже понад 200 років
У всі часи медичні сестри уособлювали милосердя. І, мабуть, не
випадково, що ця важка місія здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Бо
саме жіночого чутливого серця, добрих рук і великого терпіння потребує
ця професія. Починаючи від 1997 року, за ініціативи Мінздоров’я України
та Асоціації медичних сестер, в Україні 12 травня відзначається Всесвітній
день медичної сестри… Чернівці належать до тих міст, де з’явилися перші
сестри милосердя.

На всю Буковину –
два фельдшери

Від 1779 року у Чернівцях існував військовий шпиталь, а 1781 року – військова аптека,
де проживали двоє фельдшерів. Це був практично перший медичний персонал Буковини.
Лише наприкінці 1782 року до Чернівців прибув
старший хірург Йосиф Глобах, а 1788-го запровадили нову адміністративну посаду окружної
акушерки. Нею стала буковинка Марія Теодорин. Про це розповів у своїх дослідження Буковини відомий австрійський історик Раймунд
Фрідріх Кайндль.
«Святою Софією» називали буковинці
першу жінку-лікаря Західної України – Софію
Дмитрівну Окуневську-Морачевську. Саме
вона організувала 1804 року перші в Чернівцях
курси сестер милосердя, розробила принципи
навчання середнього медичного персоналу.

створення акушерської державної школи в Чернівцях. Її назвали Czernowitzer Geburtshilfliches
Lehrinstitut і вона стала осередком медичної
освіти на Буковині. Структура, форма та зміст
навчального процесу були типовими для інших шкіл Австро-Угорщини, які діяли у Відні,
Зальцбурзі, Празі, Кракові, Трієсті, Львові.

До акушерської школи приймали осіб обох
статей віком від 20 до 35 років. Обов’язкові
умови для вступу – вміння вільно читати, писати і виконувати арифметичні дії. Школою
акушерок керував цісарсько-королівський
окружний лікар, до складу навчального
персоналу входив професор і одна старша
акушерка.
Високий рівень підготовки акушерок, який
відповідав європейським стандартам, дозволяв
випускницям Чернівецької школи працювати в
різних містах і селах Австрії. За часів австрійського та румунського панування на Буковині
акушерська школа у Чернівцях залишалася
єдиним медичним навчальним закладом, що
діяв на той час на теренах нашого краю аж до
1940 року. Пізніше вона була реорганізована
в фельдшерсько-акушерську школу, а з 1954

року – в Чернівецьке медичне училище. Окрім
цього училища у 1946 році відкрили Сторожинецьке медичне училище, яке 1963 року перевели до Вашківців. Від 1955 року розпочало
підготовку фахівців і Новоселицьке медичне
училище. Від 2005 року всі три медичні училища ввійшли до складу Буковинського державного медичного університету.
Нині у лікувальних закладах Буковини працює 8793 медичні сестри.

Акушерська школа в
Чернівцях – зразок
європейської освіти

Зародження середньої медичної освіти
на Буковині ознаменувала визначна подія:
1811 року окружна управа Буковини отримала
розпорядження Галицького намісництва про

Довідка «Версій»:
Всесвітній день медичної сестри заснований Міжнародною радою медсестер у 1971 році, в день народження Флоренс Найтингейл – першої англійської
сестри милосердя. У 1856 році вона на
свої гроші поставила на високій горі в
Kриму над Балаклавою великий хрест
із білого мармуру на згадку про солдатів, лікарів і медсестер, які загинули у
Kримській війні.
Міжнародна рада медсестер – перша
у світі професійна організація жінок. У
ній активно працювали медсестри Англії, США, Kанади.
На конференції в Лондоні в 1899
році була висловлена ідея створення
системи освіти й контролю за професійною діяльністю медсестер на
міжнародному рівні. Кожні 2 роки міжнародний комітет Червоного Хреста в
день професійного свята присуджує 50
медалей імені Флоренс Найтингейл. Це
вища нагорода для медичних сестер.

Таміла СОРОКМАН, декан медичного
факультету №4 з відділенням молодших
медичних та фармацевтичних фахівців

Той, хто пройшов крізь пекло…
Левко Бесараба став солдатом у 17. Як і мільйони
його ровесників, він побував у справжньому пеклі. Нині,
через 67 років після перемоги, пам’ятає кожну годину,
кожну хвилину і навіть секунду тієї страшної війни. В його
спогадах – сувора правда…

Із двохсот –
четверо живих

…Я потрапив на фронт у Прибалтику. Там тоді йшли страшні бої. Служив
у роті ПТР, що розшифровується як
протитанкова рушниця. Нас завжди
відправляли на передову, бо зброя
була дуже потужна. Якось надійшов
наказ узяти німецький дзот (оборонна
дерево-земляна вогнева точка – авт.).
Німці сидять собі на горбочку, бо дзоти
встановлювали завжди так, щоби вони
панували над місцевістю, і тримали на
«мушці» велику територію. А ми йдемо
прямо на німців. Із майже 200 солдатів
живими залишилося лише четверо.
Мені осколки розірвали сідниці, втратив багато крові, лежав без свідомості.
А під вечір наші прийшли трупи збирати… Побачили, що живий. Підібрали. І
хоча кинули до машини, серед якихось
величезних бочок, мов мертвого, –
воля до життя була сильнішою. А коли
витягали з мене осколки – наркозу і
знеболювального не давали. Відчував,
як колупаються в моєму оголеному
м’ясі і терпів, зціпивши зуби.

Чорт і діти

…Везли мене пораненого у госпіталь. Поруч лежав обгорілий танкіст
– чорний, як вугілля, але живий і при
пам’яті. Зупинилися в якомусь місті, до
нас підбігли діти. Побачили танкіста
і давай на нього казати «дзяба», що
означало «чорт». Але танкіст не розумів їхньої мови, тому питав мене, що
діти говорять. Але я не міг йому сказати
правду, тому казав, що діти нас підбадьорюють і кажуть, що все буде добре.

Свято шлунків

…Ми постійно не доїдали. На війні
завжди холодно і голодно. Нам давали
ложку сирої крупи, ще й ножем згортали, щоби без гірки. Та якось знайшли
ми напівзотлілу конячу голову. З неї
зварили такий суп! Тоді у нас було
свято шлунків…

Ризикова зустріч
у «вбиральні»

…Якось уночі нам треба було справити нужду. Відійшли від дороги в
кущі. Раптом почули гуркіт авта, а ми

вже й штани познімали. Сидимо тихенько, мов миші... Просто перед нами
зупиняється німецька машина. З неї
вистрибують ворожі солдати – і в ліс,
теж справляти нужду: прямо навпроти
нас, за 20 метрів. Ми тихенько сиділи
в кущах і слухали калатання власних
сердець, аж доки німці не поїхали…

Урятував життя…
матюк

…Опинилися в окопі водночас –
німці і наші. Рукопашна. Бійня кривава. І не зрозуміти – де свій, де ворог. На
мене хтось напав ззаду і почав душити.
Я відбиваюся. І раптом нападник матюкнувся російською. Я відповів тим
же. Захват ослаб, ми одразу ж зрозуміли, що свої...

Німецька наводчиця

…Коли дорогою їхали наші машини
з солдатами, то їх постійно влучно обстрілювали. Від прямого попадання
снарядів гинули всі. Здавалося, ніби
хтось керує з відстані. А недалеко від
тієї місцини була закинута хатинка. Я
згадав про неї, сказав командиру. У тій
хатинці ми і знайшли німецьку наводчицю, яка сигналила німцям, щоби ті
стріляли у визначене місце і час, коли
їхали наші…

Мародери і герої

…На мінному полі підірвався молодий узбек: лежить ще живий, а кишки
навиворіт – до снігу примерзли. А він,
бідний, ще й кричить – попереджає нас

про міни. Я підповз до нього, кишки
позбирав, перев’язав його і потягнув геть. Далі пораненого мені поміг
тягнути генерал. Раптом назустріч
нам два офіцери – несуть крадений
килим. Генерал зупинив і… почав їх
бити навідліг, схопився за пістолет зі
словами: «Сволочі, люді гібнут, а ви
мародьорством занімаєтесь…». Хотів
їх навіть розстріляти. А пораненого ми
таки дотягли до медсанбату.

Умовив гітлерюгенд
здатися

…Війна закінчувалася, німці здавалися. Але на одній ділянці засіли
німецькі дітлахи – гітлерюгенд, які
не піддавалися жодному контролю і
стріляли в усе, що ворушиться. Вже
солдати і старші німці, яких теж мобілізували перед закінченням війни,
здаються, складають зброю, здаються.
А малі «палять» до останнього. Серед
наших тільки я володів німецькою. Бо
штабний, так би мовити, перекладач,
вигадав собі якусь причину, щоби не
йти на перемовини, де на парламентаря чекала вірна смерть . А це ж уже
був травень 45-го і в повітрі пахло…
закінченням війни. Та мені підшили
білий комірець, дали плащ-палатку,
щоби мав презентабельний вигляд, та
обв’язали гранатами…
Пішов я з білим прапорцем у руках,
щосекунди чекаючи на постріл, але
попри те почав німецькою вмовляти
дітей: «Війні кінець, складайте зброю!

На вас вдома чекає мама.» Я підбирав
слова, як міг, і мабуть-таки, знайшов
потрібне, бо дітлахи почали виходити
з окопів і здаватися…
До своїх я повернувся мокрий, як
хлющ. За це мене хотіли нагородити
орденом. Але я обрав двотижневу
путівку в будинок відпочинку. Білий
хліб та чиста постіль тоді видалися
неймовірною казкою!

Чому плакав
учений кінь

…Хоч війна і страшна подія, але
траплялися і позитивні речі. Під кінець
другої світової служив у кавалерії.
Я змалку любив коней і знав, як з
ними поводитися. Був там один дуже
норовливий кінь. Мені доручили його
доглядати і він до мене прив’язався.
Поталанило мені з ним, бо хоч і мав
складний характер, але був дуже розумним. Наприклад, коли починалася
стрілянина, він виконував мою команду «лягай». Солдати часом просили
мене продемонструвати розум коня. У
цьому випадку я лягав на землю і прикидався мертвим, а кінь бігав навколо
мене і легенько штовхав копитом, а
потім хапав губами за вухо, намагаючись підняти. Коли я не витримував
лоскоту і починав сміятися, кінь іржав з
радості. Коли я демобілізувався, кінь…
плакав. Саме так, плакав – великі
сльозинки котилися з його сумнихсумних очей.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Бути мамою – це вроджений талант,
помножений на мистецтво
Принаймні, саме так вважає Ірина Олійник із
Чернівців, яка разом з чоловіком Валерієм виховує
семеро дітей – двох власних і п’ять прийомних. Каже,
що, коли взяли дітей з сиротинця на виховання,
збулася їхня з чоловіком давня мрія – про велику і
дружну родину. Тепер в їхньому будинку не одне або
два дитячих ліжка, а сім, не одна шафа з дитячими
речами, а сім, і тиші не буває майже ніколи. Хіба що,
коли діти вже сплять. Напередодні Дня матері ми
поспілкувалися з Іриною – жінкою, яка вміє дарувати
дітям любов.

Дитячий будинок сімейного типу
створено відповідно до проекту «Розвиток сімейних форм виховання через
створення дитячого будинку сімейного
типу в місті Чернівці», який здобув
перемогу у Всеукраїнському конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Помешкання передано у користування родині Олійників разом з усім необхідним – меблями,
побутовою технікою, комп’ютерами та
навіть посудом.
– Ще у 2000 року у нас із чоловіком
з’явилося бажання всиновити дітей,
– розповідає мама Ірина Олійник. – А
вісім років тому прочитали в одній із
газет, що є така можливість для сімей
– брати на виховання від 5 до 10 дітей.
І вирішили, що однією із таких родин
буде й наша. На жаль, тоді у нас не
було достатньо місця, можливостей.
А тепер взяли на виховання малечу у
рамках цього проекту.
Прийомні діти – Анастасія, Валерія, Олена, Юрій та Арсен – вихованці
Оршівського будинку дитини. Один із
взятих на виховання хлопців – сирота,
його мама померла кілька років тому.
Ще три дівчинки і хлопчик – це братик
і сестрички. Їхній мамі заборонили із
ними спілкуватися. Рідні сини – 14-річні близнюки Едуард і Михайло.
– Думаю, що Бог закладає людям
бажання у серце. У нас таке бажання
було. Інакше й не могло бути, бо все,
що стосується дітей, має бути від серця, – каже Ірина. І додає: найважливіше для дітей – їх любити.
Вона переконана, що любов, терпіння, розуміння, повага та вміння
побачити в дитині особистість здатні
робити дива.
– Існує кілька мов любові: є діти,
для яких обійми, як для нашого Арсенчика, – понад усе. А є діти, для яких
найважливішим є погляд і саме в ньому
вони бачать все, чого так потребують.

Хтось чекає на розмову сам на сам, і,
безумовно, всі дітки люблять подарунки
– з приводу і без нього.

Ірина Олійник:
«Кожного дня дякую
Богові за моїх дітей»

Нещодавно, 5 травня, виповнилося
рівно 5 місяців великій дружній родині

до Чернівців, вони навчалися в сільській школі. А там і клас був меншим,
і вимоги трохи інші, – розповіла мама.
– Скажімо, в тій школі вони ніколи не
писали чорнильними ручками, а тут
довелося цьому вчитися – були і переживання, і сльози. Але разом ми з усім
впоралися.
Радіє Ірина, що дітки не втрачають
старих контактів: комунікабельний
Юрко, який тепер ходить до п’ятого
класу, іноді телефонує своїй колишній
однокласниці з Оршівців: «Він хвилювався, як має звикнути до нового
класу, до нових вчителів, але дуже
швидко адаптувався на новому місці,
вже має багато нових друзів».
І це стосується всіх дітей, які живуть в цій сім’ї. Едуард та Михайло,
які вже 8 років займаються легкою
атлеткою, привели молодших дітей до
свого тренера – тепер всі разом охоче
відвідують тренування. Не забарилися
й з першими здобутками – за біг на відстань 60 м всі мають дипломи за третє
місце, а Оленка виборола друге.

звикли ще відтоді, як виховувалися в будинку-інтернаті. Ірина,
щоби діти були оточені увагою і
турботою, щоденно встає
о шостій, а засинає,
коли впорається
з усіма хатніми
клопотами, –
ближче до
опівночі.
– Завжди маю,
чим зайнятися,
– каже жінка. – Зранку
клопочуся,
аби зібрати

Ірина з Арсенчиком
сміх, коли діти досягають успіхів – це
і є щастя.

Свято зробити легко –
варто лише захотіти

Мама проводжає дітей на прогулянку
Олійників. І батьки щодня дякують Богові за ту можливість, яку їм подаровано.
Едік та Мишко набагато старші, і з появою в сім’ї молодших дітей багато чого
батьки переживають заново – водять їх
до школи, разом роблять домашнє завдання. Постійний рух і турботи.
– На початках було важко – і діткам, і нам. Бо ж до того, як переїхати

Для мами день
починається о шостій
ранку і завершується
ближче до опівночі

Дітлахи звикли прокидатися о сьомій ранку – аби встигнути поснідати,
зібратися і вчасно дістатися до школи.
Лягають о дев’ятій вечора, бо так

діток до школи, потім маю прибирання, готування їжі, і не встигаю оглянутися, як вдома вже знов повно галасу
– діти повернулися зі школи. Годую їх
обідом і беремося за уроки. І так минає
увесь день.
Але все це – приємні клопоти. Бо
ж, коли бачиш усмішки на дитячих
обличчях, чуєш радісний дитячий

За п’ять місяців в Олійників вже
було багато свят – Новий рік, Різдво,
дні народження близнючок Оленки та
Валерії, Арсена, Юрка, а через кілька
днів сім’я готує сюрприз до дня народження Насті. Мама пообіцяла, що торт
буде обов’язково. І так в тут заведено
на кожне родинне свято.
А ще діти люблять, коли Ірина
готує піцу за власним рецептом – з
курячою грудинкою, бананом і сиром.
– Маємо й своєрідний родинний
ритуал – коли ліпимо вареники, участь
у процесі приготування обов’язково
бере прабабуся – Орися Корнилівна.
До речі, у неї день народження припадає на 8 березня. Уявіть, як їй було
радісно, коли ми прийшли вітати її всі
разом – діти зробили подарунки своїми
руками, а Юрчик з цієї нагоди навіть
написав для неї вірша.
За найменшої можливості родина виїздить до лісу – щойно зацвіли
проліски, сіли до машини й гайнули
за місто.
…І кожен такий день Ірина вважає
безцінним – чи то святковий, чи то будень. Бо свято матері – в її дітях.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.
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