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«Версії» – газета особистостей

боротьба зі зловживаннями, творчі пориви й прориви, 
житейські клопоти й труднощі, секрети непростої праці, 
горе та радощі простих та надзвичайних буковинців

Робітники та професори, підприємці й політики, 
поети, лікарі, філософи та непрОсті сільські баб-
ки – щономера на шпальтах газети «Версії»! 

Передплата на «Версії» триває:
ціна на півріччя: 47.61 грн

СПРАВЖНІ 
ЛЮДСЬКІ 
ІСТОРІЇ

8-9 СТОР.

ГОСТРОТА МІЖ СХОДОМ 
І ЗАХОДОМ ДУЖЕ 
ПЕРЕБІЛЬШЕНА

Шановні учасники 
Великої Вітчизняної війни! 

Дорогі краяни!
Від імені обласної представницької влади та 

від себе особисто щиросердно вітаю вас з нагоди 
Дня Перемоги! Щороку цієї травневої пори з від-
чуттям гордості та скорботи наші співвітчиз-
ники, усі народи Європи та світу схиляють голови 
у доземному поклоні перед жертовним подвигом 
переможців, перед світлою пам’яттю тих, хто 
загинув у смертельному двобої з фашизмом, хто 
помер у мирний час від бойових ран та важкої не-
дуги. Непорушна вірність славним бойовим тра-
диціям, сердечна увага, турбота та піклування 
про оборонців рідної землі завжди були, є і будуть 
невід’ємними рисами нашого народу-переможця.

Бажаю вам, дорогі ветерани, та вашим поваж-
ним родинам міцного здоров’я, життєвих гараздів, 
родинного тепла та затишку, цілющого Божого 
благословення, любові та шани від людей! Нехай 
сьогодні і повсякчас нас осяває незгасиме світло 
Перемоги під мирним небом матері - України!  

Зі щирою повагою
Голова обласної ради Михайло Гайничеру
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Абзац новин
У Кельменецькому районі новий го-

лова адміністрації. В.о. президента 
України Олександр Турчинов призначив 
головою Кельменецької РДА Сергія Буняка, 
колишнього керівника управління агропро-
мислового розвитку райдержадміністрації. 

У Чернівцях скасували низку заходів до 
Дня Перемоги через загрозу провока-

цій.  Таке рішення прийняли у Чернівецькій 
міськраді. Зокрема, не відбудеться заплано-
ваний раніше Парад раритетної техніки та 
спортивних автомобілів, змагання на серійних 
автомобілях із прискоренням (драгрейсинг), 
а також Всеукраїнський тенісний турнір, 
повідомляють у прес-служби міської ради.

На Буковині укріплюють блокпости. 
Нині весь особовий склад УМВС області 

переведений на посилений режим несен-
ня служби, повідомляє СЗГ УМВС України в 
Чернівецькій області. Зокрема, у Новодні-
стровську контрольно-перепускний пункт 
працює близько двох місяців. На території 
блокпоста зведені спеціальні фортифікацій-
ні споруди. У разі виникнення небезпечної 
ситуації барикади з мішків із піщаною сумішшю 
та бетонні блоки на дорогах не дозволяють 
водіям набрати швидкості й проскочити пост. 

У краї формують батальйон тери-
торіальної оборони. До його складу 

увійдуть контрактники, мобілізовані, ре-
зервісти, з якими підпишуть контракт у разі 
потреби тощо. Загалом, планується набрати 
400 осіб, повідомляє Чернівецький облас-
ний військовий комісар Віталій Чурай.

Нові парки створять в обласному центрі. 
Про це повідомив головний архітектор Чер-

нівців Сергій Гомонович. Планується створення 
зелених оаз у межах міста, зокрема, в районах 
Цецено, Кемпінгу, Садгори, на Гравітоні, біля 
озер на вулиці Південно-Кільцевій. А  на вулиці 
Комунальників біля траси мотокросу закла-
дуть Спортивний парк. У районі річки Прут 
планується рекреаційна зона з аквапарком. 

Світло музики, що пронизує темряву
У Філармонії виступили незрячі вокалісти з 
України та Грузії

У концерті взяли участь 14 незрячих артистів. Най-
очікуванішим був виступ Зери Кіраджиєвої, яка прибула 
з окупованого Криму. Вона виконала пісню українською 
мовою – «Намалюю тобі зорі».  

Уперше в проекті виступили й гості зі столиці Грузії 
– тріо Нато Вепхвадзе, Бачана Маргвелашвілі та Георгія 
Басилашвілі.

Унікальність проекту, за словами організаторів, по-
лягає у складності виконання музичних творів у супроводі 
оркестру, адже виконавці не можуть бачити рухів дири-
гента. До того ж, переважна більшість учасників не має 
спеціальної музичної освіти. 

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Кампанія 2014 року за всіма ознаками нестандартна: 
позачерговий характер змагання, коротка дистанція як 
передвиборного забігу, так і післявиборного статусу чем-
піона. Зрештою, сам факт неучасті у виборах головного 
гравця – колишнього міського голови Миколи Федорука. 
Як кажуть: дорогу молодим!

На заміну Миколі Трохимовичу «Батьківщина» ви-
сунула керівника її фракції в Чернівецькій міській раді 
Олексія Каспрука. Син міфологізованого, але багатьма 
вже забутого радянського мера Чернівців Павла Каспру-
ка. Попри замішаність у сумнівні оборудки та не надто 
ефективну діяльність на посаді керівника «Містобуду» 
– зовні привабливий персонаж. Завдяки підтримці медіа 
(ТВА, «Молодий буковинець»), опозиційному партійному 
бренду (ВО «Батьківщина») та особисто Миколі Федоруку, 
чиновницькому адмінресурсу і вміння триматись на пу-
бліці має всі можливості перемогти і правити наступні 1,5 
роки. Правити, але навряд чи керувати: ключові рішення 
прийматимуться бізнес-групою Арсенія Яценюка, яку він 
представляє.

Практично те ж можна сказати і про колишнього секретаря 
міської ради Віталія Михайлішина: помітна медіа-підтримка 
(«Чернівецький промінь», «Буковинська хвиля»), фінансовий 
ресурс, шлейф популярних ініціатив (боротьба за Калинівський 
ринок, дитячі майданчики, дитяча лікарня, соціальні пільги) дають 
реальні шанси на перемогу. З часом Віталій Михайлович зріс як 
публічна особа і більше не припускається «ляпів» зразка 2012-го, 
однак за ним тягнеться негативний імідж членства в Партії регіонів. 
Так само під питанням самостійність Віталія Михайлішина: ключові 
рішення прийматимуться умовною групою «Рідне місто», яку кілька 
років тому вважали близькою до Дмитра Фірташа, а нині кулуарно 
пов’язують з УДАРом.

Два «новачки» – громадський діяч Петро Олексюк і співочий 
депутат Чернівецької обласної ради Віталій Ткачук. Перший де-
монструє спробу ведення чистої громадянської кампанії, але без 
великих очікувань на перемогу – принаймні, нинішнього року. 
Другий – яскравий зразок популізму, помноженого на креативне 
ведення виборчої кампанії. В одіозного Віталія Ткачука, який ще не 
так давно представляв інтереси Партії регіонів, є «коник», якого не 
вистачає Петру Олексюку – активна команда, чіткі меседжі та при-
ваблива обгортка. Тим не менш, останній виграє приз глядацьких 
симпатій – здебільшого, в інтелігенції, яка, однак, на масові настрої 
не впливає.

За рахунок бренду партії УДАР, негласної підтримки обласної 
влади та активної реклами спробує набрати «очки» Олексій Ко-
ломієць. Утім, він практично за всіма показниками поступається 
лідерам мерської гонки і позбавлений природної харизми, яка 
дозволила б йому в короткі терміни отримати підтримку громади. 
Так само, як і «вічний опозиціонер» Віталій Мельничук, який 
висувається від партії «Свобода» і якому, до того ж, бракує чіткої 
програми й необхідних фінансово-організаційних ресурсів. Колись 
цим міг похвалитись скандальний Василь Забродський, але після 
втрати контролю над каналом ТВА і зміни політичної обстановки 
він стрімко втрачає шанси на переможне повернення в місцеву 
політику. Зациклившись на боротьбі з Миколою Федоруком, після 
його відходу Василь Іванович втратив не лише опонента, але й зміст 
власної політичної діяльності.

«Старі-нові» кандидати Володимир Дорош, В’ячеслав Киш-
лярук, Руслан Цаплюк, надбавши партії і громадські організації, 
не мають ні чітких посилів, ні часу якось себе продемонструвати. 
Останній, однак, у форматі ГО «Нові Чернівці» з перемінним успі-
хом готуватиме грунт для кампанії 2015 р. – і з часом, напевно, 
стане помітнішою, та навряд чи успішнішою фігурою. Участь решти 
кандидатів – Іллі Горбатюка, Дениса Карчі, Володимира По-
півчука, Мирослава Саєвського, Ростислава Шерстюка та 
Наталії Стручкової – можна вважати якщо не «технічною», то 
чисто формальною.

Висновок: завершення «ери Федорука», помножене на сус-
пільні трансформації останніх років, означає невдовзі ротацію 
представницьких «масок» місцевих еліт, а з тим і зміну політичного 
порядку денного. «Часи міняються – і ми міняємося з ними...». Місто 
залишається.

Святослав ВИШИНСЬКИЙ, 
блогер VKursi.com

Від редакції: Про те, «who іs who» з кандидатів у мери, читайте 
на стор.7

Мерські перегони: 
«оглядини» 
кандидатів

Віктор ПИНЗЕНИК: «Країна 
повинна припинити жити 
у борг»

Український економіст і політик Віктор 
Пинзеник зустрівся вчора зі студентами 
економічного факультету ЧНУ та розповів про 
наявні економічні проблеми й загрози.

За його словами, країна має вирішити низку проблем, від яких 
залежить життя всього населення країни. 

– Україна опинилася в ситуації, коли їй закрили доступ до 
зовнішнього фінансування. Це надзвичайний ризик для країни, 
враховуючи кредитні зобов’язання в розмірі 142 млрд. грн., – на-
голосив економіст.

Пинзеник зазначив, що угода з МВФ з одного боку відкриває 
можливості для виходу з цієї ситуації: вона поліпшить конкурен-
тоспроможність національного товаровиробника та відкриє до-
ступ до європейських ринків. Але це тільки перший крок. 

– Отримання кредиту не можна розцінювати як вирішення 
усіх наявних економічних проблем, – підкреслив гість. – Борг 
країни більший за її бюджет. Дефіцит бюджету настільки висо-
кий, що людям, які знають про цю ситуацію та відповідають за неї, 
не можуть спати спокійно.  Суспільство очікує від влади чесних 
дій. І влада має почати з самообмежень, має зупинити будь-які 
корупційні схеми…  Головна проблема Міністерства фінансів 
полягає нині в тому, що воно не може збагнути: країна повинна 
припинити жити у борг.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

У Чернівцях у супроводі симфонічного 
оркестру Львівського Національного 
театру ім. Заньковецької виступили 
незрячі вокалісти з різних куточків 
України. Проект «Відчинилося 
життя», в рамках якого відбувався 
концерт, заснували у 2008 році, але за 
проханнями публіки не лише з України, 
а й з-за кордону, його розширили до 
Всеукраїнського турне. 
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Кримінал
У розважальному закладі впіймали злодія-звабника. 

33-річний чернівчанин повідомив до Шевченківського 
райвідділу міліції, що його знайома бачила хлопця у барі, 
який раніше її обікрав. Особа крадія була добре відома 
правоохоронцям, оскільки той вже перебував у розшуку. 
Минулого тижня до міліціонерів надійшло дві подібних за-
яви. Схема злочину була однаковою: хлопець знайомився, 
входив у довіру, далі напрошувався у гості, а після його візиту 
зникали цінні речі – мобільні телефони, ноутбуки. Згодом 
правоохоронці затримали 21-річного злодюжку з Івано-Фран-
ківської області. Наразі він перебуває в ІТТ, а міліціонери 
з’ясовують його причетність до інших подібних злочинів.

Міліціонери затримали жінку з украденими в мага-
зині дитячими речами. Правоохоронцям про злодійку 

розповіла власниця магазину. Вона вже кілька разів зауважу-
вала, що з її магазину після візиту невідомої жінки зникають 
дитячі речі. Працівники карного розшуку встановили особу 
крадійки, нею виявилася 36-річна безробітна чернівчанка. 
У магазині вона ловила момент, коли продавець не бачить, 
і крала одяг. Лише в одному магазині жінка поцупила ди-
тячих речей на суму понад 1000 грн. Затримана виправдо-
вувалася, що речі крала для своєї малолітньої донечки.

На Чернівецькому вокзалі затримали 29-річного та 
34-річного чоловіків із наркотиками. Один із них рані-

ше вже був засуджений за крадіжку та зберігання наркотиків. 
Як з’ясувалося, чоловіки сподівалися дістати наркотики на 
залізничному вокзалі, де їх і затримали правоохоронці. При 
огляді в них виявили ампули з димедролом та шприц із світлою 
рідиною. Наразі проводиться досудове розслідування.        

У Глибокій відбувся 
Кубок України з 
мотокросу

Співорганізатор змагань, голо-
ва громадської спортивно-технічної 
організації «Філікрос» Василь Ткачук 
поділився враженнями: 

– Коли приїхали учасники зма-
гань, наші люди принесли їм їсти: 
молока, картоплі, смаженого м’яса. 
А спортсмени сміються і кажуть: «От, 
бачили? Це і є бандери!».

У результаті напруженої боротьби 
визначилися переможці змагань:

Клас 65 куб.см:  І місце – Ілля Сло-
бодзяний (Підволочиськ), ІІ – Назар 
Пеняга (Підволочиськ), ІІІ – Михайло 
Ученік (Житомир).

Клас 85 куб. см: І місце – Данило 

Уточкін (Підволочиськ), ІІ – Олек-
сандр Білецький (Чернівці), ІІІ – Ми-
кита Ліпінський (Житомир).

Клас «аматор»: І місце – Олек-
сандр Мілевський (Київ), ІІ – Максим 
Купіна (Чернівці), ІІІ – Ілля Постевка 
(смт. Глибока). 

Клас «майстер»: І місце – Ста-
ніслав Огороднік (смт. Клевань), ІІ 
– Артем Мартиненко (Червоноград), 
ІІІ – Олександр Ученік (Житомир).

Клас «ветерани»: І місце – Андрій 
Малаєв (Чернівці),  ІІ – Олег Скрипні-
ков (Чернівці), ІІІ – Олег Ліпінський 
(Житомир). 

У класі «OPEN» переміг Валентин 

Андрієць (Чернівці). 
Одразу після глибоцьких перегонів 

у Румунії відбувся Кубок Центральної 
Європи з мотокросу, де чернівецький 
гонщик Олег Скрипніков посів ІІ місце, 
інший українець, Олег Олекса – VІ 
місце, і це при тому, що Україну пред-
ставляли лише 2 спортсмени.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Чемпіонат України
 з мотокросу переноситься!

З огляду на поточну суспільно-
політичну ситуацію та з метою запо-
бігання негативних наслідків під час 
масових акцій, згідно з рішенням Чер-
нівецької  ОДА проведення Чемпіонату 
України з мотокросу 9-11 травня 2014 
року у Чернівцях переноситься на іншу 
дату. Про це повідомили в  Оргкомітеті 
змагань. Нова дата чемпіонату буде 
повідомлено додатково. 

Чому подорожчали котли на дровах?
Бо на українців очікують важкий рік і «газова війна» 

Отож шукайте та встановлюйте альтернативні джерела 
опалювання, утеплюйте квартири – таку пораду дав 
буковинцям заступник Голови Верховної Ради України 
Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ під час суботнього перебування у 
Чернівцях.

Заступник спікера відвідав Букови-
ну для вивчення настроїв народу щодо 
питань, які зараз найбільше хвилюють 
Верховну Раду як вищий законодавчий 
орган, – а це  загальнополітична ситуа-
ція в країні та необхідність референду-
му й змін до Конституції. 

Власну позицію Кошулинський 
сформулював так: «Я противник того, 
щоби проти автоматів виставляли ре-
ферендум». Він наголосив також, що 
в.о. Президента не має права вносити 
зміни до Конституції. Треба дочекатися 
легітимного глави держави. Тим паче, 
що до 25 травня залишилося зовсім не-
багато часу.  

Інша справа – місцеве самовряду-
вання. Права громад, на думку Кошу-
линського, потребують як розширення, 
так і змін механізмів дії. Але для цього 
достатньо законодавчої хартії. А щоби 
не повторилося торішнє самоуправство 
центру, коли в органів самоврядування 
з казначейських рахунків вилучили 9 
млрд. (!!!) грн, слід всього-навсього 
спрямовувати кошти громади, при-
міром, у муніципальний банк або будь-
яку іншу державну скарбницю. 

Водночас Руслан Кошулинський 
категорично проти розширення по-

вноважень обласних і міських голів. 
Він справедливо вважає, що замало 
повноважень не у голів, а у громади, 
яка не може відкликати ні бездіяльного 
депутата, ні хапугу-голову.  

– Хто такий міський голова? Це ке-
рівник великого логістичного центру, 
який, користуючись власністю міської 
громади, оперуючи нею, забезпечує 
якісне функціонування міста. І крапка. 
Він точно не є суперфахівцем. Як тільки 
мені міський голова каже, що він – ви-
значний господарник і фахівець, вва-
жайте, що це проблема, – наголосив Ко-
шулинський. – Чому? Бо це означає, що 
він на власний розсуд, так як він знає, 
буде вести вашу й мою господарку за-
мість того, щоб він виконував моє і ваше 
завдання: організував вивіз сміття й 
прибирання вулиць, забезпечив во-
дою, організував оренду й продаж мого 
майна і землі, якщо я того захочу. І все. 
Таким є його завдання. Та як тільки він 
каже, що в нього замало повноважень... 
Якщо у когось і замало повноважень, 
то тільки у міської громади. Вона ж об-
межена у таких функціях, як механізм 
місцевого референдуму, механізм 
відкликання депутатів чи мера тощо... 

І без жодних агітацій заступник 

спікера, який є членом ВО «Свобода», 
побажав чернівчанам обрати 25 травня 
гідного міського голову.

Відповідаючи на запитання жур-
налістів, гість зізнався, що в нього 
багато претензій до коаліції. Та на ви-
гук «наших б’ють» треба збігатися, а 
не розбігатися. А в нас нині саме така 
ситуація. І, попри все, переконаний 
Кошулинський, українці вистоять, бо 
після Майдану в них «проклюнулася» 
така риса, як «впертість істини» (за ви-
словом Ганді). Ще й політична культура 
виросла. А щодо млявості та неякісного 
проведення антитерористичної опера-
ції, то це наслідок розвалу та знищення 
армії. На модернізацію Збройних сил 
потрібно буде щонайменше 5% ВВП. 

На глибоке переконання Руслана 
Кошулинського, за чннної Верховної 
ради у нас не буде навіть урізаного лю-
страційного закону, тож нема поки що 
мови ні про фінансові розслідування, 
ні про боротьбу з корупцією. Більше 
того, нинішні нардепи навіть не під-
няли прогресивний податок з багатих, 
а переклали тягар затягування пасків 
на бідних. 12 тисяч соціальних праців-
ників позбулися роботи. Натомість 16 
млн. грн. на референдум знайшли. І це 
обурює Кошулинського. 

«Навіть сепаратистів ми не можемо 
повиганяти з Верховної Ради, – зізнався 
київський гість. – Адже це може зробити 
виключно Генпрокурор, а ми маємо 
зараз лише виконувача обов’язків 
Генпрокура…» 

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»  

У краї затримали 9 осіб, які перевозили радіоактивну речовину. 
Серед затриманих 8 громадян України і, за попередньою інфор-
мацією, один громадянин Росії. Як заявила Марина Остапенко, 
начальник прес-центру СБУ, саморобний контейнер з імовірним 
вмістом урану-235 вагою майже 1,5 кг ввезений на територію Укра-
їни з самопроголошеної Придністровської Республіки на автомобілі 
з іноземними номерами. СБУ не виключає, що метою затриманої 
злочинної групи було створення так званої «брудної» бомби для 
подальшого використання під час масових акцій у південно-східних 
регіонах України для дестабілізації ситуації в державі. А вчора  на 
Львівщині сталося подібне затримання.  

Через Буковину 
перевозили радіоактивну 
«бомбу»

Понад 15 мільйонів гривень  
виплатило торік обласне управління Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві на відшкодування потерпілим та їхню 
медико-соціальну реабілітацію. Щорічно на під-
приємствах, в установах та організаціях Черні-
вецької області трапляється близько 100 нещасних 
випадків. Як правило, більше половини з них ви-
знаються такими, що пов’язані з виробництвом.

цифра  року

Першотравень у Глибокій відзначили мотокросом. 
У перегонах півторакілометровою,  досить складною, з 
багатьма трамплінами й поворотами, трасою взяли участь 
40 спортсменів. До речі, вперше до Глибокої завітав 
легенда мотокросу, багаторазовий чемпіон колишнього 
СРСР, майстер міжнародного класу, киянин Олександр 
Морозов.
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До Чернівців пан Порошенко при-
був просто з Одеси, куди напередодні 
вилетів у зв’язку з протистоянням між 
активістами і сепаратистами, в ході 
яких 46 людей загинуло, близько 200 
поранено. Відтак журналістам дове-
лося чекати на «шоколадного» гостя 
три години. 

На початку брифінгу пан Поро-
шенко через ЗМІ вибачився перед 
мешканцями Сторожинця й Хотина: 
він мав зустрітися там з виборцями, 
та візит до Одеси дещо змінив плани 
кандидата.  

–  Україна буде єдиною. Вибори 
президента відбудуться 25 травня, 

– впевнений  Порошенко. – Україна 
нарешті почне розмовляти з теро-
ристами мовою, яку вони розуміють. 
Української вони не розуміють, росій-
ської теж – вони розуміють мову сили. 
І тоді, коли влада буде діяти рішуче –  
вони розповзуться, бо немає сьогодні 
народу, який їх підтримує.

За словами Порошенка, друго-
го туру або зриву виборів прагнуть 
вороги України. Але, якщо демокра-
тичні сили об’єднаються, як це було 
на Майдані, у ворогів нічого не вийде. 

З приводу проведення на Донбасі 
референдуму 11 травня кандидат за-
певнив: «Жодного референдуму 11 

травня з правовими наслідками немає 
і бути не може». На його думку, мож-
ливе лише опитування без будь-яких 
наслідків, однак сам він технологію 
опитування не підтримує. 

– Ми переможемо, якщо будемо 
єдині, сильні, бо з нами правда, – 
сказав П.Порошенко. За його сло-
вами, першу війну, інформаційну, 
Росія вже програла – серед іншого, 
завдяки журналістам. – І, незважа-
ючи на величезні інвестиції, які РФ 
робить для того, щоби покращити 
свій імідж у світі, їй ніхто не вірить, 
– стверджує він.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

виборчі
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ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ: ПРЕТЕНДЕНТИ НА ПОСАДУ МЕРА ВИХОДЯТЬ НА ЛЮДИ
У «кишені» міста вітер свище.
А соціальні проїзні будуть?!.

Чернівчани, в яких доходи менші за 2 
тисячі гривень, отримають соціальні проїзні. 
Принаймні таке пообіцяв кандидат на посаду 
мера, екс-секретар Чернівецької міської ради 
Віталій Михайлішин під час учорашньої прес-
конференції.   

– Це буде моє перше рішення на посаді 
чернівецького міського голови, – заявив він.

Окрім цього, серед першочергових за-
вдань в разі перемоги претендент на мерське 
крісло назвав завершення ремонту вулиць 
Б.Хмельницького, Ентузіастів, Боярка, Ка-
спрука. 

Михайлішин розповів, що під час Рево-

люції Гідності йому особисто та членам сім’ї 
надходили СМС-ки з погрозами. Він також 
нагадав, що нещодавно вийшов з партії 
регіонів і склав депутатські повноваження. 
Кандидат вважає, що так мали би вчинити всі 
депутати. Віталій Михайлішин не проти взяти 
участь у публічних дебатах між кандидатами 
на головний «трон» Чернівців і стверджує, 
що «оцінку кожному з кандидатів 25 травня 
дадуть чернівчани».

Детальніше свою виборчу програму Ми-
хайлішин пообіцяв представити чернівчанам 
уже найближчим часом.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Петро Олексюк: «Зміст влади – служити 
власному народу»

Саме на цьому наголосив претендент на 
крісло мера  Петро Олексюк на своїй першій 
прес-конференції в ролі кандидата. Він добре 
усвідомлює, що його обличчя не є достатньо 
впізнаваним серед чернівчан. А це, зрозуміло, 
ускладнює виборчу кампанію. Та саме новизна 
обличчя поруч із програмою «Довіра єднає 
громаду» та командою довірених осіб, із якою 
втілюватиме її у життя, є і найбільшим позити-
вом кандидата. Його програма містить 2 блоки: 
економічний – «Ефективне місто» та соціальний 
– «Комфортне місто».

Петро поділився також тим, що рішення 
балотуватися приймалося важко, у процесі 

тритижневої дискусії і йшло від громадськості. 
– Зміст влади – служити власному народу, – 

наголошує кандидат. Команда Олексюка акцен-
тує на тому, що він не працюватиме за схемами, 
бо не має політичних чи партійних зобов’язань.  

– Петро пройшов «вогонь, воду і мідні тру-
би». Але найважче – це випробовування славою 
та грішми – і він такі витримав, – стверджує дові-
рена особа Олексюка, відомий громадський діяч 
Ярослав Кирпушко.

Сам же Петро Олексюк заявив, що не є 
технічним кандидатом й оцінює свої шанси на 
виборах прагматично й тверезо.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

1.Чому Ви вирішили стати міським голо-
вою Чернівців?

– Бо нарешті зрозумів: хочеш зробити гарно 
– зроби сам. Я багато років чекав, поки хтось із на-
ших шановних політиків, господарників, олігархів 
або опозиціонерів щось змінить у місті на краще. 
Я розумію, що «на обіцяне три роки чекають». Я 
чекав майже десять. І вирішив – досить. Час діяти.

2. Назвіть три найбільші, на Ваш по-
гляд, проблеми Чернівців…

– Гарна новина полягає в тому, що проблем у 
місті лише дві. Але вони – фундаментальні: дороги 
та дурні. Дороги не потребують жодних додаткових 
уточнень. Щодо «дурнів», то це спільна назва для 
корупції та некомпетентності.  Саме ці явища взяли 
кошти та майно, що належать громаді, в багато-
річний корупційний полон. Саме вони з року в рік, 
від виборів до виборів пошивають нас у дурні. Годі! 
Настав час повернути місто громаді.

3. Три перші Ваші кроки, якщо Ви пере-
можете?

– Спочатку визначимось, де ми всі перебуває-
мо. Для цього із залученням громадськості та про-
відних іноземних аудиторських компаній проведу 
ревізію земель, комунального майна, фінансово-
господарської діяльності та енергоефективності 
комунальних підприємств міста.

 Другий крок – вивільнення міського бюджету 
з корупційного полону. Для цього міська влада має 
відкрити генеральний план Чернівців і створити 
Експертну раду міста – професійний орган громад-
ського контролю. Залучивши за рахунок програм 
сприяння розвитку Європейського Співтовариства 
до роботи в ній провідних міжнародних експер-

тів у галузі міського господарства та вітчизняних 
фахівців із незаплямованою репутацією, громада 
зможе забезпечити собі надійний захист від ко-
рупції та неефективності чиновників. Експерти, 
а не наближені до влади та бізнесу особи повинні 
визначати доцільність та ефективність витрат із 
міського бюджету!

 Третій крок – це питання наповнення місько-
го бюджету та розвитку Чернівців. Я впевнений, що 
бюджет міста, звільнений від корупційних схем та 
неефективного управління,  є  достатнім не лише 
для нормального функціонування громади, але 
й для її стратегічного розвитку. Головне питання 
наповнення міського бюджету – це підвищення 
рівня ефективності УСІХ комунальних підпри-
ємств міста. За допомоги європейських експертів 
ми маємо подолати їхню технологічну відсталість 
та енергозатратність.  Пріоритетами розвитку 
мають стати: розбудова комунальної медицини, 
освіта – як найважливіша інвестиція у майбутнє 
та модернізація міського господарства згідно із 
сучасними європейськими вимогами до рівня його 
енергоефективності. Ми маємо відродити мережу 
комунальних аптек, де люди мали б можливість 
купувати ліки з мінімальними націнками, побуду-
вати в кожному районі Чернівців Центри Розвитку 
Дитини – головні осередки безкоштовної дошкіль-
ної та позашкільної освіти, провести модернізацію 
очисних споруд міста та побудувати, нарешті, 
сміттєпереробний завод, перетворивши його на 
виробництво дешевої та екологічної енергії. Одним 
з найперспективніших напрямків для міста має 
стати розвиток туризму – ефективного джерела 
створення нових робочих міст та наповнення бю-

джету. Для цього треба якнайшвидше створити в 
місті новий, сучасний експоцентр – місце, де могли 
б відбуватися як великі торгівельні ярмарки, так і 
значні культурні й наукові заходи.

4. Назвіть три найголовніші, на Ваш по-
гляд, реформи, яких потребують Чернівці. 

– Першочергово – докорінна реформа системи 
управління містом, його господарством та  кому-
нальними підприємствами. Все це функціонує за 
філософією та лекалами ще совітських часів.  Ця 
система жодним чином не співвідноситься з такими 
поняттями, як ефективність або енергозбережен-
ня.  На сьогодні – це робота заради роботи. Місто 
витрачає мільйони гривень, отримавши реальної 
роботи лише на тисячі… Вирішивши це питання, 
городяни будуть здивовані тим, скільки грошей 
ми зможемо мобілізувати на стратегічний розви-
ток міста.

5 – 6. Як наблизити міську владу до горо-
дян? І як Ви плануєте зробити міську владу 
ефективною? 

– Я впевнений, що влада стане лише тоді 
близькою до громади, коли вона змушена буде зро-
зуміти, що її особистий родинний затишок і добро-
бут на 100% залежатиме від КІЛЬКОСТІ та ЯКОСТІ 
наданих нею послуг. Таке стане можливим, якщо 
ми отримаємо реальні механізми контролю за діями 
влади. Зараз багато сподівань покладається на 
різноманітні варіанти «прямої демократії». На мою 
думку, це не лише неефективно, але й суперечить 
справжнім інтересам громади. Я переконаний, що 
проста людина без допомоги незалежних фахівців 
практично не може  розібратися у хитросплетіннях 
бухгалтерського обліку та економіки виробництва. 
Нікому ж не спаде на думку провести «громадські 
слухання» біля операційного столу у лікарні, або 
самому стати пацієнтом такого «колективного 
розуму». Але наші шановні політики дивним чином 
одностайно пропонують запровадити подібне для 
вирішення проблем міста. Виникає слушне запи-
тання: а чи не є це новою корупційною схемою або 
способом банального уникнення відповідальності 
під прикриттям мешканців міста? 

Переконаний, що лише поєднання зусиль 
незалежної Експертної Ради Міста та Народного 
Контролю зможе створити ефективну робочу ат-

мосферу для влади.
7. Як побороти клановість у місцевій 

політиці Чернівців? 
– Не варто шукати якихось спеціальних тех-

нологій або таємних шляхів для вирішення цього 
питання. Все поступово стане на свої місця тоді, 
коли ми з Вами дійсно забажаємо отримати чіткі 
та конкретні відповіді на свої запитання, зможемо 
ефективно їх донести та отримаємо інструменти 
незалежної експертної оцінки контролю якості 
виконання. Іншими словами, це станеться тоді, 
коли біля керма міста стоятимуть професіонали, 
а не популісти.

8. Чи потрібні, на Вашу думку, районні 
ради в Чернівцях?

– З нинішніми повноваженнями та ресурсами – 
ні. До того ж, Чернівці – невеличке місто, тож можна 
обійтися без зайвих витрат на бюрократичний 
апарат райрад. Ставку треба робити на органи 
самоорганізації населення, щоби наблизити міське 
управління безпосередньо до мешканців.

9. Чи потрібні, на Вашу думку, поза-
чергові вибори до Чернівецької міської ради 
восени цього року?

– Думаю, що так.
10. Кого Ви бачите, в разі своєї перемо-

ги, керівниками ЖКГ, економічного блоку, 
управління освіти, управління охорони 
здоров’я, Калинівського ринку, тепломере-
жі, водоканалу?

– Питання полягає не в тому, кого я бачу на 
тій або інший посаді. Більшість мешканців євро-
пейських країн не знають, як звуть керівників тих 
або інших комунальних установ. Має працювати 
СИСТЕМА. Вона ж вибудовується таким чином, аби  
мінімізувати – а ще краще взагалі унеможливити 
– втручання «людського фактору». Саме так на 
сьогодні побудоване муніципальне господарство 
у провідних країнах світу. Не треба «винаходити 
велосипед». Треба лише взяти одну з таких моделей 
і перенести на наш ґрунт. 

11. Чим Ви будете займатися, якщо не 
станете міським головою Чернівців?

– Напевно, тим, чим і займався до цього часу все 
своє життя – власною справою. Хіба що більше часу 
приділятиму родині: дружині, дітям, онучці… 

Руслан ЦАПЛЮК: «Повернемо місто 
громаді»

Одинадцять запитань кандидатові в мери
Із чим ідуть до чернівчан кандидати в мери європейського міста? Понад деся-

тиліття в Чернівцях існувала телепередача «Три запитання мерові». Мер був один, 
запитань – лише  три. На продовження цієї давньої журналістсько-чернівецької тра-
диції запроваджуємо на наших шпальтах рубрику «11 запитань кандидату в мери».

Петро ПОРОШЕНКО: 
«Другого туру президентських 
виборів не буде!»

«Якщо вибори не відбудуться 25 травня, Україну 
розірвуть на шматки!» – наголосив кандидат у 
Президенти під час зустрічі з буковинськими 
журналістами у Чернівецькому аеропорту.
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 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.10,08.10 Спорт.
06.15,07.15,08.15 Погода.
06.20,06.40,07.45,08.20,08.40 
Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.25,15.30,18.00,21.30 
Погода.
09.50 Не вiр худому кухарю.
10.25 Українського роду.
10.40,16.20,19.55 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.30 Т/с «МонтеКрiсто».
13.45 Дорослi iгри.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Вiкно до Америки.
17.30 Про головне.
18.50 Час-Ч.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20,03.30 Новини.
02.40 Т/с «МонтеКрiсто».
03.50 Дорослi iгри.
04.40 Пiдсумки дня.
05.10 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер Live. Буднi.

 «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,
05.35 «ТСН».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.40 Мелодрама «Жiнка, яка 
спiває».
12.25,01.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
14.35 Драма «Бiлий тигр».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Фатмагюль».
20.40 «Секретнi матерiали».
20.55 «Чистоnews».
21.10 Т/с «Кураж».
22.20 «Грошi».

00.05,03.25 Т/с «Наполеон».
05.00 «Телемагазин».
05.30 «Служба Розшуку Дiтей».

 IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 
«Ранок з Iнтером».
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Так 
далеко, так близько».
15.15 «Чекай на мене».
18.05 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Дорога додому».
00.10 Х/ф «Полiцейський iз 
Беверлi Хiллз 3».
02.25 М/ф.
03.50 Т/с «На шляху до серця».

 ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Свiтанок.
06.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,13.15,16.15 Т/с «Дивер-
сант. Кiнець вiйни».
12.45,15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.20 Х/ф «Червонi хвости».
02.35 Т/с «Костi».
03.15 Т/с «Офiс».
04.00 Про-Цiкаве.ua.

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.55,11.35 Тема/Хронiка тиж-
ня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.

08.15,08.35,19.45,22.40,23.
25,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,0
5.35 Час. Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
1 8 . 1 0 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 3 5 
Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 «Обережно, модерн!»
06.50 Х/ф «Виконувач вироку».
08.30 Т/с «Дев`ять життiв Не-
стора Махна».
14.30 Т/с «Жовтий дракон».
18.30 «Новини 2+2».
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни 
6». (2).
21.00 «ДжеДАI».
21.25 Х/ф «Червона спека». (2).
23.30 Х/ф «Вимираючий». (2).
01.20 Х/ф «Щупальця 2». (2).
02.50 Х/ф «Iду до тебе».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.45 Т/с «Перекладач».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.25 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.00,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00 Х/ф «Куди зникає любов».
12.00 Т/с «Оса».
18.00 Т/с «Сашка».
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Особиста справа».
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Форсаж 4». (2).
01.35 Х/ф «Чак i Ларрi: Пожежне 
весiлля». (2).
04.10 Т/с «Глухар. Повернення».
05.40 Срiбний апельсин.

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес»

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20,  10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»  
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
10.29 «Доброго ранку Буко-
вино!»  
11.21 «Зелений БУМ» 
11.50, 17.30 «Зорепад поба-
жань» «Сузір’я почуттів» (рум. 
мов)
12.00 Д/ф «Екожиття» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04 «Невигадані історії» 
14.30 «А музика звучить»
15.30, 23.52, 02.40, 03.40, 04.40 
«Телемеридіани» 
15.45 «Зав’язь» 
16.17 «Світ книги»  
16.30 «Міні-мікс»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм» 
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов) 
19.30 «Країна талантів»  
20.00 «Акценти»  
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
22.25 «Час країни»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов) 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає».
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Повір у себе»  
04.10 «Телелітопис краю»  
05.30 «Удосвіта»  
 

 ТРК «ЧЕРНІВЦІ» 
07:00, 09:30, 15:05, 21:05 Кіно-
зал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 17:00, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репор-
тер» Підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 
19:25, 21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:25, 19:30, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «З характери»
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»
16:00 «Зірковий марафон» 
16:25 «Музична програма» 
рум.мов.
17:10 «Хенд мейд»

17:35 «Вища ліга»
18:00 «Лікарська справа»  
18:30 «Невідома Україна»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Список контактів»  
(2)

 ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,09.30 М/с «Маша i 
ведмiдь».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Черепашки мутанти 
нiндзя».
08.45 М/с «Тiмон i Пумба».
09.10 М/ф «Сердитi пташки».
10.00 Єралаш.
11.10 Одна за всiх.
13.30,22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайошь молодьож.
17.15,20.00 Т/с «Кухня».
18.10,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
00.00 Дурнєв+1.
00.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Мiж нами.
01.40 Мiняю жiнку 3.
02.25 Т/с «Беверлi Гiлз 90210. 
Нове поколiння». (2).
03.55 З ночi до ранку.

 НТН
05.15 Т/с «Повернути на 
дослiдування».
05.50 «Легенди бандитського 
Києва».
08.30 «Правда життя. Професiя 
вантажник».
09.00 «Агенти впливу».
09.55 Х/ф «Рiорiта».
11.45 Т/с «Я - охоронець».
15.10 Т/с «Даїшники».
1 9 . 0 0 , 2 1 . 4 0 , 0 2 . 0 5 , 0 4 . 0 5 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Охоронець 3».
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2).
23.45 Т/с «Банши 2». (3).
00.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». 
(2).
01.25 Т/с «Мертва зона». (2).
02.35 Х/ф «Дикi штучки 2». (3).
04.35 «Речовий доказ».
05.10 «Випадковий свiдок».

 СТБ
05.20 «Чужi помилки. Похована 
живцем».
06.00,15.55 «Усе буде добре!»

07.50,18.30 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
08.50,01.00 Х/ф «Полiт мете-
лика».
12.45,19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.40 «Битва екстрасенсiв 13».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Детектор брехнi 5».
23.55 «Один за всiх».
04.10 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.20 Здрастуйте, я ваша 
мама.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,06.40 М/с «Дак До-
джерс».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 5 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
08.55,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
12.30 Х/ф «13 друзiв Оушена».
14.45 Х/ф «Iлюзiя обману».
18.00,01.45 Репортер.
18.20,03.40 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.45 Пристрастi за Ревiзором.
00.15 Педан-Притула шоу.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55,02.50,03.10 Зона ночi.
02.00 Українцi Надiя.
0 2 . 5 5  С .  П а р а д ж а н о в . 
Вiдкладена прем`єра.
03.15 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Фантом Мегаплек-
су».
08.50 М/с «Смiшарики».
10.00 Х/ф «Бiбi - маленька 
чарiвниця».
12.00 Х/ф «Бiбi - маленька 
чарiвниця i таємниця блакит-
них снiв».
14.00 «КВН-2014».
16.25 М/ф «Як приборкати 
дракона».
18.10 «Звана вечеря».
19.10 «Орел i решка».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.30 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловiком».
03.00 «Нiчне життя».

понеділок12 травня понеділоктеле

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

6 травня, 15 00: «Два крила». Виставка живопису Анни Су-
шарник та Дмитра Кравця (м. Кам’янець-Подільський).
«Колодязь чистої води». Виставка пам’яті В. Ковалюка (живопис).
Фотовиставка В. Царюка «Сицилія».

ОРГАННИЙ ЗАЛ

10 травня, 18.30: Концерт органної музики.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

11 травня, 12.00: «Фет-Фрумос та Сонце».

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

10 травня, 18.30: «Інцидент». 
11 травня, 12.00: «Білосніжка та семеро гномів»; 18.30: «Кохання у 
стилі бароко». 

ПАБ «PUBLIK»

08 травня: AC/DC cover party із гуртом «D/C Train», м. Київ.
09 травня: Макс Ворог, м. Київ.
10 травня: «The Groove Company», м. Чернівці.
11 травня: «Вeer-Gun», м. Чернівці.
12 травня: Іван Боголюбський, м. Чернівці. 
13 травня: Октавіан Москалюк, м. Чернівці.
14 травня: «Buchweizen Suppe». 
15 травня: «Violin Stream», м. Чернівці.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Нова Людина-Павук 2: Висока напруга»: 11.00, 17.50, 22.00; «Інша 
Жінка»: 13.40, 15.40, 20.10.

КІНОТЕАТР ЧЕРНІВЦІ

Великий зал: «Інша жінка»: 10.30, 14.30, 21.00; «Кухня в Парижі»: з 
8 по 10 травня: 19.00; з 11 травня сеанси: 12.30, 19.00; «Нова Людина-
Павук – 2 3D»: 16.30. 
Малий зал: «13 район цегляні маєтки»: 16.00, 19.40, 21.20; «Спецагент 
на відпочинку»: 10.00; «Оллі»: 14.00; «Лісовий патруль»: 11.40, 12.50; 
«Любов, секс і Лос-Анджелес»: 18.00. 
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ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

08 травня, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру Черні-
вецької обласної філармонії.



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
10.15 Книга.ua.
10.40,12.25,15.30,18.00,21.30 
Погода.
10.50,16.25,19.55 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.30 Т/с «МонтеКрiсто».
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014. 
Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 ЧС з футболу 2014. Що-
денник FIFA.
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20,03.30 Новини.
02.40 Т/с «МонтеКрiсто».
03.45 Хто в домi хазяїн?
04.15 Свiтло.
04.40 Пiдсумки дня.
05.10 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер Live. Буднi.

 «1+1»
0 6 . 3 0 , 2 0 . 4 0  « С е к р е т н i 
матерiали».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,0
5.35 «ТСН».
10.00 «Красуня за 12 годин 2».
11.00 «Сiмейнi мелодрами 3».
12.00,01.55 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».

14.30,21.10 Т/с «Кураж».
15.40 Т/с «Свати 6».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Фатмагюль».
20.55 «Чистоnews».
22.20 «Чотири весiлля 3».
00.15,03.30 Т/с «Наполеон».
05.00 «Телемагазин».
05.30 «Служба Розшуку Дiтей».

 IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 
«Ранок з Iнтером».
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Диван 
для самотнього чоловiка».
14.55 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Криве дзеркало 
душi».
00.20 Х/ф «Iншi 48 годин». (2).
02.00 М/ф.
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.45 Т/с «На шляху до серця».

 ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.50,09.55,13.15,16.15 Т/с 
«Вольф Мессiнг. Той, що бачив 
крiзь час».
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини.
12.45,15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Т/с «Бригада».
22.25 Кримiнальна Україна.
23.25 Х/ф «Примарний вершник 
2. Дух помсти». (2).
01.15 Т/с «Злочини, якi приголо-
мшили Британiю».
02.55 Т/с «Костi».
04.20 Т/с «Офiс».

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30,01.30,02.30,03.30,04.30,05.3
0 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.

06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,15.35,18.35,1
9.45,22.40,23.25,23.35,03.15,06
.15 Тема/Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.45,2
3.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00,16.30 Т/с «Солдати 17».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Добровольцi».
11.30 Д/ф «Паралельнi свiти».
1 2 . 3 0  Д / ф  « З а  р i к  д о 
Апокалiпсису».
13.30 Д/ф «Таємницi часу».
14.20 Д/ф «ВМФ СРСР. Хронiка 
перемоги».
15.00 Д/ф «Таємницi розвiдки».
15.50 Д/ф «Прах Третього Рей-
ху».
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни 
6». (2).
21.00 «ДжеДАI».
21.25,01.15 Х/ф «Спiймати i 
вбити». (2).
23.25 Х/ф «Акулозавр». (2).
02.45 Х/ф «Троянський спас».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,13.10 Т/с «Оса».
07.00,09.00,15.00,19.00,02.30 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с 

«Слiд».
10.00, 00.00 Т/с «Глухар. По-
вернення».
12.00,19.45 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Сашка».
20.20 Т/с «Особиста справа».
21.30 Футбол. ЛЕ УЄФА. Фiнал 
«Бенфiка» (Лiсабон) - «Севiлья» 
(Севiлья).
03.15 Т/с «Успiх».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм
08.00, 15.30, 16.30, 02.40, 04.40 
«Телемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури»   
10.29 «Пам’ять» 
10.55 «Закон і честь» 
11.10 «Невигадані історії» 
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
12.00  Д/ф «Екожиття» 
12.30  Д/ф «Смаки культур» 
14.04 «Телелітопис краю» 
14.30 «А музика звучить»
16.17 «Це моя Буковина» 
17.00 «Країна талантів» 
17.30 « Буковинчики-веселин-
чики» 
18.00, 23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Невигадані історії» 
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Дива цивілі-
зації» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» . 
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Економічний інтерес»  
02.23 «Профстайл» 
03.40 «Урок…для батьків»  
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.00 Д/фільм  «Стародавні 
культури» 
05.30 «Фабрика ідей»  

 ТРК «ЧЕРНІВЦІ» 
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 

01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00,18:00 «Реальний відпо-
чинок» 
09:25, 16:00, 17:20 «Невідома 
Україна»  
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу» 
17:05 «Хенд Мейд»  
18:25 «Розкішні особняки»  
22:00 Х/ф «Теорія запою»  (2)

 ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,09.30 М/с  «Маша i 
ведмiдь».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Черепашки мутанти 
нiндзя».
08.45 М/с «Тiмон i Пумба».
09.10 М/ф «Сердитi пташки».
10.00 Єралаш.
11.10 Одна за всiх.
13.30,22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайошь молодьож.
17.15,20.00 Т/с «Кухня».
18.10,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Мiж нами.
01.40 Мiняю жiнку 3.
02.25 Т/с «Беверлi Гiлз 90210. 
Нове поколiння». (2).
03.55 З ночi до ранку.

 НТН
05.25 Х/ф «Завтра була вiйна».
06.50 Х/ф «Золота рiчка».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,04.45 «Випадковий 
свiдок».
10.00,03.05 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
11.25 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Охоронець 3».
15.00,19.00,21.40,02.05,03.55 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Таємницi слiдства 6».
22.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2).

23.45 Т/с «Банши 2». (3).
00.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». 
(2).
01.25 Т/с «Мертва зона». (2).
02.35 «Таємницi кримiнального 
свiту».
04.25 «Речовий доказ».

 СТБ
05.25 «Чужi помилки. Щоденник 
моєї смертi».
06.10,15.55 «Усе буде добре!»
08.00,18.30 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
09.05 «Зiркове життя. Проклятi 
нагородами».
10.05,19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
11.00,00.30 «МайстерШеф 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Хата на тата».
04.30 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Здрастуйте, я ваша мама.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,06.40 М/с «Дак Доджерс».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 5 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
09.00,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
15.00 Т/с «Вiолета».
16.00 Т/с «Татусевi дочки».
18.00,02.30 Репортер.
18.20,00.05 Абзац!
22.00 Закутi.
23.05 Т/с «Щасливi разом».
01.00 Х/ф «Усе навпаки».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40,03.45,04.05 Зона ночi.
02.45 Українцi Надiя, ч. 1.
03.50 Моя адреса - Соловки. 
Не ударте жiнку навiть квiткою.
04.10 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30,15.50 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
08.50 М/с «Смiшарики».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.25 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.10 «Орел i решка».
17.15,21.00 «Розсмiши комiка».
18.10 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».
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 УТ-1

ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,12.25,15.30,18.00,21.30 
Погода.
09.55,18.50 Час-Ч.
10.05 Свiтло.
10.40,16.25,19.55 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.30 Т/с «МонтеКрiсто», 53 с.
13.40 Д/ф «Василь Стус. Фено-
мен суток».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Наш спорт. Валерiй Ло-
бановський.
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20,03.30 Новини.
02.40 Т/с «МонтеКрiсто».
03.45 Не вiр худому кухарю.
04.10 Рояль в кущах.
04.40 Пiдсумки дня.
05.10 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер Live. Буднi.

 «1+1»
0 6 . 3 0 , 2 0 . 4 0  « С е к р е т н i 
матерiали».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,0
5.35 «ТСН».
10.00 «Красуня за 12 годин 2».
11.00 «Сiмейнi мелодрами 3».
12.00,01.55 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
14.25,21.10 Т/с «Кураж».
15.35 Т/с «Свати 6».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Фатмагюль».

20.55 «Чистоnews».
22.20 «Мiняю жiнку 9».
00.15,03.25 Т/с «Наполеон».
05.00 «Телемагазин».
05.30 «Служба Розшуку Дiтей».

 IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 
«Ранок з Iнтером».
10.00,12.25,02.05 Т/с «Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13».
13.25,14.20 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
14.40 «Судовi справи».
15.35 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Диван для самотньо-
го чоловiка».
00.25 Х/ф «48 годин». (2).
03.45 Т/с «На шляху до серця».

 ICTV
04.15 Факти.
04.30 Т/с «Офiс».
04.55 Свiтанок.
05.55 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини.
09.55 Т/с «Диверсант. Кiнець 
вiйни».
12.00,13.15,16.15 Т/с «Вольф 
Мессiнг. Той, що бачив крiзь 
час».
12.45,15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Т/с «Бригада».
22.25 Четверта вежа 2.
23.20 Х/ф «Примарний верш-
ник». (2).
01.30 Т/с «Злочини, якi приголо-
мшили Британiю».
03.05 Т/с «Костi».

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.
30,17.30,18.30,18.55,22.30,23.3
0,00.30,02.30,03.30,04.30,05.30 
Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,08.35,13.10,18.35,
19.45,22.10,22.45,23.25,23.35,
03.15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,2
3.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10 Погода на курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15
,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Х/ф «Прикордонний пес 
Алий».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Т/с «Дев`ять життiв Не-
стора Махна».
15.40 Д/ф «Невiдомi лiтаки».
16.30 Т/с «Солдати 17».
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни 
6». (2).
21.00 «ДжеДАI».
21.25,01.05 Х/ф «Вогняний 
шторм». (2).
23.15 Х/ф «Пазуристий. Леген-
да про снiгову людину». (2).
02.30 Х/ф «Дорога на Сiч».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,13.10 Т/с «Оса».
07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с 
«Слiд».
10.00, 23.30 Т/с «Глухар. По-
вернення».
12.00,19.45 «Говорить Укра-
їна».
18.00 Т/с «Сашка».
21.00 Т/с «Особиста справа».
23.00 Подiї дня.

03.00 Х/ф «Форсаж 4». (2).
04.35 Х/ф «Вiддiл. Страшнi 
лейтенанти».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13,19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \\фільм 
08.00, 03.40, 04.45 «Телеме-
ридіани» 
08.30 «А музика звучить»
09.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
10.29 «Одвічні цінності» (рум. 
мов)
10.55, 16.17 «Новини» (рум. 
мов) 
11.08 «На музичній хвилі» 
11.34, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики» 
12.00 Д/ф «Екожиття» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30 Концертна програма 
15.30 «Урок… для батьків» 
16.30 «Невигадані історії» 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов)
17.45 «Закон і честь»  
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Подіум її життя» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу» 
22.25 «Час країни» 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає».
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»  
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Удосвіта»  
 

 ТРК «ЧЕРНІВЦІ» 
07:00, 08:25, 15:00, 21:10 Кіно-
зал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25  Афіша

08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Реальний відпо-
чинок» 
09:25, 16:00, 17:20  «Невідома 
Україна»  
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу» 
17:05 «Хенд Мейд»  
18:25 «Розкішні особняки»  
22:00 Х/ф «Спитайте Сінді»  (2)

 ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,09.30 М/с «Маша i 
ведмiдь».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Черепашки мутанти 
нiндзя».
08.45 М/с «Тiмон i Пумба».
09.10 М/ф «Сердитi пташки».
10.00 Єралаш.
11.10,21.00 Країна У.
13.30,22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайошь молодьож.
17.15,20.00 Т/с «Кухня».
18.10,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Мiж нами.
01.40 Мiняю жiнку 3.
02.25 Т/с «Беверлi Гiлз 90210. 
Нове поколiння». (2).
03.55 З ночi до ранку.

 НТН
06.15 Х/ф «Зникла експедицiя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,04.45 «Випадковий 
свiдок».
10.00,03.05 Т/с «Мовчазний 
свiдок».
11.25 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Охоронець 3».
15.00,19.00,21.40,02.05,03.55 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Таємницi слiдства 
6».
22.00 Т/с «Грабуй награбова-
не». (2).
23.45 Т/с «Банши 2». (3).
00.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». 
(2).
01.25 Т/с «Мертва зона». (2).
02.35 «Таємницi кримiнального 
свiту».
04.25 «Речовий доказ».

 СТБ
05.25,15.55 «Усе буде добре!»
07.00,18.30 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
08.10 Х/ф «Прилетить раптом 
чарiвник».
10.05,19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
11.05,00.30 «МайстерШеф 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
04.25 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.20 Здрастуйте, я ваша мама.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,06.40 М/с «Дак Доджерс».
07.00 Пiдйом.
08.00,19.00 Т/с «Воронiни».
09.00,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.55 Т/с «Щасливi разом».
15.00 Т/с «Вiолета».
16.00 Т/с «Татусевi дочки».
18.00,02.35 Репортер.
18.20,00.05 Абзац!
22.00 Закутi.
01.05 Х/ф «Нацiональний гольф 
i молокососи».
02.40,03.05,03.50 Зона ночi.
02.45 Георгiй Нарбут. Живi 
картини.
03.10 Зима надiї.
03.30 Жарптиця.
03.55 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30,15.50 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
08.50 М/с «Смiшарики».
09.30 Х/ф «Бiбi - маленька 
чарiвниця i таємниця блакит-
них снiв».
11.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.25 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.10 «Орел i решка».
17.15,21.00 «Розсмiши комiка».
18.10 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».
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7На старт, увага, руш!
Хто прагне вмоститися у мерське 
крісло?

Минуло вже більше двох років, як спорожніло крісло чернівецького міського голови. Хоча весь цей час 
його – крісло – старанно намагався зігрівати секретар (тепер вже екс-) міськради Віталій Михайлішин. Але 
настав час обійняти цю посаду повноправному господареві. Тож на старт мерських перегонів вийшло 16 
кандидатів. Коротко – про кожного з них та їхні майнові декларації.

Ілля ГОРБАТЮК (висуванець від «Пар-
тії ветеранів Афганістану») 

Підприємець. Торік заробив 155,8 
тис. грн., а члени його родини (дружина 
й два сини) – 71,8 тис. грн. Має в Чернів-
цях земельну ділянку 10 соток, квартиру 
56 кв. м. та магазин 285,3 кв. м. Родина 
користується «Dacia Logan» 2008 р.в.

Володимир ДОРОШ 
(самовисуванець) 

Голова правління ЗАТ «Завод «Анте-
на», член НДП. За 2013-й заробив 17,2 
тис. грн., а дружина – 66,7 тис. грн. Має 
двох неповнолітніх доньок, дві земельні 
ділянки по 50 соток у Мигово на Вижнич-
чині  та Михальчі на Сторожинеччині. За 
107 тис. грн. придбав «Рено Меган» 2006 
р.в. У членів сім’ї декларанта – легковий 
«Рено» 2007 р.в., а також вантажний 
2005 р.в.

Василь ЗАБРОДСЬКИЙ
 (самовисуванець)

 Директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Зет-
про», екс-директор місцевої телекомпанії 
ТВА. Задекларував 25,6 тис. грн. Має «Рендж 
Ровер» 2006 р.в., дві квартири в Чернівцях 
129,9 і 95,8 кв.м., гараж на 14,3 квадратів, 
придбаний за 23 598 грн. та інше нерухоме 
майно на 217 кв.м. Члени сім’ї (дружина і не-
повнолітня донька) минулого року отримали 
1,5 тис. грн., мають квартиру в 52,9 кв.м. в 
Чернівцях та автівку «Део Матіс» 2008 р.в.

Денис КАРЧА (самовисуванець)
Банкір. За рік заробив 84,6 тис. грн. 

На Сокирянщині має земельну ділянку 5 
соток та житловий будинок на 72,8 кв. м. 
У Чернівцях має гараж 24 кв. м.

Олексій КАСПРУК (висуванець від ВО 
«Батьківщина»)

Депутат Чернівецької міськради, на час 
обрання був керівником місцевого осеред-
ку партії «Фронт Змін»,  після об’єднання 
ФЗ з ВО «Батьківщина» став членом остан-
ньої. Задекларував 29 600 грн., члени сім’ї 
(дружина та син) – 53 650 грн. Жодної не-
рухомості чи транспортних засобів не має, 
дружина володіє квартирою в Чернівцях 
(81,3 кв.м).

В’ячеслав КИШЛЯРУК (висуванець від 
«Громадянської позиції»)

Директор проектної організації 
«Арка-С», депутат Чернівецької міськради, 
обирався від ВО «Батьківщина», в лавах 
якої наразі не перебуває. Дотепер про його 
зв’язки з «Громадянською позицією» відомо 
не було. Задекларував 156,5 тис.грн., а чле-
ни сім’ї (дружина, два сини та донька) – 42,8 
тис. грн. У Чернівцях має дві земельні ділянки 
6 та 9,5 соток , житловий будинок 64,2 кв.м., 
квартиру – 131,9 кв.м., а також гараж 17,3 

кв.м. Члени сім’ї володіють земельною ділянкою на Кіцманщині площею 20 
соток, двома квартирами в Чернівцях 138,3 кв.м. та в Києві 64,0 кв.м. Їздить 
на «Мерседесі» 2004 р.в.

Олексій КОЛОМІЄЦЬ (висува-
нець від Чернівецької міської 

організації партії «УДАР»)
Директор ТОВ «Взуття ЛТД», 

член політичної партії «Удар», 
лідер та організатор Чернівець-
кого Автомайдану. За минулий 
рік заробив 380,9 тис. грн., роди-
на (дружина та син)– 446,1 тис. 
грн. Має квартиру в Чернівцях 
на 113,8 кв.м. та гараж у Коровії 
на 24 кв.м. Лідер Чернівецького 

Автомайдану їздить лише фургоном з автопричепом, а члени його 
родини – трьома автівками: «Рено», «Опель» та «Фіат».

Віталій МЕЛЬНИЧУК (висува-
нець від ВО «Свобода»)

Депутат обласної ради. За-
декларував 63 тис. грн. зарп-
латні. Члени сім’ї (дружина, 
двоє дочок і двоє синів) живуть 
теж на одну зарплату у сумі 27, 
5 тис.грн. Родина має в Рідківцях 
земельну ділянку площею 25 
соток. Минулого року кандидат 
придбав мінітрактор.

Віталій МИХАЙЛІШИН 
(самовисуванець)

 Представник групи «Рідне 
місто», член Партії регіонів, 
депутат міської ради, з часу 
відставки міського голови Ми-
коли Федорука у березні 2011 
до подій Євромайдану в лютому 
2012-го – секретар міської ради, 
в.о. міського голови. Має за 
2013 рік сукупного доходу 128 

758 грн., з яких зарплатня склала 117 430 грн., 11 320 грн. – 
матеріальна допомога. У членів сім’ї (дружина і двоє синів) 
дохід склав 25 272 грн. аліментів. Має квартиру у Чернівцях 
114 кв.м., члени сім’ї – квартиру теж на 114 кв.м.

Петро ОЛЕКСЮК 
(самовисуванець)

Радник голови Буковинського 
центру реконструкції та розвитку, 
громадський активіст, учасник 
кількох неформальних громад-
ських рухів у Чернівцях, раніше 
очолював місцеву філію одного із 
комерційних банків. За минулий 
рік заробив 185,9 тис. грн., його 
дружина – 27,5 матеріальної до-

помоги. Не задекларував жодного майна.

Мирослав САЄВСЬКИЙ (самовисуванець) 
Директор ПП «Сантехбудмеханізація». 
Торік отримав 70,9 тис. грн., члени його сім’ї – 37,8 тис. 

грн. Задекларував земельний пай на Кельменеччині 97 соток, а 
члени родини – дві квартири: в Чернівцях 53,7 кв.м. та Хмель-
ницькому – 31,1 кв.м. Родина їздить на «BMW-X5»2002 р.в.

Тимчасово не 
працює. Минулого 
року нічого не заро-
била, її чоловік і син 
отримали 78 тис.грн. 
Єдина жінка серед 
кандидатів у мери за-
декларувала земель-
ну ділянку в Чернів-
цях площею 10 соток, 
житловий будинок 
207,1 кв.м. У членів 
сім’ї є земельна ділян-
ка у Вороновиці на 

Кельменеччині  49 соток, та в тому ж селі житловий 
будинок на 45 кв.м. Кандидатка задекларувала 
нежитлове приміщення 286 кв.м., «Шевроле Авео» 
2007 р.в. Тим часом у членів сім’ї – «БМВ 5» 2006 
р.в. та вантажівка «Вольксваген» 2007 р.в.

Комерційний 
директор ТОВ «Бу-
ковина Трейдінг», 
депутат Чернівець-
кої обласної ради. 
Минулого року за-
робив найбільше 
від усіх кандидатів 
– 478, 5 тис. грн., а 
його дружина – 120 
тис.грн. В Чернів-
цях має земельну 
ділянку 5 соток, 
житловий будинок 
72 кв.м. та три не-

житлових приміщення загальною площею більше 
800 кв.м. В с.Тюдів  на Іванофранківщині має ділянку 
на 2,8 сотки. Окрім того, «співочий депутат» має дві 
автівки – «Мітцубісі Аутлендер» і «БМВ» 2008 р.в. 
У його дружини – житловий будинок в Бережанах 
на Тернопіллі 195,5 кв.м. і там же нежитлове при-
міщення на 110 кв.м. в оренді.

Підприємець, ке-
рівник громадської 
ініціативи «Нові Чер-
нівці», яка стартува-
ла 15 квітня на почат-
ку виборчої кампанії. 
За 2013 рік отримав 
410,8 тис. грн. від 
підприємницької ді-
яльності. Дружина і 
донька – 462 283 грн. 
Ні землі, ні квартир 
немає, але є дві ав-
тівки: «Тойота Ленд 
Крузер» 2007 р.в. та 

«Лексус» 2005 р.в. Члени сім’ї задекларували 25,8 
сотки землі в Чагрі та інше нерухоме майно 976,3 
кв.м., а також у Чернівцях – 29,1 кв.м. і 13,5 кв.м.

Поки верстався номер, на одного кандидата у 
виборчих перегонах за мерське крісло поменшало: 
свою кандидатуру зняв Ростислав ШЕРСТЮК, 
депутат Першотравневої районної ради, начальник 
КЖРЕП №11. Причин такого рішення не оголошують.

Наталія СТРУЧКОВА 
(самовисуванка)

Віталій ТКАЧУК 
(самовисуванець)

Руслан ЦАПЛЮК 
(самовисуванець)

П’ятикратний мер Чернівців 
Микола Федорук:   
«Є 16 кандидатів, серед них є люди, які про-
сто неадекватно оцінюють свою особис-
тість. І це проблема. Бог їм суддя, і це справа 
виборців, але є і достойні кандидати».

Пряма  мова

Володимир ПОПІВЧУК (самовисуванець)
Голова правління Чернівецької громадської організації 

«Благо». Не задекларував жодного майна чи доходу ні в себе, 
ні в членів сім’ї (дружина  і два сини). Проте його сім’я має в селі 
Чорнівка  дачну ділянку  6 соток з будинком і гараж у Великому 
Кучурові на 150 кв.м.

Сторінку підготував Руслан КОЗЛОВ, «Версії»



Христя Венгринюк. 
З «Ізоляції»

Чернівецька письменниця Христя Венгринюк повернулася з 
літературного фестивалю «Ізоляція», який відбувся в Донецьку.  Попри 
те, що за словами ще одного учасника фестивалю, галичанина Юрка 
Винничука, «на усі культурницькі заходи, на дискусії та презентації 
приходила еліта Донецька, яка мислить так само, як і кияни чи галичани», 
Христя намагалася скласти об’єктивне враження про це місто і його 
людей, почути й тих, хто скаржиться, що «Донецьк не чують». Відчути 
його так, як відчула Христя, пропонуємо нашим читачам.

– На «Ізоляції» доводилося спілкуватися зі справді 
культурними та інтелігентними мешканцями, саме тому 
я залишилась у Донецьку ще на три дні, щоби зрозуміти 
настрої всіх, – розповідає чернівчанка. – Спілкувалася 
з простими людьми на вулицях, із друзями знайомих, із 
таксистами, відвідала зустрічі з відомими російськими 
діячами Юлією Латиніною та Михайлом Ходорков-
ським, де також було ще й інше середовище. Майже 
не зустрічала тих людей, які бажали б бути частиною 
Росії. Звісно, я знаю, що вони є, я бачила їх на мітингу 
за приєднання до Росії, але то здебільшого люди стар-
шого покоління, яким не довго залишилося будувати 
нову країну. Не хочу обмежувати Господню волю, але 
це дуже старі люди. Вони, певне, сподіваються, що 
вертаються до СРСР…

– «Ізоляція» стала часом взаємного розвінчу-
вання стереотипів?

– Щодня у лекціях я намагалася розвіяти міф про 
бандерівців і говорила про те, що інтеграція Заходу та 
Сходу зараз – це чи не найважливіше. Особисто в мене 
не було жодних стереотипів стосовно донеччан, спо-
діваюся, що й вони після нашої зустрічі зрозуміли, що 
на Заході живуть люди з такими же живими серцями.

– У ці дні було там страшно?
– Звісно, страшно, коли містом ходять люди в 

чорних масках і з кийками, коли знайомі просять біля 
ДОДА не розмовляти навіть російською мовою, бо в мене 
відчутний західноукраїнський акцент, коли знаєш, що 
за сто кілометрів відбувається справжня війна… Але я 
переконана, що зараз у Донецьку повинен бути кожний, 
хто може хоч на 1% допомогти хоча б одній людині. 

– Побутує думка, що «ми Донецьк «не чули» і 
певною мірою перед Сходом України винні». Ти 
як вважаєш? 

– Певна, що влада чула Схід навіть більше ніж Захід, 
це можна помітити бодай за тим, як виглядає Донецьк та 
Луганськ і наскільки вони оновлені та «вичухані». Захід 
має провину в тому, що дав шанс програти інформацій-
ну війну на Сході. Треба було раніше говорити з ними, 
треба було раніше простягати руки, навіть коли вони 

відверталися. Якось я відчула цю загрозу ще на початку 
осені і почала свій презентаційний тур нових книг саме 
зі Сходу (а в рідному місті досі не зробила презентації), 
бо вважаю, що зараз треба вести безперервний діалог 
зі Сходом! 

– Які твої враження від Донецька? 
– Дуже чисте і затишне місто, лише мала там сильну 

алергію, очевидно, від викидів металу в повітря. До-
нецьк нагадує мені Нове місто Варшави. Настрої людей 
сумні та тривожні, вони не такі активні, якими мали би 
бути, бо кажуть, що бояться. Не можна зараз боятися 
– не час, але так є.

– Чи бувала ти в «гарячих точках» Донецька? 
Як там ставляться до журналістів?

– Була біля ДОДА, була на мітингу за від’єднання 
Донецька до РФ, щоби побачити, що там відбувається; 
мала ефір на обласному державному телебаченні, яке 
наступного дня стало гарячого точкою, бо його захо-
пили сепаратисти щоби вимкнути українські канали 
та увімкнути російські. Саме на телебаченні я відчула, 
що на журналістів є тиск, бо переддень ми домовились 
говорити про те, що політики й Росія спекулюють пи-
таннями мови на Заході та Сході для того, щоб роздерти 
країну, а коли приїхала на ефір, то молоді журналісти 
були дуже налякані і всю нашу розмову перевели в рус-
ло моєї творчості. Маю здогадки, що редакційна політи-
ка не дозволила вільно говорити про те, що я бажала.  

– Це ж не перший твій візит у Донецьк?  
– Другий, вперше була там із презентацією книг 

2013 року. Мала там подругу, з якою рік прожила в одній 
кімнаті в краківському гуртожитку, знайомих письмен-
ників Олега Соловея, Олексія Чупу, Віктора Семерніна. 
Тепер маю значно більше однодумців та товаришів, з 
якими ми стали дуже близькими у щирих розмовах, які 
були і на лекціях, і на вулицях міста, коли підходила до 
незнайомців і просто говорила з ними. Може, це було 
дивно з мого боку, але ніхто не відповів мені грубістю і 
не сатанів від української мови. Гострота між Сходом і 
Заходом дуже перебільшена, повірте. 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Донеччанка на 
Бандерівщині

– Ірино, на твій погляд, українці Сходу й Заходу 
насправді такі різні?

– Всі люди різні, і не тільки українці з різних регіонів. 
У мене був дуже показовий випадок. Ти, мабуть, знаєш, 
що засновником Донецька вважається Джон Юз (Хьюз) 
з Вельсу, і саме на його честь наше місто (спочатку – не-
величке селище) мало назву Юзівка. Історію Донецька, як 
виявилося, непогано знали британські гості Євро-2012. 
Якось під час чемпіонату я спілкувалася в кафе з компа-
нією з англійського міста Ковентрі. Раптом 
до нас підійшов чоловік від сусіднього 
столика, вельсець, й узявся пере-
конувати мене, що я маю сидіти 
з його компанією. «Ти не маєш 
сидіти з англійцями, ти маєш 
бути з шахтарями з Велл-
са! Засновник Донецька – з 
Вельсу, тож ми земляки! 
Йди до нас!» Тож багато хто 
шукає між собою відміннос-
тей. Як і спільностей. Дуже 
прикро, але мама моєї подру-
ги зі Львова, проводжаючи 
її до мене в гості, плакала на 
вокзалі, бо боялася, що доньку 
тут уб’ють. У мешканців Заходу 
України стереотип, що в Донецьку 
ходять по вулицях з битами, як із сємками. 
Це не так.

– Але зараз у вас «гаряче». Хто збурює громаду, 
хто порушує спокій?

– Треба розуміти, що в захопленій Донецькій ОДА  
сидить не монолітний колектив, не однодумці. Як мінімум 
там є 4 організації, кожна з яких має власне керівництво, 
власне бачення і відповідно до цього застосовує власні 
дії. Коли ми зі знімальною групою приходили туди робити 
сюжет, один охоронець нас пропускав, інший приходив 
і забороняв знімати, як тільки досягали порозуміння і 
починали працювати, – приходив вже третій і теж за-
бороняв, ми домовлялися, просувалися вглиб барикад 
і знов починалося все спочатку… Нарешті до кінця зні-
мального дня дозвіл був від усіх.  Вони не хочуть, щоби в 
кадр потрапили люди з відкритими обличчями, бояться 
порушення кримінальних справ за сепаратизм. Люди, які 
давали нам інтерв’ю, робили це в масках. Разом з тим, нам 
дозволили знімати в медпункті і в їдальні – і там були ті, 

хто не закривав облич, а навпаки відкрито демонстрував 
свою позицію.

– Вони не боялися?
– Донеччани – таки особливі. Там переважно шахтарі, 

а шахтарі мало чого бояться. Точно не смерті, бо щодня 
спускаються під землю їй назустріч. Тому в них заведено 
жити кожний день як останній. Це не означає творити що 
завгодно – навпаки. Жити так, щоби не було за що про-
сити пробачення завтра, і всі конфліктні питання мають 
бути закриті саме цього дня.

– Російські телебачення замість чесного інфор-
мування про події на Сході України займаються 
пропагандою?

– Так, але мушу додати, що і українські телеканали не 
вирізняються об’єктивністю. Наприклад, коли повідомляли 
про один з мітингів, організований Комітетом патріотичних 
сил Донбасу, росіяни зазначали 3 тис. учасників, українці 
– 7 тис. А насправді мітингарів було близько 5 тис. Органі-
затори, до речі, тоді розсилали запрошення всім впливовим 
політикам – аби ті приїхали і сказали, що Донбас потрібен 
Україні. Відгукнувся і приїхав один Ляшко… З Києва дуже 

просто «боротися за єдність України». 
До речі, дуже показово було, що в Івано-
Франківську, де за програмою обміну ми 

обговорювали питання спотворення 
інформації про ці події у ЗМІ, на міс-

цевому телебаченні легко пере-
кручували інформацію про нас. 
Наприклад, був один сюжет про 
те, як «гості зі Сходу відвідали 
музей Бандери і там плакали 
від побаченого і почутого». 
При цьому демонструвався 
відеоряд якихось зовсім неві-

домих нам людей, які плакали з 
невідомих нам причин…

– О, то крім роботи, ви 
мали в Івано-Франківську ще й 

культурну програму?
– Так, і нам дуже сподобалося місто. 

Хоча відчувалося, що нас сприймають дещо 
інакше і постійно намагаються «додати нам культури». 
Один з наших гідів (не професійний, а посадовець-добро-
волець) дещо зверхньо дивувався, що ми не знаємо до-
стеменно родинних зв’язків київських князів. І водночас 
називав вірменську церкву «вірменським костьолом» і 
щиро вважав, що її віряни підкоряються Папі Римському, 
плутаючи слова «католик» і «католикос» (верховний 
ієрарх). Ну… таке. 

– Ірино, які стереотипи стосовно донеччан не 
мають під собою підстав?

– Не тільки стосовно донеччан, а й «македонців» та 
інших східняків (сміється – авт.) Тих, хто з Макіївки на До-
неччині, жартома називають «македонцями». Образливо, 
коли нас називають «Даунбасом», вважають нерозум-
ними, безкультурними… Дивно, що так кажуть про край, 
який дав Україні і світові артиста балету і хореографа Пи-
сарєва, композитора Прокофьєва, співака Солов’яненка, 

Наша колежанка з Донеччини 
Ірина ГАМБАРЯН за проектом 
Інтерньюзу «Схід – Захід: Редакція за 
обміном» побувала на сусідній Івано-
Франківщині і приватно відвідала 
Чернівці. Спілкуємося про  її враження 
від Заходу України й з перших вуст 
дізнаємося про настрої на Донеччині 
(до речі, чудовою і грамотною 
українською!)

Насправді 
не так багато тих, 

кого називають сепара-
тистами. Якщо грамотно 
розподілити сили – їх легко 

здолати. Просто треба 
все робити розумно. 

Гострота між Сходом і Заходом дуже перебільшена
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Донеччанка на 
Бандерівщині

хто не закривав облич, а навпаки відкрито демонстрував 
свою позицію.

– Вони не боялися?
– Донеччани – таки особливі. Там переважно шахтарі, 

а шахтарі мало чого бояться. Точно не смерті, бо щодня 
спускаються під землю їй назустріч. Тому в них заведено 
жити кожний день як останній. Це не означає творити що 
завгодно – навпаки. Жити так, щоби не було за що про-
сити пробачення завтра, і всі конфліктні питання мають 
бути закриті саме цього дня.

– Російські телебачення замість чесного інфор-
мування про події на Сході України займаються 
пропагандою?

– Так, але мушу додати, що і українські телеканали не 
вирізняються об’єктивністю. Наприклад, коли повідомляли 
про один з мітингів, організований Комітетом патріотичних 
сил Донбасу, росіяни зазначали 3 тис. учасників, українці 
– 7 тис. А насправді мітингарів було близько 5 тис. Органі-
затори, до речі, тоді розсилали запрошення всім впливовим 
політикам – аби ті приїхали і сказали, що Донбас потрібен 
Україні. Відгукнувся і приїхав один Ляшко… З Києва дуже 

просто «боротися за єдність України». 
До речі, дуже показово було, що в Івано-
Франківську, де за програмою обміну ми 

обговорювали питання спотворення 
інформації про ці події у ЗМІ, на міс-

цевому телебаченні легко пере-
кручували інформацію про нас. 
Наприклад, був один сюжет про 
те, як «гості зі Сходу відвідали 
музей Бандери і там плакали 
від побаченого і почутого». 
При цьому демонструвався 
відеоряд якихось зовсім неві-

домих нам людей, які плакали з 
невідомих нам причин…

– О, то крім роботи, ви 
мали в Івано-Франківську ще й 

культурну програму?
– Так, і нам дуже сподобалося місто. 

Хоча відчувалося, що нас сприймають дещо 
інакше і постійно намагаються «додати нам культури». 
Один з наших гідів (не професійний, а посадовець-добро-
волець) дещо зверхньо дивувався, що ми не знаємо до-
стеменно родинних зв’язків київських князів. І водночас 
називав вірменську церкву «вірменським костьолом» і 
щиро вважав, що її віряни підкоряються Папі Римському, 
плутаючи слова «католик» і «католикос» (верховний 
ієрарх). Ну… таке. 

– Ірино, які стереотипи стосовно донеччан не 
мають під собою підстав?

– Не тільки стосовно донеччан, а й «македонців» та 
інших східняків (сміється – авт.) Тих, хто з Макіївки на До-
неччині, жартома називають «македонцями». Образливо, 
коли нас називають «Даунбасом», вважають нерозум-
ними, безкультурними… Дивно, що так кажуть про край, 
який дав Україні і світові артиста балету і хореографа Пи-
сарєва, композитора Прокофьєва, співака Солов’яненка, 

кінематографіста Ханжонкова … У нас прийнято ходити в 
театр, абонементи в Оперний продані за місяць до початку 
сезону! Іноді кажуть, що ми негостинні – це неправда. Це 
вводить в оману певна суворість східняків. Можу відзна-
чити, що справді тут, на Заході, більше усміхаються. Тут 
зазвичай не вимагають довести, що ти чогось вартий, 
перш ніж засвідчити свою повагу. А там треба довести, 
тому спочатку до тебе ставляться стримано, нейтрально.

– Який побут шахтарів?
– Колись це були заможні люди. Навіть ходив анекдот, 

що шахтар після «получки» на двох таксі додому поверта-
ється – в одному сам їде, у другому свій капелюх везе. Це 
засновано на реаліях: шахтарі справді гарно заробляли, 
гарно вдягалися. Зараз цього нема, немає поваги до їхньої 
роботи. Зрештою, зараз до жодної професії немає поваги. 

А побут… Люди тиждень працюють. У п’ятницю – що є, 
то є – наші джентльмени випивають і закусують. У суботу 
займаються домашнім господарством і ходять в гості, в 
неділю приводять себе до ладу, а з понеділка – знову 
працюють. Зараз, щоправда, на прогулянку в центр ви-
йти складнувато. Адже в пішохідній зоні, яка починається 
прямо від ОДА, від бульвару Пушкіна, «прогулюються» 
ті, що ходять з металевим пруттям.  Їх небагато, але вони 
помітні. Їх називають сепаратистами, а вони кажуть, що 
борються за незалежність Донецької республіки.

– А насправді?
– У багатьох з наших цей вибір – усвідомлений. Хтось 

ностальгує за СРСР і вважає, що нинішня Росія – це СРСР, 
адже Росія багато обіцяє і є такі, що вірять. Хтось хоче жити 
в неподільній Україні, а хтось – окремо, щоби не залежати 
ні від кого. Більшість хоче визначатися самостійно. Куди 
би батогом не заганяли, нічого доброго з того не буде. На-
справді не так багато тих, кого називають сепаратистами. 
Якщо грамотно розподілити сили – їх легко здолати. Просто 
треба все робити розумно. 

– Кажуть, Донецьк – дуже чисте місто. 
– Це правда. Пам’ятаю, колись мене дуже дратувало, 

коли сміття кидають повз смітник… Тоді й вирішила за-
йнятися екологією, але не великих підприємств, а особисто 
кожної людини. Адже збереження довкілля залежить від 
кожного з нас. Пам’ятаю, як перед Євро-2012 бракувало 
коштів на відновлення Галявини казок у парку Ленінського 
комсомолу в Донецьку, тому об’єкт просто хотіли знести. 
Але ми влаштували флеш-моб на захист цієї родзинки нашо-
го міста. Запросили всіх донеччан, які мають дитячі фото з 
Галявини казок (це з 80-х років було улюбленим місцем для 
фотографування малечі) прийти до Галявини і долучитися 
до акції у форматі «фотосушки». Самі такого не сподівалися, 
але прийшло 18 тис. людей!!! І міська влада пішла нам на-
зустріч, надавши частину коштів, був художник, який рес-
таврував казкові фігури в сквері, решту мешканці робили 
власними силами – садили дерева, встановлювали лавочки.  

– Громадянсько активні, розумні, освічені люди. 
Як до них достукатися і зупинити те, що відбува-
ється?

– Владі, політикам - їхати і розмовляти. Причому, 
їхати не Ляшкові…

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Маршем миру –
 з’єднати Україну

Текст Декларації учасника і карту маршруту Маршу Миру 
показала присутнім на засіданні Чернівецького професійно-
го медіа клубу учасниця Маршу миру в Україні журналістка, 
постійний автор «Версій» Галина Єреміца. До участі в ньому 
Галину запросили після понад 3-х місяців протистояння 
антинародній, антиукраїнській владі на Майдані. (Читачі 
«Версій» знайомі з цими подіями, зокрема, й з репортажів 
Галини Єреміци, які вона передавала телефоном з Києва).

Два тижні на початку квітня автобус Маршу Миру ко-
лесив просторами Східної України. Ініціатор проведення 
Маршу Миру в Україні – японець Дзюнсей Терасава, буд-
дійський вчитель ордену Ніппондзан Мьоходзі в Україні, 
Росії та Центральній Азії. Серед учасників маршу – буд-
дисти, журналісти, просто активні люди з різних країн, 
зокрема четверо росіян. 

…Черкаси, Полтава, Харків, Дніпропетровськ, Запо-
ріжжя. Лише влада Маріуполя не погодилася на проведен-
ня Маршу миру. В кожному з міст проводилася піша хода 
у кілька кілометрів, до якої долучалися охочі мешканці. І 
кожна з точок маршруту запам’яталася різними проявами 

– від подиву до зневаги. А сама Галина отримала цінний до-
свід існування ще в одній спільноті – за буддистськими пра-
вилами миролюбства, братерства й поваги одне до одного. 
Закінчився марш у Луганській області на місці, де будується 
Священний Курган Миру, так звана Ступа.

Присутні на медіаклубі цікавилися двома речами: як 
відбувалося спілкування з росіянами і чи відчувалася вже 
тоді агресія, яка триває зараз на Сході України. Галина 
пригадала випадок. Після ночі в одному спальнику з жур-
налісткою-росіянкою вона пожартувала: «А ти знаєш, 
що спала з бандерівкою?». Росіянка щиро здивувалася, 
а Галина подумала: все ж таки стереотипи впливають і на 
найпередовіших. 

І стосовно агресії Галина відповіла щиро: в різних міс-
тах було по-різному, але щось таке у повітрі вже літало… 
Каже, що докладна її розповідь про Марш миру потребує 
ще осмислення.

Далі невгамовна Галина Єреміца збирається надсилати 
нам репортажі з наступної гарячої точки.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

Декларація учасників Міжнародного 
маршу за мир і солідарність в Україні

Україна прокидається! На Майдані відродився наш народ. Рішучість і витривалість дали нам надію. 
Незважаючи на провокації, ми перебуваємо у спокої та ненасильстві. Жахлива брехня й пропаганда не завадять 

нам нести правду у світ.
Навіть стикаючись із спробами розділити країну, ми й далі живемо у загальному братерстві. Навіть коли завтра 

настане кінець світу, сьогодні ми захищаємо вічний мир. 
Україна прокидається, а з нею весь світ. Ми всі – одна сім’я. Небо – свідок цієї істини! Земля – свідок цієї істини! 

Як і предки цієї землі. 
Ми вшановуємо Героїв Миру, Правди й Свободи. Україна вільна, вона рухається вперед. Майбутнє в наших 

руках, людство – це ми. Слава Україні! Героям Слава!

Гострота між Сходом і Заходом дуже перебільшена
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Фото Галини Єреміци
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Митрико Костунів з Шипинців 
дійшов до Берліна

День Перемоги на Буковині – це зовсім не те, що 
День Перемоги в Донецьку, Луганську чи навіть у Києві. 
Наше «визволення» частиною населення небезпідставно 
розцінювалося як окупація, а доля й історія так злісно 
жартували з людей, що не раз обертали перемоги на 
поразки…

Друга світова, яка не зачепила Бу-
ковину ні бомбами, ні канонадами,  шма-
тувала Шипинці на Кіцманщині інакше. 
Розділяла-розводила покоління майже 
однолітків по ворогуючих арміях, вчила 
одних захищати радянську дійсність і со-
ціалістичну власність, а інших – завзято її 
підривати.

Шипинчанин Дмитро Костянтинович 
Скакун (на куті – просто Митрико Костунів) 
народився в Шипинському Лузі 1923-го, 
тож на фронт пішов до Радянської Армії 
– адже тоді Буковина була вже у складі 
СРСР. А його трохи старші товариші були 
забрані на війну раніше, з території Руму-
нії, яка тоді поширювалася й на Шипинці 
- до армії Румунського королівства. Тож 
бувало, що односельчани воювали по 
різні боки барикад. Час усіх розсудив. І 
не засудив.

Дмитро Костянтинович із радянськи-
ми військами пройшов Європу, двічі був 
поранений, отримав контузію. Дійшов 
до Берліна. Був нагороджений орденом 
Вітчизняної війни та медаллю «За победу 
над Германией» з блискучим латунним зо-
браженням погруддя Сталіна на лицьовій 
стороні. 

Після війни Митрико повернувся додо-
му і, попри все, що пережив, зумів зберегти 
доброту, щирість і гумор. 1948-го одру-
жився з Калиною, яка стала його вірною 
подругою на все життя, за рік народили 
доньку. Двічі за життя будувалися: першу 

зведену Дмитром Костянтиновичем хату 
пошкодила велика вода 1969-го, тож місце 
для нового житла обирали вже вище, але у 
тому ж Шипинському Лузі. Тим часом одна 
сестра дружини втекла від радянського 
визволення до Румунії, там живе й досі. А 
другу Калинину сестру відправили до Ма-
гадану. Його ж рідна сестра була вислана 
як дружина бандерівця, тож відтоді про неї 
нічого не відомо.

Дмитро Костянтинович усе життя пра-
цював на ДОКу – спочатку в сусідніх Лу-
жанах, потім – у Чернівцях. Неодноразово 
відзначений державними нагородами, 
відзнаками і медалями за доблесний труд, 
Ветеран праці. І протягом цілого життя спі-
вав. В юності вчив колядувати усіх хлопців 
у Лузі, у зрілі роки співав у сільському 
чоловічому хорі. 

Зараз обоє вони – Митрико і Калин-
ка – тішаться онуками й правнуками. 
Щоправда, чоловік ще бігає хіба що по 
подвір’ю, жінка вже не виходить з хати. 
Тож сьогоднішні заклики до ветеранів за-
лишатися цього дня вдома, аби уникнути 
можливих провокацій у зв’язку з ситуацією 
в країні, можна не спрямовувати до Дмитра 
Костянтиновича. Бо ветеранам, які справді 
воювали, вже не до парадів…

А про минуле нагадують безліч на-
город – бойових, трудових і ювілейних 
– бережно складених у скринечку. Та ще 
старі світлини. Час невблаганний.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Як повідомив  сільський голова Шипин-
ців Василь Нявчук, наразі в селі залишило-
ся шестеро ветеранів війни 1941-45 років. 
Сільська рада щороку до Дня Перемоги 
вшановує їх, а також солдатських удів і 
учасників інших бойових дій (загалом їх у 
селі 29). Їм виділяється грошова допомога, 
організовується дружній обід, невеличкий 
концерт, вручаються калачі від підприєм-
ців, відбувається панахида за загиблими. 

Дмитро СКАКУН – один із 900 
ветеранів ІІ світової війни, які мешка-

ють на Буковині. 

Символ Перемоги:  
замість «георгіївської 
стрічки» - червоний 
мак

Цього року на офіційних заходах вживатиметь-
ся європейський символ пам’яті полеглих у війні 
- червоний мак, повідомляє прес-служба Центру 
досліджень визвольного руху. Символ розробив 
харківський дизайнер Сергій Мішакін. Його маки 
нагадують слід від кулі, від якого розходиться кров. 
Роботу харків’янин надав абсолютно безкоштовно.

«День пам'яті, день капітуляції фашистської 
Німеччини. І традиційний символ – «георгіївська 
стрічка» – за останні місяці скомпрометовані без-
поворотно. Потрібно було щось таке знакове, що 
символізувало би не свято, яким війна не може бути 
за визначенням, а пам’ять і скорботу», – розповів 
гендиректор НТКУ Зураб Аласанія історію створення 
символу. – Сергій (Мішакін, дизайнер) знайшов його. 
Швидко, і навіть не згадуючи про оплату. Він віддав 
його мені і Національному . Я віддаю його вам і всім, 
кому він може знадобитися», – додав гендиректор 
НТКУ.

Біля символу логотип містить гасло «Ніколи 
знову», адже саме в наших руках не допустити по-
вторення жахіть війни, та дати воєнного лихоліття: 
1939—1945.

Офіційні заходи з нагоди завершення Другої сві-
тової війни в Європі та перемоги над нацизмом цього-

річ пройдуть 8 і 9 травня. Зокрема, разом із Європою 
та світом Україна розпочне вшанування загиблих 8 
травня – у день підписання капітуляції нацистською 
Німеччиною і продовжить традиційно 9 травня.

Зокрема на 8 травня запланована символічна по-
дія – «Перша хвилина миру». Як відомо, капітуляція 
Німеччини була підписана саме 8 травня пізно вве-
чері. Формально саме цього дня завершилася війна 
в Європі. Таким чином, цього року Україна розширяє 
відзначення пам’яті про війну, яка ніколи не повинна 
повторитися знову.

Дмитро – у середньому ряду крайній зліва

Дмитро і Калина з дочкою і онуками

Фото з архіву Дмитра Скакуна



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,12.25,15.30,18.00,21.25 
Погода.
09.55,18.50 Час-Ч.
10.05 Ближче до народу.
10.45 Кордон держави.
11.00,16.30,19.55 Громадське 
телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.30 Т/с «МонтеКрiсто».
13.45 «Надвечiр`я».
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Рояль в кущах.
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми кандидатiв на пост 
Президента України.
21.35 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 Погода.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20,03.30 Новини.
02.40 Т/с «МонтеКрiсто».
03.45 Д/ф «Попiл Соколянки».
04.15 Книга.ua.
04.40 Пiдсумки дня.
05.10 Дiловий свiт. Агросектор.
05.20 Шустер Live. Буднi.

 «1+1»
0 6 . 3 0 , 2 0 . 4 0  « С е к р е т н i 
матерiали».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,
05.30 «ТСН».
10.00 «Красуня за 12 годин 2».
11.05 «Сiмейнi мелодрами 3».
12.05,01.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
14.25,21.10 Т/с «Кураж».
15.35 Т/с «Свати 6».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Фатмагюль».
20.55 «Чистоnews».

22.20 Д/ф «Жiночi обличчя 
революцiї».
00.05,03.25 Т/с «Наполеон».
05.00 «Телемагазин».

 IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 
«Ранок з Iнтером».
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Криве 
дзеркало душi».
14.55 Д/с «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
15.50 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Не жалiю, не кличу, 
не плачу».
00.35 Х/ф «Золота дитина».
02.00 М/ф.
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.50 Т/с «На шляху до серця».

 ICTV
04.45 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.25 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
08.00 Зiрка YouTube.
08.45,12.45 Факти. Ранок.
09.15 Дiстало!
10.15 Т/с «На безiменнiй 
висотi».
12.30,13.15,16.15,20.20 Т/с 
«Бригада».
15.45 Факти. День.
16.30 Т/с «Братани 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
22.25 Клан.
2 3 . 2 0  Х / ф  « П о в i т р я н а 
в`язниця». (2).
01.35 Т/с «Злочини, якi при-
голомшили Британiю».
03.10 Т/с «Костi».
04.35 Т/с «Офiс».

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.55,22.30,23.30,
00.30,01.30,02.30,03.30,04.30,
05.30 Час. Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,23.15
,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,23.45,00.55 Огляд 

преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 
Час новин.
07.15,08.15,18.35,19.45,22.10
,22.45,23.25,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50,2
3.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 
Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00
,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 
Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.30 Вiкно в Європу.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00,16.30 Т/с «Солдати 17».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Нагородити по-
смертно».
11.30 Д/ф «Таємниця мертвих 
дроздiв».
12.30 Д/ф «Морськi прибульцi».
13.30 Д/ф «Таємницi часу».
14.20 Д/ф «ВМФ СРСР. Хронiка 
перемоги».
15.00 Д/ф «Таємницi розвiдки».
15.50 Д/ф «Жуков».
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни 
6». (2).
21.00 «ДжеДАI».
21.25,01.15 Х/ф «Нокаут».
23.25 Х/ф «Змiї пiску». (2).
02.45 Х/ф «Все перемагає 
любов».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,12.50 Т/с «Оса».
07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,15.20,17.10,22.05 
Т/с «Слiд».
10.00, 23.30 Т/с «Глухар. По-
вернення».

12.00 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Сашка».
19.55 Футбол. Кубок України. 
Фiнал.
23.00 Подiї дня.
03.10 Т/с «Успiх».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне»  
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм
08.00 «Подіум її життя» 
09.00  Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
10.29 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
10.55, 16.17 «Новини» (рум. 
мов.) 
11.05, 20.00 «Зелений БУМ» 
11.34,17.00 «Країна талантів»  
12.00  Д/ф «Екожиття» 
12.30  Д/ф «Смаки культур» 
14.04  «Зав’язь»
14.30 Концертна програма  
15.30, 04.40, 05.30 «Телеме-
ридіани» 
16.30 «Фейс-контроль»
17.30 «Акценти» 
18.00, 23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Пам’ять»  
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00  Д/фільм «Дива цивілі-
зації» 
21.30 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами» 
22.25 «Час країни»  
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає». 
01.10  Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами» 
02.40 «Діловий ритм» 
03.40 «Економічний інтерес»  
03.53 «Профстайл»  
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10,15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода

08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Реальний від-
починок» 
09:25, 16:00, 17:20 «Невідома 
Україна»  
10:00, 19:45, 00:40  Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Зірковий марафон» 
13:40 «Золота колекція кінема-
тографу»
15:15 «Кралечки» 
17:05 «Хенд Мейд»  
18:25 «Розкішні особняки»  
22:00 Пряма відповідь

 ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,09.30 М/с «Маша i 
ведмiдь».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Черепашки мутанти 
нiндзя».
08.45 М/с «Тiмон i Пумба».
09.10 М/ф «Сердитi пташки».
10.00 Єралаш.
11.10,21.00 Країна У.
13.30,22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайошь молодьож.
17.15,20.00 Т/с «Кухня».
18.10,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.55 Мiж нами.
01.40 Мiняю жiнку 3.
02.25 Т/с «Беверлi Гiлз 90210. 
Нове поколiння». (2).
03.55 З ночi до ранку.

 НТН
05.15 Т/с «Таємницi слiдства 
6».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,03.05 «Випадковий 
свiдок».
10.00 Т/с «Мовчазний свiдок».
11.25 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Охоронець 3».
15.00,19.00,21.40,02.35,04.05 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Таємницi слiдства 
7».
22.00 Т/с «Лютер». (2).
00.00 Т/с «Банши 2». (3).
01.10 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». 
(2).
01.50 Т/с «Мертва зона». (2).
03.40 «Таємницi кримiнального 
свiту».

04.35 «Речовий доказ».
04.55 «Телеклiнiка доктора 
Болена».

 СТБ
05.45 «Чужi помилки. Жорстокi 
iгри».
06.25,15.55 «Усе буде добре!»
08.15,18.30 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
09.25 «Зiркове життя. Покаранi 
за роль».
10.20 Х/ф «Кольє для Снiгової 
Баби».
12.15,19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.10,00.30 «МайстерШеф 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла».
02.45 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Здрастуйте, я ваша 
мама.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,06.40 М/с «Дак До-
джерс».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 5 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
09.00,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
15.00 Т/с «Вiолета».
16.00 Т/с «Татусевi дочки».
18.00,02.35 Репортер.
18.20,00.05 Абзац!
22.00 Закутi.
23.05 Т/с «Щасливi разом».
01.00 Х/ф «Джо проти вул-
кана».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.50 Зона ночi.
02.50 Пiд знаком бiди.
03.30 Цiнуйте майстрiв змо-
лоду.
03.55 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30,15.50 Т/с «Моя прекрас-
на няня».
08.50 М/с «Смiшарики».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.25 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.10 «Орел i решка».
17.15,21.00 «Розсмiши комiка».
18.10 «Звана вечеря».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.15 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.30,07.00,08.00 Новини.
06.40,07.10,08.10 Спорт.
06.45,07.15,08.15 Погода.
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть 
студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,10.35,12.25,18.00,18.50 
Погода.
09.55 Час-Ч.
10.05 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
10.45,17.00 Громадське теле-
бачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05 Дiловий свiт.
12.30 Т/с «МонтеКрiсто».
13.45 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Музична академiя. Євро-
бачення.
19.00 Нацiональнi дебати.
20.30,21.25 Шустер-LIVE.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.25 Погода.
00.30 На слуху.
00.35 Країна on-line.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
01.25 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.35,03.45 Новини.
02.55 Т/с «МонтеКрiсто».
04.00 Свiт навколо нас.
04.15 Вiра. Надiя. Любов.
05.05 Д/ф «Коростень. Бункер».
05.30 Дiловий свiт. Агросектор.
05.35 Пiдсумки дня.

 «1+1»
06.30 «Секретнi матерiали».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
10.00 «Красуня за 12 годин 2».
11.05 «Сiмейнi мелодрами 3».
12.05,03.35 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
14.25 Т/с «Кураж».
15.35 Т/с «Свати 6».
16.45,05.15 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Фатмагюль».
20.30 «Вечiрнiй Київ - 2014».
22.25 «В мережi».
23.30 Драма «Меланхолiя». (2).

02.00 Х/ф «Земля вампiрiв». (3).
05.40 «Телемагазин».

 IНТЕР
05.25 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 
«Ранок з Iнтером».
10.00, 12.25, 14.20 Т/с «Не 
жалiю, не кличу, не плачу».
14.55 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
15.50 «Судовi справи».
16.45 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Поки станиця спить».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Сiльська iсторiя».
00.35 Д/ф «Вставай як один».
01.00 Х/ф «Поїздка до Аме-
рики».
03.00 М/ф.
04.10 «Подробицi» - «Час».
04.40 Т/с «На шляху до серця».

 ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.25 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.20 Кримiнальна Україна.
10.20 Т/с «На безiменнiй висотi».
12.30,13.15,16.15,20.20 Т/с 
«Бригада».
12.45,15.45 Факти. День.
16.30 Т/с «Братани 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
23.30 Х/ф «Голодний кролик 
атакує». (2).
01.35 Х/ф «8 мiлiметрiв». (2).
03.30 Т/с «Костi».
04.15 Т/с «Офiс».
04.35 Про-Цiкаве.ua.

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,00.30,01.
30,02.30,03.30,04.30,05.30 Час. 
Важливо.
06.35,07.10,08.10,22.35,00.15,02
.35,03.35 Бiзнес-час.
06.40,18.10,00.00,03.20,04.35 
Мiсцевий час.
06.55,08.50,00.55 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1

2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,22.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,16.35,18.35,
19.45,22.40,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
07.25,08.25,11.50,17.25,22.50 
Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час 
спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на 
курортах.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20
.00,01.15,01.35,05.00,06.00 Час. 
Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.40 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 «Обережно, модерн!»
07.00 Т/с «Солдати 17».
09.00,18.30 «Новини 2+2».
09.30 Х/ф «Не ставте Лiсовику 
пастки».
11.20 Х/ф «Непереможний».
13.15 «Нове Шалене вiдео по-
українськи».
16.25 «Облом.UA. Новий сезон».
18.55 Баскетбол. «Євролiга» 
(пiвфiнал). ЦСКА (Росiя) - 
Маккабi (Iзраїль). Прямий ефiр.
21.00 «ДжеДАI».
21.55 Баскетбол. «Євролiга» 
(пiвфiнал). Барселона (Iспанiя) 
- Реал Мадрид (Iспанiя). Пря-
мий ефiр.
00.00 Х/ф «Спекотний день». (2).
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрий».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,12.50 Т/с «Оса».
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,13.50,15.20,17.10,22.00 
Т/с «Слiд».
10.00, 23.30 Т/с «Глухар. По-
вернення».
12.00 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Сашка».
19.45,05.10 Майдан. Точка 

вiдлiку.
23.00 Подiї дня.
03.45 Т/с «Успiх».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.29 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.22, 03.10 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \\фільм
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30, 04.10 «Одвічні цінності» 
(рум. мов.) 
09.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
11.08, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики» 
11.34 «На музичній хвилі» 
12.00 Д/ф «Екожиття» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04, 20.00 «Невигадані історії»  
14.30 «А музика звучить»
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 03.40, 04.40 «Телемери-
діани» 
16.30 «Роздуми про сокровен-
не» 
17.30 «Палітра» 
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Акценти» 
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д/фільм «Дива цивілізації» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» . 
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
02.10 «Фабрика ідей»  
02.40 «Енергоманія» 
05.30 «Розмова без нотацій»  

  ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 15:00, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25  Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 18:00 «Реальний відпо-
чинок» 
09:25, 16:00, 17:20 «Невідома 

Україна»  
10:00, 19:45, 00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кінема-
тографу»  
17:05 «Хенд Мейд» 
18:25 «Розкішні особняки»  
22:00 Х/ф «Колір чаклунства» (1)

 ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,09.30 М/с «Маша i 
ведмiдь».
06.50 М/с «Шоу Гарфiлда».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Черепашки мутанти 
нiндзя».
08.45 М/с «Тiмон i Пумба».
09.10 М/ф «Сердитi пташки».
10.00 Єралаш.
11.10,14.50 Вiталька.
13.30,22.00 6 кадрiв.
15.55 Дайошь молодьож.
17.15,19.05 Розсмiши комiка.
18.10,23.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
20.00 Х/ф «Люди Iкс: Початок. 
Росомаха». (2).
00.00 Х/ф «Пiраньї 3DD». (3).
01.20 Мiж нами.
02.25 Т/с «Крем».
03.55 З ночi до ранку.

 НТН
05.20 Т/с «Таємницi слiдства 6».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4».
13.00 Т/с «Охоронець 3».
15.00,19.00 «Свiдок».
15.15 Т/с «Таємницi слiдства 7».
19.30 Х/ф «Громадянка на-
чальниця».
21.30 Х/ф «Погоня». (2).
23.15 Х/ф «Ефект метелика». 
(2).
01.00 Т/с «Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 11». (2).
02.35 «Речовий доказ».
03.20 «Легенди бандитського 
Києва».
03.45 «Випадковий свiдок».

 СТБ
05.40 «Чужi помилки. Забороне-
на любов».
06.20 Х/ф «Американська до-
чка».

08.10,19.00 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.35 Х/ф «На край свiту».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.50 «Холостяк 4».
00.40 Х/ф «Кольє для Снiгової 
Баби».
02.15 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Здрастуйте, я ваша мама.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,06.40 М/с «Дак Доджерс».
07.00 Пiдйом.
0 8 . 0 0 , 0 9 . 5 5 , 1 9 . 0 0  Т / с 
«Воронiни».
09.00,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
15.00 Т/с «Вiолета».
16.00 Т/с «Татусевi дочки».
18.00,01.50 Репортер.
18.20,01.55 Абзац!
22.30 Х/ф «Дуже страшне кiно». 
(2).
00.20 Х/ф «Лiтнi iгри». (2).
02.35,03.00,03.30,04.00 Зона 
ночi.
02.40 Українцi Любов.
03.05 Кращi... Серед повитух.
03.15 Земцi.
03.20 Лi повернеться доктор?
03.25 Добродiйна медицина.
03.35 Хто лiкував рани козакам?
03.40 Рiднi стiни.
03.45 Вiн врятував нас вiд чуми.
03.50 Портрет, написаний гли-
биною.
04.05 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30,15.50 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
08.50 М/с «Смiшарики».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
13.25 Т/с «Дикий ангел».
15.00,19.10 «Орел i решка».
17.15,23.30 «Розсмiши комiка».
18.10 «Звана вечеря».
20.10 «КВН».
22.10 «Прожекторперiсхiлтон».
00.20 «Велика рiзниця».
02.20 «Нiчне життя».

понеділок16 травня п’ятниця

понеділок11 15 травня четвертеле

теле



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Х/ф «Коли дерева були 
великими».
УТ-1.
09.00,15.40,17.25,20.55 Погода.
09.10 Шеф-кухар країни.
10.25,17.40 Громадське теле-
бачення.
11.40 Православний вiсник.
12.10 Армiя.
12.40 Д/ф «Чесно жити i чес-
но померти. Iгуменя Iосифа 
Вiтер».
13.45 Як Ваше здоров`я?
14.40 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Театральнi сезони.
16.55 Дiловий свiт. Тиждень.
19.00 Нацiональнi дебати.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.
23.55 Погода.
00.00 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Д/ф «Мiсце пам`ятi - Би-
ковня».
02.25 Д/ф «Останнiй напис».
03.15 Ближче до народу.
03.50 Фольк-music.

 «1+1»
06.00,03.45 Драма «Мужики!»
07.35,09.00 М/ф.
08.10,08.35 М/с «Гуфi та його 
команда».
09.30 Д/ф «Жiночi обличчя 
революцiї».
10.40 «ТСН».
11.25 «Свiт навиворiт 5: 
Iндонезiя».
12.40 «Українськi сенсацiї. Цiна 
зради».
13.45 Драма «Хайтарма».
15.30 Мелодрама «Трава пiд 
снiгом».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 4. Переза-
вантаження».
00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Що? Де? Коли?»

02.15 Х/ф «Молодий i неви-
нний».
05.15 «Телемагазин».

 IНТЕР
06.00 Т/с «Водоверть чужих 
бажань».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 Т/с «Сiльська iсторiя».
14.05 Т/с «Тато для Софiї».
18.00, 21.40 Т/с «Ти заплатиш 
за все».
20.00,01.20 «Подробицi тижня».
23.30 Х/ф «Здивуй мене». (2).
02.50 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
04.25 М/ф.

 ICTV
05.20 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.55 Х/ф «Вислизаючий вiрус».
08.40 Дача.
09.05 Клан.
10.00,13.15 Т/с «Вiдрив».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Гнiв титанiв».
22.15 Х/ф «Битва титанiв».
00.15 Х/ф «Вiйна бог iв. 
Безсмертнi». (2).
02.10 Х/ф «Доказ життя». (2).
04.20 Т/с «Костi».

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.
30,17.30,19.30,20.30,22.30,23.3
0,00.30,01.35,02.35,03.30,04.35
,05.30 Час. Важливо.
06.35,07.20,08.25,22.25,23.20,
00.10,03.35,05.55,06.15 Бiзнес-
час.
06.45,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.55,10.50,11.15,11.50,13.50,
14.50,17.15,18.10,19.20,20.20,
20.35,01.40,03.15,04.15 Тема/
Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,23.00,02.0
0,04.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,0
6.20 Час спорту.
07.15,12.10,14.10,19.25,23.55 
Погода в Українi.

07.35 180 градусiв.
08.10,13.10,16.10,00.55 Погода 
на курортах.
08.20,11.25,04.55 Погода у свiтi.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки 
тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.
01.55,06.25 Огляд преси.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.30 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2013-2014.
07.00 Х/ф «Подвиг Одеси».
09.55 Х/ф «Залiзна сотня».
12.00 «Бушидо».
14.30 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
16.35 «Королi рингу». Бої за 
звання претендента за версiями 
WBC: Вiктор Постол (Україна) 
- Сельджук Айдин, та WBO: 
Хуан Мануель Маркес - Майк 
Альварадо.
19.20 ЧУ 30 Тур. Динамо - Зоря. 
Днiпро - Металург Д. Металiст 
- Ворскла.
21.30 «Профутбол».
23.15 Баскетбол. «Євролiга». 
Фiнал.
01.30 Жiночий американський 
футбол.
02.35 Х/ф «Двiйник».

 ТРК «УКРАЇНА»
06.50 Подiї.
07.30 Ласкаво просимо. У гостях 
Сосо Павлiашвiлi з дружиною.
08.25 Т/с «Зведена сестра».
12.20 Т/с «Особиста справа».
17.00, 20.30 Т/с «Лiкарка».

19.00,03.05 Подiї тижня.
22.20 Т/с «Слiд».
23.30 Великий футбол.
01.20 Х/ф «Вiддiл. П`ятницький».
04.25 Щиросердне зiзнання.

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30 «Пам’ять»  
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.04 «Телемеридіани» 
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.00 «Роздуми про сокровенне» 
08.30, 15.25 М/фільм 
08.55 «Зелена аптека»  
09.00, 22.00 «Резонанс»  
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Букови-
но!»  
11.05 «Профі» 
11.20 «Фейс-контроль» 
12.00, 19.30 «Реалії» 
13.00 Д/фільм «Німа правда»
13.30 «Абетка здоров’я» 
14.05 Д/фільм «Жнива розпачу» 
16.00 «Міні - мікс»  
17.00 «Гірка черешня» (рум. 
мов.)  
17.30 «Серце Ісуса»
18.00, 04.00 – «Подіум її життя» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00, 23.00 Д/фільм «Технологія 
геноциду».
00.10, 03.00 «Музичний експрес» 
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
01.10 «Розмова без нотацій»  
01.40 «Повір у себе» 
02.10 Д/фільм«Рукоділля для 
дітей» 
02.30 Д/фільм  «Стародавні 
культури» 
03.30 «Діловий ритм»  
05.00 «А музика звучить»

  ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:45, 11:40, 14:40, 18:15, 
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 «Хенд Мейд» 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 12:20 Кінозал «Малятко»
08:05, 09:50, 11:45, 16:40, 19:00, 
01:20 «Парад планет»
08:20, 17:30 «Чернівецький 
репортер» Підсумковий випуск 
(рум. мов) 

09:05 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Подружки»
15:10 Х/ф «Колір чаклунства» 
(1)
16:50 Музична програма (рум. 
мов)
18:20 «Служба порятунку 101» 
21:00 «З характери»
21:25 Х/ф «Тисни на газ» (2)
23:00 Х/ф «Доставка завтра 
авіапоштою» (3)

 ТЕТ
06.00 Х/ф «В пошуках капiтана 
Гранта».
07.30 Байдикiвка.
08.30 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
10.35 М/с «Фiксiкi».
10.55 М/ф «Аеротачки».
12.15 Х/ф «Книга джунглiв: 
Iсторiя Мауглi».
13.35 Х/ф «Едвард Руки-
Ножицi».
15.30 Мiй зможе.
17.00 Х/ф «Король Артур».
19 .15  Х /ф «М етро» .  (2 
категорiя).
22.00 Х/ф «Створiння». (2).
23.50 Х/ф «Створiння 2». (2).
01.20 Х/ф «Створiння 3». (3).
03.10 З ночi до ранку.

 НТН
04.45 Т/с «Таємницi слiдства 7».
08.15 Т/с «Каменська 3».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Справа про таємничий 
скелет.
12.00 «Агенти впливу».
13.00,23.00,04.20 «Випадковий 
свiдок».
13.20 Х/ф «Громадянка на-
чальниця».
15.15 Т/с «Я - охоронець».
19.00 Т/с «Даїшники».
23.30 «Rise As One». Сила 
єднання.
00.00 Х/ф «Комодо проти ко-
бри». (2).

01.45 Х/ф «Погоня». (2).
03.10 «Легенди бандитського 
Києва».
03.35 «Речовий доказ».

 СТБ
06.55 Х/ф «Гараж».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.50 «Караоке на Майданi».
11.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
16.00 «Україна має талант! 6».
19.00 «Битва екстрасенсiв 13».
21.10 «Один за всiх».
22.25 Х/ф «Павутина бабиного 
лiта».
00.20 Х/ф «Смерш. Лисяча 
нора».
01.20 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.10 КабрiоЛето.
06.40 Ревiзор.
09.00 Закутi.
13.15 М/ф «Рататуй».
15.25 Х/ф «Годзилла».
18.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд».
20.30 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого че-
репа».
23.25 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака». (2).
01.30 Х/ф «Дуже страшне кiно». 
(2).
02.50 Х/ф «Лiтнi iгри». (2).
04.20 Зона ночi.
04.25 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
08.30 М/ф «Барбi в ролi прин-
цеси острова».
10.00 «Їмо вдома».
11.30 «ВусоЛапоХвiст».
12.10 «Розсмiши комiка».
13.00 «Орел i решка». «Шопiнг».
13.50 «Орел i решка». «СРСР».
15.40 «КВН-2014».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
19.50 М/ф «Вартовi легенд».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
23.15 Х/ф «Чужi на районi». (3).
00.45 Х/ф «Весiльна вечiрка».
02.10 «Нiчне життя».

8
 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.25 Погода.
06.30 Ну слуху.
УТ-1.
07.00 Шустер-LIVE.
10.30,12.30,15.50,17.35,22.45 
Погода.
10.50 Крок до зiрок.
11.40,17.50 Громадське теле-
бачення.
12.45 Караоке для дорослих.
13.50 Моменти життя.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
16.05 Концертна програма «Я 
- українець».
19.00 Нацiональнi дебати.
20.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Головний аргумент.
21.50 Українська пiсня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Погода.
23.35 Х/ф «Коли дерева були 
великими».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.30 Д/ф «Президентство 
для Америки. Спосiб застосу-
вання».
03.25 Українського роду.
03.40 Вiра. Надiя. Любов.
04.30 Рояль в кущах.
05.00 «Надвечiр`я».

 «1+1»
06.00,19.30 «ТСН».
07.00 «Хто там?»
08.05,08.30 М/с «Гуфi та його 
команда».
08.50 «Свiтське життя».
09.45,10.55,12.00,13.10 Т/с 
«Свати 6».
14.20 «Вечiрнiй Київ - 2014».
16.20 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка 5».
20.15 «Українськi сенсацiї. Цiна 
зради».
21.20 «Вечiрнiй квартал 2014».
23.50 Драма «Хайтарма».
01.20,04.10 Трилер «Помста 
немовлятi». (3).

02.35 Х/ф «Земля вампiрiв». (3).
05.30 «Телемагазин».

 IНТЕР
06.20,02.40 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки».
08.00 «Школа доктора Кома-
ровського».
08.25,16.05 «Юрмала 2013».
09.30 Новини.
11.00 «Обережно: Дiти!»
12.05 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
14.05 Х/ф «Лiсове озеро».
18.00, 20.35 Т/с «Тато для 
Софiї».
20.00 «Подробицi».
22.35 Т/с «Водоверть чужих 
бажань».
02.05 «Подробицi» - «Час».
04.10 М/ф.

 ICTV
04.55 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.40 Х/ф «Сповiдь Людини-не-
видимки».
08.30 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.10 Х/ф «Офiцери».
12.25,13.15 Т/с «На безiменнiй 
висотi».
12.45 Факти. День.
16.50,20.10 Т/с «Операцiя «Гор-
гона».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.05 Х/ф «Вiйна бог iв. 
Безсмертнi». (2).
00.10 Х/ф «Листоноша». (2).
03.15 Х/ф «Ловець снiв». (2).

 5 КАНАЛ
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30
,11.30,12.30,13.30,14.30,15.30
,16.30,17.30,18.30,19.30,20.30
,21.30,22.30,23.30,00.30,01.35
,02.30,03.30,04.30,05.35 Час. 
Важливо.
06.35,18.10,00.00 Мiсцевий час.
06.45,07.10,08.15,18.25,23.45,
00.20,03.25,06.20 Час спорту.
06.50,14.50,18.35,19.15,20.20,2
2.00,22.35,01.15,02.35,03.20,05
.40 Тема/Хронiка тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1

2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,20.00,21.00,2
3.00,01.00,02.00,04.00,05.00,0
6.00 Час новин.
07.15,14.10,17.10,19.25 Погода 
в Українi.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,0
3.35 Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.10,13.25,16.10,17.25,00.55 
Погода на курортах.
08.20 Погода в свiтi.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика 
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
01.55,04.55,05.55 Погода у свiтi.
04.15 Тема/Хронiка дня.
06.15 Огляд преси.

 «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 «Обережно, модерн!»
07.15 «Нове Шалене вiдео по-
українськи».
09.00 «Облом.UA. Новий се-
зон».
10.00 Т/с «Захист Красiна».
22.00 Х/ф «Полiцейськi». (2).
00.05 Х/ф «Вогняний бiй». (3).
02.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».

 ТРК «УКРАЇНА»
07.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Один за сто годин.
11.00,05.15 Х/ф «Дуель».
13.00 Т/с «Зведена сестра».
17.00, 19.40 Т/с «Лiкарка».
21.30 Х/ф «Формула щастя».

23.30 Т/с «Особиста справа».
04.15 Щиросердне зiзнання.

 ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 00.10 «Роздуми про со-
кровенне» 
06.30, 13.00 «Музичний екс-
прес»
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05, 17.00 «Телемеридіани» 
07.30 «Долі жіночі» (рум. мов) 
08.00  А музика звучить»
08.30 М\\фільм  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя» 
09.52, 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»  
10.30«Країна талантів» 
11.00 «Міні - мікс»  
12.00 «Невигадані історії» 
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятувальник» 
14.10 М/фільм «Том Соєр»
16.00 «Фейс-контроль» 
16.30 «Країна талантів» 
17.30, 23.00 «Резонанс»  
18.25, 21.00 «Реалії» 
19.30 «Формула успіху»  
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Неповторна 
природа» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я»  
02.10 Д/фільм«Таємниці під-
водного світу» 
03.00 «33 хвилини пам’яті». 
03.30 «Енергоманія»  
04.00 «Голодомор 33-го»
05.30 «Спогади з мого життя» 
(рум. мов.) 

  ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 19:00, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 11:55, 15:50 Кіно-
зал «Малятко»
07:40, 09:50, 11:45, 17:20, 19:05, 
01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репортер» 
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50  Програма 
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:50, 20:10 «Музичний сер-
пантин»
13:00, 01:30 «Блискуча година 

від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:10, 21:20 Х/ф «Колір чаклун-
ства» (1)
16:50 «Подружки» 
17:30 «Хенд Мейд»
18:00, 00:00 «Чернівецький 
репортер». Підсумковий випуск
18:50 «Західний експрес»
21:00 «Феєрія мандрів»
23:00 Х/ф «Щаслива подія» (3)

 ТЕТ
06.00 Х/ф «В пошуках капiтана 
Гранта».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-
код».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
10.35 М/ф «Пригоди крихiтки 
Паровозика».
11.55 Х/ф «На золотому ганку 
сидiли».
13.10 М/ф «Аеротачки».
14.30 Панянка-селянка.
16.10 Х/ф «Запасний план».
18.05 Х/ф «Люди Iкс: Початок. 
Росомаха». (2).
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.45 Уральскi пельменi.
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.40 Х/ф «Пiраньї 3DD». (3).
02.50 З ночi до ранку.

 НТН
04.20 Т/с «Таємницi слiдства 
7».
07.50 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 4».
11.30 «Речовий доказ». Смерть 
на виданнi.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
14.00 «Правда життя. Професiя 
кухар».
14.30 «Переломнi 80-тi».
15.25 Х/ф «Клуб шпигунiв».
17.15 Х/ф «Жiнок ображати не 
рекомендується».
19.00 Т/с «Каменська 3».
22.30 Т/с «Зброя». (2).
03.15 Х/ф «Ефект метелика 
2». (2).

 СТБ
06 .20  Х /ф «Одру ження 
Бальзамiнова».
08.00 «Караоке на Майданi».
09.00 «Усе буде смачно!»
10.45 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
12.45 «Холостяк 4».
17.00 «Хата на тата».
19.00 «Україна має талант! 6».
21.15 «Моя правда. Зважитися 
на материнство».
22.30 «Україна має талант! 6». 
Пiдсумки голосування.
22.55 «Детектор брехнi 5».
00.00 «Я соромлюся свого 
тiла».
01.45 Х/ф «Смерш. Лисяча 
нора».
04.10 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/с «Мисливцi за при-
видами».
06.25 М/с «Дак Доджерс».
07.30,10.00 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Т/с «Воронiни».
18.20 М/ф «Рататуй».
20.30 Х/ф «Годзилла».
23.15 ППШ.
01.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 
Лейкв`ю». (2).
03.10,04.15,04.40 Зона ночi.
03.20 Розквiт українського кiно.
04.20 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.
04.45 25-й кадр.

 К1
06.00 «Шеф-кухар».
06.30 «Top Shop».
07.30 М/ф.
10.00 М/ф «Барбi в ролi прин-
цеси острова».
11.30 М/ф «Каспер: Початок».
13.20 «ВусоЛапоХвiст».
15.00 «Орел i решка». «СРСР».
16.50 «Орел i решка». «Шопiнг».
17.45 Х/ф «Шаленi грошi».
19.50 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
0 0 . 0 0  Х / ф  « Б i л я в к а  з 
амбiцiями».
01.40 Х/ф «Чужi на районi». (3).
03.00 «Нiчне життя».

субота 17 травня теле

8понеділокнеділя 18 травня теле
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Спіраль – не 
панацея від 
вагітності

Кров’яний тиск. У людей з підвищеним тиском крові найчастіше 
складно виявити які-небудь попередні симптоми, відтак основна ре-
комендація – регулярні перевірки кров’яного тиску з медобстеженням, 
при необхідності, не рідше одного разу кожні 1,5 – 2 роки.

Якщо у вас високий кров’яний тиск, ваш лікар може запропонува-
ти внести деякі корективи у спосіб вашого життя, скажімо, зменшити 
споживання солі й тваринних жирів. Лікар може також призначати 
ліки для зниження кров’яного тиску.

Не паліть. Якщо ви курите – спробуйте кинути палити, попе-
редньо, знову ж таки, проконсультувавшись з лікарем. У людей, які 
курять тривалий, час можуть виникнути ускладнення. 

Способи позбавиться від згубної звички можуть бути різні: від 
нікотинових пластирів до спеціальних бесід з психологом. Особливою 
популярністю останнім часом на просторах Інтернету користуються 
книги та відео на цю тему.

Пройти тест на діабет. Люди з діабетом мають високий рівень 
глюкози в крові, що часто ускладнює виявлення симптомів інсульту, 
тож перевірки вашого рівня цукру в крові повинні мати регулярний 
характер. Наявність діабету підвищує шанси інсульту. Якщо у вас діа-
бет, ліки слід приймати строго за рекомендаціями медичного фахівця. 
Ваш лікар допоможе вам сформувати меню для здорового харчування.

Важливо знати свій рівень холестерину в крові. Якщо рівень 
холестерину в крові підвищений, холестерин може накопичуватися 
на стінках артерій, що в наслідку призводить до засмічення артерій і 
погіршення притоку крові до мозку. Це може стати причиною інсуль-
ту. Рівень холестерину в крові можна знизити за рахунок збагачення 
вашого раціону їжею рослинного походження, фруктами та овочами. 
Добре для цього підходять і морепродукти. 

Підтримання здорової ваги. Надмірна вага збільшує ризик 
інсульту. Знову ж таки, вам потрібний правильний раціон харчування 
і зведення «сидячого способу життя» до мінімуму.

Надмірне вживання алкогольних напоїв теж не належить до 
здорового способу життя.

Уникайте стресових ситуацій: важливо пам’ятати, що життя 
нам дається один раз, а всі колотнечі, що виникають на роботі або у 
повсякденному житті, як правило, в більшості випадків вирішуються. 

Фахівці вважають, що чотирьом з п’яти 
інсультів можна запобігти. У випадку із уродженою 
схильністю та зростанням ризику інсульту з віком 
пацієнта справи трохи складніші, але, тим не 
менше, ви можете збільшити свої шанси на успіх у 
боротьбі з інсультом.

Як уникнути 
інсульту?

«Мені 38 років, і я – вагітна! Усе виглядає, як 
нісенітниця. Вже маю двох дітей, нещодавно поставила 
внутрішньоматкову спіраль. Не найдешевшу, до речі, – 
«срібну». Три роки все було добре. Але минулого місяця 
несподівано помітила затримку місячних. Перша думка 
– ранній клімакс. Тож спочатку не зважала. Та вранці 
з’явилася нудота. Тоді й зробила тест на вагітність. 

…Я була певна, що спіраль захищає від вагітності на всі 
100 відсотків. З’ясувалося – аж ніяк. Що мені тепер робити? 
У лікаря ще не була, але подруги кажуть, що виношувати 
дитину зі спіраллю не можна. Людмила К., Чернівці»   

– Перш за все, слід розуміти, що 
жоден контрацептив не захищає від 
вагітності на всі 100 відсотків, – пояс-
нює Марія КОСЕВИЧ, лікар-гінеколог. 
– Спіраль спрацьовує таким чином: 
вона пришвидшує евакуацію заплід-
неної яйцеклітини з порожнини матки 
і не дає відбутися процесу імплантації. 
Тобто, коли яйцеклітина входить у по-
рожнину матки, спіраль не дає їй там 
прижитися. Але варто пам’ятати, що 

ефективність спіралі – лише 70-80%. 
Тож, якщо трофобласт (тканина, яка 
допомагає яйцеклітині «сісти» в матку) 
починає діяти досить швидко й актив-
но, спіраль просто не спрацьовує. 

Більш ефективним методом контр-
ацепції є гормональні пігулки. При 
їхньому використанні яєчник не вклю-
чається у процес вирощування яйце-
клітин. Відповідно, не народжується 
яйцеклітина і вагітність не наступає. 

Хіба що дуже-дуже рідко.
Дію, подібну до таблеток, має 

внутрішньоматкова спіраль з лево-
норгестрелом  «Мірена». Вона, як і 
звичайна спіраль, механічно подраз-
нює матку. Але тут додається ще дія 
гормона левоноргестрелу, який подав-
ляє активність трофобласту. Іншими 
словами, така спіраль не дає слизовій 
стати зручною «подушечкою», на яку 
вагітність може легко «сісти». 

Коли вагітність все ж таки насту-
пила на фоні механічної спіралі, і якщо 
для жінки ця вагітність є бажаною, 
спіраль  просто не виймається з по-
рожнини матки. Бо, виймаючи спіраль, 
можна пошкодити ще зовсім маленьке 
плідне яйце. Коли ж плідне яйце вже 
виросло, спіраль розташовується між 
оболонкою навколоплідного яйця та 
стінкою матки, і народжується разом 
з плодом. Боятися тут нічого не варто. 
Спіраль зроблена з біологічно не-
активної речовини – пластмаси. Від 
плоду вона відгороджена захисною 
стіночкою, тож жодним чином не може 
йому нашкодити.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»      

ІНДИЧКА
Мікроелементи, які містяться у цьому ді-

єтичному м’ясі, дозволять активно виробляти 
антистресові гормони. Амінокислоти, які містять-
ся в індичці, стимулюють вироблення гормону 
дофаміну, який покращує настрій та попереджає 
виникнення депресії.

ЧОРНИЙ ШОКОЛАД
У цьому продукті міститься фенілетиламін, 

який стимулює вироблення гормону ендорфіну, 
який в свою чергу покращує настрій людини.

Якщо ви страждаєте від поганого 
настрою, слід почати активно з цим 
боротися. Не знаєте з чого почати? 
Почніть з простого – з харчування. 
Нижче читайте перелік продуктів, 
які допоможуть боротися з 
поганим настроєм.

Продукти, які 
врятують 
від поганого 
настрою

ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ
Цей продукт містить капсацин – речовину, яка збільшує тонус орга-

нізму.

МИГДАЛЬ
Мигдаль містить магній та вітамін В2, який стимулює вироблення гор-

мону серотоніну. А той у свою чергу здатен допомогти у боротьбі зі стресом.

БАНАНИ
Вони містять значну кількість речовин, які можуть врятувати вас від 

депресії та навіть, викликати ейфорію. Вітамін В6, на який багаті банани, 
дозволить також заспокоїти нервову систему.
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У п’ятницю не намагайтеся щось змінити: на 
вихідних усі зміни відбудуться попри ваше 
бажання. Від понеділка не звертайтесь по 
допомогу, самотужки виходьте з фінансової 
кризи і бережіть здоров’я. Четвер – гарний 
день для нових знайомств і переговорів. 

На вихідних проаналізуйте підсумки тижня: 
не все так погано, як вам здається. У понеді-
лок-вівторок удача супроводжуватиме тих, 
хто активно працює і не відгороджується 
від життя. У середу займіться фінансами, у 
четвер вирушайте в дорогу.

Грошей не вистачатиме, але це не завадить 
вам на вихідних активно спілкуватися й залу-
чати прихильників. Вирушати в дорогу варто 
у понеділок, бо вівторок принесе суцільні 
розчарування. Середа й четвер придатні для 
налагодження сімейних стосунків.

На вихідних будьте активними й готовими до 
сюрпризів. Від понеділка доведеться багато 
спілкуватися, тож не забувайте про інтуїцію, 
розпізнаючи «хто є хто». У середу можна ви-
рушати в поїздку, у четвер краще відмовитися 
від будь-яких пересувань. 

Ви не залишитеся на самоті на вихідних, хоча 
активність рідних інколи здаватиметься вам 
надокучливою. Та приємні спогади допомо-
жуть вам від понеділка пережити негаразди 
зі здоров’ям і прикрощі на роботі. У середу 
уникайте визначеності.

Роздратування від нестачі грошей у суботу 
може спричинити конфлікти у вашому ото-
ченні. Не поспішайте з висновками у неділю. 
Від понеділка нові можливості спонукатимуть 
вас до активної праці. У четвер можливе роз-
чарування в особистому. 

Цікавим планам на вихідні може завадити 
недуга. Спробуйте поєднати відпочинок 
із оздоровленням. Від понеділка ваша 
активність може комусь не сподобатися. У 
вівторок-середу не ведіться на провокації чи 
вмовляння. Четвер сприятливий для поїздок. 

На вихідних не беріться за вирішення усіх про-
блем. Максимально обмежте пересування.  у 
неділю. Від понеділка готуйтеся до важливих 
рішень у середу, однак не пропустіть моменту 
для оздоровлення у вівторок. У четвер можна 
вирішувати сімейні проблеми. 

Прийнявши рішення у п’ятницю, починайте 
їхнє здійснення вже на вихідних. Понеділок і ві-
второк підходять лише для рутинної підготовчої 
роботи. Активно скористайтеся середою для 
пошуків допомоги. Четвер – гарний день для 
участі в конкурсах.

У п’ятницю і на вихідних краще не розпочинати 
нових справ, навіть коли вам здаватиметься, 
що успіх за вами. Від понеділка починайте 
пересуватися пішки, але в середу будьте осо-
бливо уважними на вулицях. У четвер пере-
вірте стан фінансів. 

Той випадок, коли треба не зважати на 
легке нездужання у п’ятницю й на вихідних 
активно попрацювати. Фінансовий стан від 
понеділка непевний: то густо, то порожньо. 
У середу можна відволіктися на оздоровчі 
процедури. Однодумців шукайте у четвер.

У п’ятницю всю вашу увагу забиратиме сім’я. 
І не варто посилатися на брак грошей чи по-
ганий стан здоров’я. Натомість від понеділка 
повинні максимально «покрутитися» й від-
шукати людей, з якими рухатиметеся далі. У 
четвер можна ризикнути.

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації аре-
штованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1  будівлі гаражів (гараж літ. А площею 
476,8 м.кв, гараж літ. – Б площею 290,5 м.кв) загальною площею 767,3 кв.м., забудована земельна 
ділянка за кадастровим номером 7321055100:01:006:0039 площею 0,2678 га з функціональними 
використанням для обслуговування будівель і споруд (3.4 – іншого призначення) довжиною 
фронтальної лінії 25,99 м.п. Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку 
серії ЯЕ № 332182 від 16.08.2007 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу серії ВЕК № 
670389 від 17.05.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Глибоцького РНО Кінащук Н.М. і 
зареєстрованого за № 2794 та договору купівлі-продажу серії ВКТ № 438993, посвідченого нота-
ріусом Глибоцького РНО Кінащук Н.М. від 09.10.2008 року, зареєстрованим за №6276.  Земельна 
ділянка рівнинна, забезпечена мережами освітлення, водопроводу та каналізації, замощена, 
розташована в периферійній частині міста на території колишнього виробничого комплексу трак-
торної бригади. На земельній ділянці розміщені цегляна будівля гаража (літ.А) загальною площею 
476,8 кв.м., будівля гаража (літ.Б) – 290,5 кв.м. Технічний стан будівель характеризується як за-
довільний. Інші дані невідомі.Місцезнаходження майна:  вул. Першотравнева, 60Д, смт. Глибока, 
Чернівецька область.Стартова (початкова) ціна – 322568,40  грн. (без ПДВ) (договір № 2614123 
від 12.03.2014р.)Гарантійний внесок – 16128,42 грн. без ПДВ 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 26 
травня 2014 р. о 16:00 год. за адресою: Чернівецька область, смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2А 
у приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 26 травня  2014 р. до 15:00 
год. Остаточна оплата по лоту №1 за придбаний об'єкт 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 3486166, 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

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги 
з реалізації арештованого нерухомого  майна(предмету іпотеки): ЛОТ № 1 –  не-
забудована земельна ділянка за кадастровим номером 7321080900:02:003:0188 
площею 0,1281 га з функціональним призначенням для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Правовста-
новлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку серії ЯД № 080696 
від 25.06.2008 року, виданого на підставі рішення 18-ї сесії 5-го скликання 
Волоківської сільської ради від 25.04.2008 року №89-18/08. Земельна ділянка 
з задовільними фізичними характеристиками, наближеними мережами світла та 
газу, має дещо похилий рельєф, знаходиться в серединній частині населеного 
пункту в районі житлової забудови та вільних земельних ділянок, під’їзна дорога 
гравійна. Інші дані невідомі.Місцезнаходження майна:  с. Грушівка, Глибоцького 
району, Чернівецької області.Стартова (початкова) ціна – 47796,80  грн. (без 
ПДВ) (договір № 2614121 від 12.03.2014р.)Гарантійний внесок –2389,84 грн. 
без ПДВ. 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 26 травня 2014 р. об 14:00 год. за адресою: в приміщенні 
Волоківської сільської ради, Глибоцького району, Чернівецької обл. Остаточний 
термін подачі заяв 26 травня  2014 р. до 13:00 год. Остаточна оплата по лоту №1 
за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня за-
твердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок 
р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 3486166, 
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 зверну-
тися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

На колір і смак товариш не всяк…
Неухильно дотримуючись суворих правил відповідності страв і 

напоїв, ми зазвичай подавали до м’яса червоне вино, до риби – біле, на 
десерт залишали шампанське.

Сьогодні класичних правил дотримуються хіба що на 
офіційних заходах. У інших випадках вдаються лише 
до такої почерговості: сухі вина подають перед 
солодкими, білі – перед червоними, менш 
витримані – перед більш витриманими. 

Отож, дивимося таблицю:

НАПІЙ ДО ЧОГО ПОДАЮТЬ

Білі вина Сири, закуски, рибні страви, раки. До крабів переважно біле сухе.  

Червоні вина Страви із телятини, баранини, дичини; до напівсухих – біфштекс. 

Десертні вина, лікери, 
шампанське Десерти, фрукти, сири; плодово-ягідні десерти

Горілка та віскі Солені, гострі та жирні страви.

Пиво Солена риба, сири, м’ясні страви.

Мадера і портвейн Вершкові десерти.

Коньяк Чай, кава.

Усе, чого дитину не навчили вдома 
з перших років життя, вона заповнює 
знаннями з вулиці. Тому так важливо 
допомогти дитині сформуватися як по-
вноцінна, здорова, успішна особистість. 
А починається все з мільйона маленьких 
повсякденних задач. Як навчити дитину 
самостійно одягатися? Як знайти з нею 
спільну мову? Як опанувати алфавіт, 
підготуватися до школи? 

Безперечно, люблячі батьки, ви-
хователі та вчителі повинні бути для ди-
тини найкращими співрозмовниками та 
друзями. А допомогти їм у цьому можуть 
якісні видання. Обов’язково якісні, ті, що 
в цікавій для дитини формі дають потрібні 
знання, допомагають розвити необхідні 

для конкретного віку практичні вміння й 
навички.

Дитячий журнал навчає читати й ра-
хувати, самостійно зав’язувати шнурки й 
дружити з однолітками; пропонує готові 
ідеї для домашніх занять і матеріали, які 
можна вирізати, клеїти, розфарбовувати 
та робити те, що не дозволено з книгою. І 
все це є в журналі «Пізнайко: від 2 до 6».

А школярам розкриває захопливий 
навколишній світ, розповідає цікаві факти 
про всі куточки України, проводить для них 
тематичні майстер-класи для юних дослід-
ників журнал «Пізнайко від 6».

Чому ми говоримо саме про дитячі 
журнали «Пізнайко»? Бо торік журнал 
«Пізнайко» визнали найкращим дитячим 

виданням. За 18 років його полюбили 
тисячі дітей. Зараз, у час оформлення 
передплати на друге півріччя 2014 р., 
пропонуємо й Вам уже з липня отриму-
вати журнал у свою поштову скриньку 
та щомісяця навчатися, розвиватися й 
радіти разом із Вашою дитиною. 

Передплату можно оформити 
за тел. редакції: (044) 495-20-
65, (067) 232-40-34; на сайті 
www.posnayko.com; у будь-
якому поштовому відділенні.

А також купуйте колекції та окремі 
журнали «Пізнайко» в інтернет-ма-
газині на сайті www.posnayko.com.

Щоби дітей не забирала вулиця 
або Про силу дитячої періодики



відпочинкові
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14.05.2014Щоби зрозуміти характер людини, треба уважно 

подивитися на її зовнішність. Форма обличчя, очей, 
носа, губ, колір шкіри, – все це може слугувати за чудові 
індикатори внутрішньої сутності будь-якої людини.

Про все розповість обличчя

ОБЛИЧЧЯ
При оцінці характеру особистості 

перш за все зверніть увагу на структуру 
кісток обличчя. Дуже «рельєфні» 
риси свідчать про жорсткий тип ха-
рактеру. Така людина вимоглива до 
себе й оточення, прагне будь-що до-
сягти мети. Вона звикла брати на себе 
тягар проблем, навіть коли її вони не 
стосуються. Ці люди високої думки про 
себе й погано сприймають критику. 
У цього типу сильно завищена само-
оцінка і слабо розвинена самокрити-
ка. Уникає близьких стосунків, але 
завоювавши його довіру, отримаєте 
відданого друга. М’ясисте обличчя 
підкреслює життєлюбство власника. 
Таких називають сибаритами, гедо-
ністами, ласолюбами. Слабкість такої 
особистості – пристрасть до комфорту 
й задоволень. Вона прагне знань, 
обожнює все нове і незнане. Заражає 
оточення оптимізмом, уміє залагоди-
ти будь-який конфлікт. Більше цінує 
корисні знайомства, ніж безкорисли-
ву дружбу. Така людина не терпить 
зневаги до своєї персони, та в цілому 
вона не є злопам’ятною. Якщо будова 
обличчя нічим не прикметна, при-
дивіться до кольору шкіри. Світлий 
чи навіть блідий відтінок свідчить, 
що перед вами песиміст. Життя зда-
ється йому нестерпно важким, але 
він ставиться до всього творчо. Тонко 
відчуває красу і так чи інакше вміє її 
відтворювати. Така людина в усьому 
непостійна. Міцна дружба з нею може 
постати тільки на ґрунті спільного 
захоплення. Приємний рожевий від-
тінок шкіри притаманний романтику. 
Він вічно зайнятий самовдосконален-
ням, це допомагає при спілкуванні 
з протилежною статтю. Розумний, 
ввічливий, сповнений оригінальних 
ідей –  але поки партнер йому цікавий. 
А от визначеність стосунків і побутові 
проблеми його лякають. Легко роз-
лучається з коханими й друзями і 
заводить нових. Червоне обличчя 
видає енергійну людину. У стресових 
ситуаціях вона погано управляє со-
бою, стає агресивною й небезпечною. 
Часто дратується через дрібниці. Веде 
активний спосіб життя, пишається 
своєю незалежністю. Любить коман-
дувати і не сприймає заперечень. Дру-
зів заводить серед слабких характерів 
або, навпаки, холоднокровних осіб.  
При спілкуванні з такою людиною слід 
виявляти мудрість і терпіння. 

ОЧІ – ДЗЕРКАЛО ДУШІ
Для складення психологічного 

портрету починати слід з очей: саме 

їх називають «дзеркалом душі». 
Найщирішими вважаються люди 
з великими очима. Якщо перед 
вами жінка з такими очима, вона, 
швидше за все, пихата. Звикла до 
обожнення, компліментів, знаків 
уваги. Користується зовнішністю для 
досягнення кар’єрних висот. Коли ж 
йдеться про чоловіка – то це чуйна, 
вразлива натура. Відповідально 
ставиться до родини, цінує традиції, 
глибоко переживає сварки та супер-
ечки. І жінки, і чоловіки цього типу 
люблять перебувати в центрі уваги, 
чого ніколи не приховують. Маленькі 
очі – свідчення замкненого характе-
ру, цілеспрямованості й витривалості. 

Це люди уперті, амбітні, схильні до 
догматизму. Вони успішні в кар’єрі: 
високий інтелект поєднується з охай-
ністю та пунктуальністю. Такий чоло-
вік вибирає спокійну роботу, а жінка 
навпаки – творчу професію, пов’язану 
з ризиком. Ті й другі просто створені 
для сімейного життя, яке можуть за-
тьмарити тільки ревнощі. Розкосі очі 
бувають у проникливих емоційних 
натур. Вони легко завойовують сим-
патію та прихильність, а от утримати 
стабільні відносини не можуть. Схиль-
ні до перепадів настрою, спалахів 
гніву, уїдливої критики. Їх цінують, як 
професіоналів, здатних впоратися з 
роботою будь-якої складності. Однак 
вони нерозважливі й часто втрачають 
вигідні можливості. Для жертовних, 
меланхолійних людей властиві очі з 

опущеними зовнішніми куточка-
ми. Це м’якосердний тип. Захоплю-
ється турботою про ближніх і ніколи не 
хвалиться своєю допомогою. Кар’єра 
рівна, без зльотів і падінь. У стосунках 
з близькими та в сімейному житті – 
зразок постійності. Любить фінансову 
забезпеченість. Близько посаджені 
очі характеризують темпераментний 
корисливий тип. Вміє отримати осо-
бисту вигоду з будь-чого. В іншому 
досить обмежений, навіть не дуже 
розумний. Чоловік, спалахнувши 
якоюсь ідеєю, здатний залучити  до 
неї безліч людей. Його бурхливу емо-
ційність приймають за щирість. Жінки 
цього типу знаходять і себе у плітках 
та інтригах. Так реалізується любов 
до пригод і бажання перебувати в 
центрі уваги. 

Людина з широко розставле-
ними очима має багато позитивних 
якостей. Вона добра, розумна, тала-
новита відразу в кількох сферах. Але 

тонка душевна організація погано 
позначається на стабільності харак-
теру, а сліпа довірливість призводить 
до розчарувань. У роботі надає пере-
вагу вільному графіку і можливості 
застосовувати свої здібності. Не під-
коряється тиску й погрозам. Швидше 
досягне успіху в сімейному житті, ніж 
у професії.

У власника глибоко посадже-
них очей багатий внутрішній світ. Він 
чуттєвий і романтичний, але тримає 
емоції під суворим контролем. У ньо-
му поєднуються безмежна фантазія і 
прагматизм, легке ставлення до життя і 
сувора внутрішня дисципліна. Вправно 
користується накопиченим досвідом, 
вважається ідеальним партнером, як 
у дружбі, так і в любові. Невиправного 
егоїста виказують опуклі очні яблу-

 Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 - нежитлові приміщення  
адмінбудівлі першого поверху (загальною площею 731,3 кв.м.), приміщень другого поверху  (загальною площею 525,5 кв.м.) та будівля овочесховища (загальною площею 153,6 кв.м.  
Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу бланк серії ВВМ № 231253 від 11.09.2004 року посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького МНО Половинською О.Б., 
№ в реєстрі 9348; Договір про виділ в натурі частки нерухомого майна бланк серії ВСМ № 389795 від 07.10.2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького МНО Баланом 
Р.Б., № в реєстрі 9348 та Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8582292 від 10.10.2005 року, виданого Чернівецьким комунальним обласним бюро технічної інвен-
таризації, реєстраційний номер об’єкту 12343494.Площа забудови 1024,00 кв.м., площа приміщень адмінбудівлі і овочесховища-1410,40 кв.м., висота приміщень адмінбудівлі – 2,80 
м., приміщень овочесховища-3,00 м. Рік побудови –початок 80-х.Фундамент бетонний, без пошкоджень. Стіни адмінбудівлі цегляні, поштукатурені, облицьовані керамічною плиткою, 
без значних пошкоджень. Перекриття-панельне, без значних пошкоджень. Дах-двохскатний, з незначними пошкодженнями. Підлога-бетонна, облицьована керамічною плиткою,  з 
незначними пошкодженнями. Двері  та вікна дерев’яні, рами вікон розсохлі з незначними тріщинами. Внутрішнє опорядження потребує косметичного ремонту. Інженерне забезпечення 
без пошкоджень. Овочесховище - бетонні блоки. Стан будівлі характеризується як добрий. Інші дані невідомі.Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Денисівська, 7А.Стартова 
(початкова) ціна – 1 760 000,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614073 від 31.01.2014р.)

Гарантійний внесок – 88 000,00 грн. без ПДВ ЛОТ № 2 - цілісний майновий комплекс (офіс, квартири, паркінги для автомобілів). Правовстановлюючі документи: Свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно від 18.09.2008р., видане на підставі рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 690/19 від 09.09.2008 року; Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно серії САВ № 974859 від 12.05.2008 року, видане на підставі рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 320/8 від 22.04.2008 року; Свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ № 506131 від 25.01.2007р., видане на підставі рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 27/1 від 23.01.2007 року; 
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ № 506132 від 25.01.2007р., видане на підставі рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 27/1 від 23.01.2007 
року. Комплекс складається з офісних приміщень №20, 21, 22 загальною площею 338,0 кв.м. та паркінгів для автомобіля №39, 40, 41, 42, 43. Офіс №20 – коридор – 4,20 кв.м., хол – 8,60 
кв.м., кабінет – 15,10 кв.м., кабінет – 15,80 кв.м., кабінет – 13,10 кв.м., санвузол – 2,70 кв.м. Квартира №21 – коридор – 4,60 кв.м., хол – 24,40 кв.м., кімната – 31,80 кв.м., кімната – 14,90 
кв.м., кухня – 13,90 кв.м., санвузол – 2,80 кв.м. Квартира  №22 – коридор – 4,60 кв.м., хол – 21,30 кв.м., кімната – 32,50 кв.м., кімната – 14,40 кв.м., кухня – 13,80 кв.м., санвузол – 2,50 
кв.м., балкон. Квартира №21 – коридор – 4,60 кв.м., хол – 24,40 кв.м., кімната – 31,80 кв.м., кімната – 14,90 кв.м., кухня – 13,90 кв.м., санвузол – 2,80 кв.м. Паркінги - №39 – 18,10 кв.м., 
№40 – 19,5 кв.м., №41 – 19,5 кв.м., №42 – 20 кв.м., №43 – 18,5 кв.м., підлога і стіни – монолітний бетон, встановлені датчики автономної системи пожежогасіння. Вхідні броньовані 
двері в майновий комплекс обладнані електрозамком. Район місце розташування будівлі характеризується багатоповерховою забудовою, та високою густотою населення. Приміщення 
знаходяться в відмінному стані. Основні конструктивні елементи приміщень та будівлі відповідають нормам. Дах на будівлі двохскатний, покритий оцинкованою метало черепицею-про-
філем. Перекриття –залізобетонне,3поверх-металічні балки. Будівля історичної цінності немає.Інші дані невідомі. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. М. Салтикова-Щедрина, 18. 
Стартова (початкова) ціна – 5 035 491,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2614142 від 12.03.2014р.) Гарантійний внесок –251774,55 грн. без ПДВ.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. Прилюдні торги призначені на 26 травня  2014 р. о 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А. 
Остаточний термін подачі заяв 26 травня 2014 р. до 10:00 год. Остаточна оплата по лотам № 1,2  за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення аукціону на депозитний рахунок р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 02894548, одержувач: Відділ примусового ви-
конання рішень УДВС Головного управління юстиції у Чернівецькій області.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних 
торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 0983833339. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі 
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації аре-
штованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 - житловий будинок з господарськими 
будівлями та спорудами загальною площею 226,10 кв.м., земельна ділянка за кадастровим № 
7323010100:01:011:0126 площею 0,1000 га. для індивідуального житлового будівництва. Право-
встановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.03.2007 року 
видане на підставі Рішення виконавчого комітету Новоселицької міської  ради від 14.031990 року; 
Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 095013 від 24.04.2007 року, ви-
даного на підставі Рішення І сесії V скликання. Житловий будинок складається з двох поверхів. На 
першому поверсі знаходиться коридор (33,40 кв.м.), кухня (17,30 кв.м.), ванна кімната (6,70 кв.м.), 
санвузол (1,10 кв.м.), вітальня (27,30 кв.м.), гараж (31,60 кв.м.). На другому поверсі три житлові 
кімнати (25,30 кв.м., 18,20 кв.м., 15,10 кв.м.) та санвузол (3,1 кв.м.). Підвал – 27,60 кв.м.Загальна 
площа будинку – 226,1 кв.м. Ззовні будинок сірого кольору, покритий штукатуркою, двері та вікна 
в будинку – дерев’яні. Технічний стан – добрий. В будинку частково відсутні підлоги, оздоблення, 
внутрішні санітарно-технічні та електротехнічні пристрої. Земельна ділянка за кадастровим № 
7323010100:01:011:0126 площею 0,1000 га. для індивідуального житлового будівництва. Дана 
ділянка являється рівнинною, забезпечена мережами електропостачання, води та каналізації. На-
вколишнє оточення – житлова забудова. Інших даних немає.Місцезнаходження майна: вул. Садова, 
12, м. Новоселиця, Чернівецька область.Стартова (початкова) ціна – 246626,10 грн. (без ПДВ) (до-
говір № 2614075 від 07.02.14р., акт уцінки від 17.03.2014р.).Гарантійний внесок – 12331,30 грн. без 
ПДВ.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 27 травня 2014 р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька обл., 
м. Новоселиця, вул. Косіора, 2, у приміщенні ВДВС Новоселицького РУЮ.  Остаточний термін подачі 
заяв 27 травня  2014 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту №1  здійснюється 
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів 
на депозитний рахунок № р/р 37311002002813в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 
35039686, одержувач: ВДВС Новоселицького РУЮ.Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажа-
ючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для 
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

ка. Він вміє крутити людьми як маріо-
нетками і не страждає від докорів совісті. 
Постійно балансує на межі викриття і не 
може домогтися стабільності. Професій-
на діяльність пов’язана із ризиками або 
порушеннями закону. В інтимному житті 
нічого не дає партнерові, відтак його 
часто кидають.

НЕ ЗАДИРАЙТЕ НОСИ! 
Прямий ніс – велика рідкість. Це 

ознака аристократичної породи й гарної 
спадковості. Людина з прямим носом 
має вроджене почуття власної гідності. 
Занадто піклується про власну зовніш-
ність, береже свою репутацію. Сила і 
жорсткість характеру іноді переростають 
у холодність і зарозумілість. Друзями 

можуть стати лише ті, хто досяг не мен-
ших висот. Партнер у шлюбі повинен 
мати «товарний вигляд» і бути світською 
людиною. Римським носом з довгим 
кінчиком наділена владна особистість. 
Така людина отримує задоволення від 
завоювання нових позицій. Працює, щоб 
отримати матеріальні блага; фліртує, 
щоби відчути азарт гравця; починає 
роман, щоби знайти межу пристрасті. 
Проте не намагайтеся таку людину об-
дурити: як досвідчений аналітик, вона 
«розкусить» вас і безжально помститься. 
Кирпатий ніс із тонким кінчиком при-
писують безтурботним, непередбачува-
ним людям. Такому типу вдається швидко 
розбагатіти і так само швидко втратити 
все. При душевній простоті, мрійливості, 
щедрості, він не має внутрішнього стриж-
ня. А ось кирпатий ніс з округлим 

кінчиком приносить господареві більше 
удачі: заслужений успіх тільки зміцнює 
його позиції. Обидва типи – чудові друзі й 
партнери в шлюбі. Бійцівські якості з ди-
тинства закладені в людини з м’ясистим 
носом. Вона усвідомлює, що в житті ніщо 
не дається задарма. У професійному пла-
ні вміє домагатися накреслених висот. 
Але не крокує по головах: така людина 
готова надати допомогу навіть на шкоду 
собі. В особистому житті боїться прояв-
ляти ініціативу і через це зазнає програ-
шу. Ніс із горбинкою має невпевнена 
людина. Їй складно прийняти конкретне 
рішення, надто в екстренній ситуації. За 
вдачею егоїст: знає свою вигоду, але не 
вміє її отримати. Ховається під маскою 
впертості. Часто змінює друзів, коханців, 
житло, роботу. Найбільш суперечлива 
особистість наділена кривим носом. Ця 
людина гостро потребує любові, підтрим-
ки, розуміння, але нікому не дозволяє 
наблизитися до себе. Зображує самодос-
татність, але виказує себе примхливістю 
та спалахами гніву. До неї важко знайти 
підхід, але, в разі успіху, така людина 
віддасть стосункам усього себе. 

ПОСМІШКА!
Маленький рот вважається озна-

кою вольового типу. Найчастіше це 
однолюб, який нікого не потребує. 
Любить критикувати й роздавати по-
ради. Високий інтелект, підкреслена 
незалежність, егоїзм роблять його 
головним у сім’ї й на роботі. Добре 
поводиться з тими, хто грає за його 
правилами. Великий рот з повними 
губами – ознака чуттєвої натури, життя 
якої крутиться навколо задоволення 
пристрастей. Невимушена поведінка 
захоплює протилежну стать, але роз-
раховувати на глибокі стосунки не 
доводиться. Людина з великим ротом 
віддає лише те, що хоче віддати. Вона 
рідко йде на поступки або компроміс. 
Людина, в якої верхня губа повніше 
за нижню, легко дивиться на життя. 
Їй вдається отримувати задоволення 
від звичайних речей. Улюблені заняття 
– флірт і застілля з хорошими людь-
ми, характерні риси – всепрощення 
й щедрість. Той, у кого нижня губа 
значно повніша за верхню, високо 
себе цінує. Життєрадісний та чарівний. 
Душа компанії, любитель нових зна-
йомств і коротких романів. На роботі 
вміє перекласти відповідальність на 
інших. Власник прямих губ завжди 
робить більше ніж потрібно, щоби від-
чувати себе на висоті. В особистому та 
суспільному житті керується розумом. 
У любові шукає емоційного контакту, 
адже це вимагає більших зусиль, ніж 
банальний секс.



Варто лише переступити поріг 
ошатного приміщення Чернівецького 
художнього музею у Чернівцях, як 
одразу ж потрапляєш під дивовижний 
вплив живописного плафона на стелі, 
що відкривається з другого поверху че-
рез наскрізний овальний отвір і саме до 
якого нібито й ведуть мармурові сходи. 
Плафон підкреслює небуденність, виви-
щеність і особливість цього приміщення.

Зовні будинок теж вражає святко-
вістю: його інтер’єр вирізняє цілісний 
сецесійний вигляд з привабливим де-
кором на фасаді та чудовими вітра-
жами, скульптурними елементами й 
оригінальними металевими решітками 
всередині. Безперечно, він є окрасою 
Чернівців і його гордістю. 

Будівництво ж споруди за проек-
том австрійського архітектора Губерта 
Гесснера у співавторстві з Прокопом 
Шупіхом розпочалося 1900 року для 
Дирекції ощадних кас Буковини. До опо-
ряджувальних робіт з декоративного 
оздоблення приміщення залучалися  і 
чернівецькі майстри, архітектори та 
митці, чиї імена ще належить встано-
вити.

....Дивним чином склалося так, що 
протягом багатьох років про авторство 
композиції живописного плафона на 
стелі згадувалося побіжно. Мабуть тому, 
що не було певності в прізвищі. Зазна-
чалася лише ймовірність створення 
композиції Миколою Івасюком (1865 
р., Заставна Чернівецької обл. – 1937 
р., Київ, розстріляний НКВС). 

Отож, належить внести ясність і 
наголосити, що авторство буковин-
ського митця є незаперечним. Підстава 
для цього твердження – дослідження 
відомого знавця творчості М. Івасюка, 
українського мистецтвознавця, про-
фесора Українського поліграфічного 
інституту ім. І.Федорова Христини Са-
ноцької (1931-1999). В одній з її статей, 
опублікованій у Чернівцях, читаємо: 
«М. Івасюк – автор декоративно-мону-
ментального живопису на алегорично-
міфологічну тематику розписав плафон 
ощадної каси в Чернівцях, 1907-08 р.р.» 
(«Митець трагічної долі», «Молодий 
буковинець» №15, 1990 р.).

Це традиційна форма плафонів 
для декоративного оздоблення храмів 
і палаців. У композиції використано 
класичний прийом «перспективного  
плафона» з ілюзією прориву площини 
стелі та продовження простору за її 
межами. Мальовнича багатофігурна 
композиція була задумана Миколою 

Івасюком як своєрідна емоційна та зміс-
товна домінанта інтер’єра приміщення. 
Символіка персонажів твору та їхніх 
атрибутів красномовно розкривала 
тему призначення діяльності головної 
буковинської ощадниці та її роль у діло-
вому житті краю, а це – успішний  пере-
розподіл фінансів від сфери торгівлі та 
ремесел до сфери мистецтва й науки, від 
чого, зокрема, залежав високий рівень 
розвитку духовної сфери. Саме в такому 

контексті прочитується зміст твору і 
саме цю ідею творчо реалізував автор.

Основну ідею твору уособлюють 

алегоричні жіночі фігури з атрибутами, 
ангел та численні путті (амурчики) з кві-
тами. Вони зображені у стрімкому русі, у 
складних сильних ракурсах, літаючими 
в повітрі серед хмар на фоні неба та 
колонади. По центру бачимо струнку, 
витончену постать крилатого ангела з 
трубою, який є провісником і настав-
ником на добрі справи. В його руці 
символ миру – оливкова гілка. Ліворуч 
– три жіночі постаті, які репрезентують 

торгівлю і ремесла. З кадуцеєм, який 
вважався символом торгівлі та при-
мирення, зображено богиню щастя та 

успіху Фелісітас. Водночас згадаємо, що 
кадуцей є традиційним атрибутом і бога 
торгівлі Гермеса. Слід наголосити, що 
існують різноманітні відтворення цього 
символу; відтак одна з форм кадуцея 
подана в композиції М. Івасюка. Жінка 
поруч уособлює алегорію ремесел. Вона 
тримає куделю – давній символ ткацько-
го ремесла й атрибут рукоділля. 

Праворуч зображені музи – покро-
вительки поезії, мистецтв, наук і освіти. 

Одна з них – з розгорнутим сувоєм та 
паличкою для писання. Можна при-
пустити, що це богиня історії Кліо, яка 
записувала найважливіші події. Зазна-
чимо, що історію древні греки відносили 
до мистецтв. Поруч художник зобразив 
жінку, яка тримає ліру – символ музики 
й творчості. Відомо, що ліра була атри-
бутом кількох міфологічних персонажів, 
зокрема й богині Ерато, яка вважалася 
музою ліричної поезії. У другій руці у 
неї смолоскип, що символізує знання 
та освіту. 

З розміщенням у колишній будівлі 
Дирекції ощадних кас Буковини 1991 
року Чернівецького художнього музею 
плафон сприймається в новому кон-
тексті приміщення цілком органічно. 
1992 року проведена його реставрація, 
яку виконали фахівці львівської філії 
Українського науково-реставраційного 
управління. Вони демонтували плафон, 
здійснили його розчистку, укріплення 
шару фарби, тонування та знову закрі-
пили роботу на стелі. 

Відтак життя цієї алегоричної ком-
позиції, сповненої променистої енергії 
та життєствердження, продовжується у 
стінах Художнього музею, гідно репре-
зентуючи творчість славного чернівець-
кого митця. А на етикетці, яка вочевидь 
невдовзі супроводжуватиме музейний 
твір, ми прочитаємо ім’я автора плафона 
Миколи Івановича Івасюка.
Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець, 

член Національної Спілки 
художників України

Автор висловлює щиру подяку за 
надання фотографії твору С. Яновсько-
го «Портрет Миколи Івасюка» та за 
люб’язне сприяння в роботі генераль-
ному директору Національного музею 
у Львові імені Андрея Шептицького І. 
Кожану, головному хранителю Д. По-
садській та кандидату мистецтвознав-
ства О. Семчишин-Гузнер.
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Усі попередні роки про це говорилося непевно і 
під знаком питання. Але нині доведено, що це саме 
наш буковинський  художник зумів у живописній 
алегорії плафона розкрити, як ніхто інший, 
мету діяльності ощадниці, призначення якої –  
перерозподіл фінансів від сфери торгівлі та ремесел 
до науки та мистецтва, від яких й залежить рівень 
розвитку духовності, основи основ людського життя. 

Мистецтвознавець Тетяна Дугаєва, член Національної Спілки 

художників України, колишній директор чернівецького Худож-

нього музею і постійний автор «Версій», подає нові детективні 

розвідки в царині буковинського малярства.       

Станіслав Яновський (Stanislaw Janowski). Портрет художника Миколи Івасюка. 
1894 рік. Пастель. Зберігається в Національному музеї у Львові імені Андрея 

Шептицького. У кольоровому варіанті публікується вперше.

Микола Івасюк. Композиція плафона Художнього музею у Чернівцях. 1907-1908 р.р. Полотно, олія

Микола Івасюк – 
автор плафона  
в інтер’єрі Художнього музею 
в Чернівцях 


