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Атомна на Сокирянщині – плани
уряду у зоні землетрусів і
рухомих плит

8 стор.

КОЖНІ 3 ДНІ НА БУКОВИНІ

САМОГУБСТВО

13 стор.

КУДИ ПРЯМУЄ

ДИТИНА З ПИВОМ?

15 стор.

Новодністровська АЕС – одна із
7 запланованих до спорудження. Її
будівництво розпочнуть без екологічної експертизи та обговорення громадськості, бо ці два інститути були
практично знищені законом «Про регулювання містобудівної діяльності»,
прийнятого у лютому минулого року.
І коли вже ГАЕС звели, незважаючи
на сейсмічність і стик плит, ймовірність
атомної на мальовничих схилах Дністра стає загрозливою реальністю.

Натомість губернатор області
Папієв запевняє: АЕС на Буковині
не буде. І підкреслює: «Це моя
принципова позиція» 4 СТОР.
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Абзац новин

Д

ві третини населення Буковини миється у тазиках. Саме
стільки помешкань у Чернівецькій
області не мають ванних кімнат чи
душових кабінок. Згідно з даними дослідження рівня благоустрою житла,
всього 33,4% помешкань мають ці
види зручностей. Однак, як свідчать
дані статистів, рівень побутових благ
буковинців все ж таки зростає.

З державних авт пересядуть на власні?
Службовими автами чиновники міськради їздитимуть
рідше, бо ліміти на бензин зменшені, а їхні машини будуть
впізнаваними

У

Чернівцях розпочалося
ЗНО. 15 травня на всіх пунктах
тестування, зокрема й у Чернівцях,
відбулося зовнішнє незалежне
оцінювання з хімії. Сьогодні чернівецькі абітурієнти складають ЗНО
з російської мови. Завершаться
ці своєрідні іспити 7 червня.

Н

овий флюорограф з цифровою обробкою даних запрацював у чернівецькій міській
поліклініці №1. Відтепер пацієнти
зможуть отримувати результати
рентген-обстеження того ж дня. А
найголовніше – рівень опромінення
на цьому апараті значно нижчий.

У

країнцям запропонували
безкоштовну діагностику
раку шкіри. В рамках Всеукраїнського місяця боротьби з раком шкіри
українців закликають скористатися
можливістю отримати консультацію
лікаря і знизити ризик захворювання – 18 травня в рамках європейської програми Дня меланоми в 27
українських містах 70 лікарів будуть
оглядати всіх охочих перевірити
родимки. Безкоштовно проконсультуватися у дерматолога можна і в
державних, і в приватних клініках.

У

Чернівцях почали встановлювати скульптури до
Євро-2012. Першими встановленими композиціями мають стати
три великі м’ячі, кожен із котрих
складається із кількох десятків
маленьких м’ячів, які невдовзі відкриють на Центральній площі.

В

ищу освіту в Україні визнали
однією з найкращих у світі.
Україна потрапила до світового рейтингу якості вищої освіти. Австралійські вчені провели дослідження якості
вищої освіти у світі, яке показало, що
виші США, Швеції та Канади є найкращими у світі. Україна також потрапила
до рейтингу і опинилася на 25 місці,
що є досить непоганим результатом.

В

Україні виросло ціле покоління, яке не знає життя
без інтернету. За даними інтернет-асоціації України, 84% українців від 15 до 21 року як мінімум раз
на місяць виходять в онлайн. Це
вдвічі більше, ніж загалом в країні: до
веб-всесвіту активно долучені 42%
громадян, або 16,9 мільйона людей.

Б

огатирьова купила у свого
сина ліків на 11 млн. грн.
Мінздоров’я України 4 травня за
результатами тендерів уклало низку
угод на постачання вакцин на загальну суму 60,77 млн. грн. Найбільш
значні підряди отримало ТОВ «Фарма
лайф» – 46,64 млн. грн. Компанія
входить до львівської групи «ТриЦентральний аптечний склад». Серед
власників – син екс-губернатора
Московської області Бориса Громова
та родичі колишніх керівників СБУ.
Ще 10,87 мільйона гривень отримає
ПАТ «Фармстандарт-Біолік». За
даними SMIDA, син Міністра охорони здоров’я Олександр Богатирьов
входить до наглядової ради цього підприємства і володіє 20% акцій фірми.

У присутності журналістів працівники автопарку
почали маркувати службові
авта.
І хоча секретар Чернівецької міськради Віталій

Михайлішин не навів конкретних випадків зловживань, та з його слів стало зрозуміло: мета акції – обмежити
використання службового
транспорту для приватних

потреб працівників самоврядного органу. Крім того,
за словами Петра ЧОПЮКА,
начальника господарського управління міськради,
виконком затвердив ліміти на
пробіг службових машин та
використання пального – їх
зменшили майже на третину. А Сергій Осадчук, радник
п. Михайлішина зауважив,
що маркування службових
машин Чернівецької міськради робиться й для того, аби
«громада мала змогу особисто
контролювати процес використання чиновниками авт».

Любов КАФАНОВА, Версії

Вагітна дівчина померла через
халатність лікарів?

Хоча слідство ще триває, але вже відомі
деякі подробиці смерті 16-річної чернівчанки,
яка померла на початку місяця. За словами Віктора БАЧИНСЬКОГО, начальника бюро
судово-медичної експертизи Буковини,
незважаючи на юний вік, дівчина була на 18
тижні вагітності. 9 квітня вона звернулася в
поліклініку в Садгорі з гідраденітом (у народі –
«суче вим’я») – запаленням потової залози під
пахвою. Хірург її прооперував, після чого за
хворою спостерігали від 9 по 12 квітня. Більше
до медиків дівчина не зверталася. А 29 квітня
вона поступила з високою температурою до
лікарні швидкої медичної допомоги. Через те,
що у дівчини набрякло ліве коліно, її поклали у
дитячу травматологію і лікували до 5 травня…
Поки не померла від токсикобактеріального
шоку.

Тут дійсно є порушення, – каже Віктор
Тодосович, – але хто саме винен, буде відомо
після слідства.
Поки слідство триває, батьки померлої,
замість того, щоби за два тижні гуляти весілля,
готуються до поминок…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

У Чернівцях – уся медична еліта України
Головні лікарі всіх медичних закладів країни,
а це – не мало і не багато, а 650 осіб, на чолі з віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони
здоров’я України Раїсою Богатирьовою зібралися
сьогодні в обласному центрі Буковини. Вони обговорюватимуть шляхи реформування галузі.
Втім, не про це болить голова у губернато-

ра. Як зізнався Михайло Папієв, мав проблему
з поселенням. Адже в області немає жодного
п’ятизіркового готелю, де могла б гідно почуватися пані Богатирьова, яка приїхала брати участь у
заході. Бо навіть, у готелі «Буковина», за словами
голови ОДА, попахує... совком.

Вл. інф.

09584

погляд політолога Ігоря Буркута
Санкції?
Ізоляція?
А може
минеться?..

Українська правляча верхівка
сама себе загнала у пастку. Створюючи «вертикаль влади», весь час довільно трактувала Основний закон, що викликало тривогу в Європі. Адже офіційний
Київ декларує своє бажання вступити до ЄС, а там необхідно
неухильно дотримуватися правових норм, узгоджених з основними європейськими стандартами. Свавільне трактування
закону вважається великим гріхом і карається нещадно.
Але бажання сконцентрувати у своїх руках максимум
влади виявилося сильнішим за здоровий глузд і навіть інстинкт самозбереження. Коли випала нагода розправитися з
лідерами опозиції, нею скористалися максимально. Наскільки
зрозумілими суспільству були звинувачення, висунуті Юлії
Тимошенко, можна дискутувати довго. Серед простолюду
сформовано примітивний образ «Жульки – злодійки», але
у вироку нічого не говорилося про конкретні вкрадені суми.
Нині готується нове звинувачення – про роль Юлії Володимирівни у вбивстві народного депутата Щербаня. Вона ж
сумно пожартувала з цього приводу: навісять ще й вбивство
Кірова. Жарти жартами, а «пресують» екс-прем’єршу посправжньому.
На захист постраждалої від вибіркового українського
правосуддя політичної діячки піднялися лідери європейських держав. Через їхню неявку перенесено заздалегідь
анонсований Ялтинський саміт. Все частіше лунають заклики
проігнорувати Євро-2012 в Україні. Почалися розмови й про
запровадження санкцій проти українського керівництва з
боку Євросоюзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже
порівняла Януковича з Лукашенком, а проти останнього санкції діють віддавна. Їх ввели через переслідування мінською
владою білоруської опозиції. З повідомлень ЗМІ складається
враження, що санкції проти українських очільників не забаряться, і країна опиниться у міжнародній ізоляції. Проте
влада зберігає олімпійський спокій, ніби нічого особливого
не сталося. Чому вона така самовпевнена? Можливо, знає
те, чого не знають інші. Наприклад, на європейські санкції
дадуть асиметричну відповідь – підуть у прийми до Митного
союзу. Так зробив Лукашенко. Мовляв – не хочете нас, то
й не треба. Долучимося до таких, як самі! Разом з братами
по розуму будуватимемо Євразійський Союз на зло вашому
Європейському, який поринає у кризу.
Є ще один варіант. Буває, що малий бешкетник, знайшовши банку варення, схованого батьками у шафі, з’їсть потихеньку і ходить спокійний. Адже сподівається: може минеться? Не знайдуть дорослі ту банку чи забудуть про неї. Інколи
наші можновладці дають привід підозрювати у них саме такий
рівень інтелектуального розвитку. Гадати не варто, невдовзі
з’ясуються справжні мотиви їхньої поведінки. Тільки чи буде
від того легше простим українцям – велике питання.

Міжнародному дню музеїв – 35
років, а Ночі музеїв – 20

Предмети трипільської культури
і сучасні літальні апарати – все це
можна побачити у музеях Буковини

І саме 20 років тому Україна стала членом Міжнародної ради музеїв
Завтра, 18 травня, у музейних
працівників всього світу професійне
свято. Цю подію відзначають 30 тисяч
музеїв у понад 120 країнах на всіх
континентах.
Серед цих 30 тис. музеїв і 9
державних чернівецьких. Найстарішим серед них є Чернівецький краєзнавчий музей, а також
15 – громадських. До найвідоміших належать такі, як музей
авіації та космонавтики (вул.
Головна, 220), зоологічний,
географічний музей ЧНУ (вул.
Ф. Шіллера, 5), музей Георга
Дроздовського (вул. Кобилянської 53) та інші.
У районах області діють 124
музеїв. Найбільше їх на Заставнівщині (19), Кіцманщині (16) та
Вижниччині (15).
Під час святкування музеї гостинно
зустрічають відвідувачів цікавими виставками та презентаціями.

Загальна тема музейного свята
2012 року – «Музеї у світі, що змінюється. Нові виклики, нове натхнення».
Цей актуальний і промовистий девіз покликаний активізувати вплив музейних
закладів у суспільстві в наш швидкоплинний час, час грандіозного об’єму
інформації, стрімкого народження
нових ідей та інформаційних технологій.
Покликання музеїв здійснювати
безперервний зв’язок минулого й майбутнього. Вони підтримують пам’ять
людства, зберігають, захищають та
досліджують його історико-культурні
скарби та природні багатства планети.
Обрана на 2012 рік тема Міжнародного дня музеїв пластично втілена
в офіційному плакаті, стилістично виконаному у дусі дизайна, який добре
зрозумілий широкому загалу та зокрема користувачам комп’ютерів та
інтернета. На ньому зображено земну
кулю у вигляді комп’ютерного значка
(кнопки з подвійною стрілкою) в оточенні символів різноманітних за темами
музеїв. Кожний музей має можливість

розмістити власну інформацію про заплановані заходи на вільному полі у
лівому нижньому куті афіші.
Великою популярністю користується і Ніч музеїв, яка ось вже 15 років
поспіль проходить у багатьох країнах
в особливо приємній і піднесеній атмосфері.
Діяльність світового музейного
співтовариства координує Міжнародна рада музеїв (ICOM – International
Council of Museums). Вона існує від 1946
року під егідою ЮНЕСКО як неурядова
професійна міжнародна організація і
представляє 137 країн світу. До її складу
входить 117 національних комітетів –
членів ICOM. Серед них і Український
національний комітет. ІСОМ України
було засновано 1992 року, тобто нині
йому виповнюється 20 років. Тож українські музеї святкують Міжнародний
день музеїв разом зі світовою музейною
спільнотою. Відзначають свято і музеї
Чернівців та області, які зберігають
численні пам’ятки унікальної культурної
спадщини. Координація програм музеїв
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Наш
губернатор неформал

Глава облдержадміністрації Михайло Папієв відновив запроваджені його попередником нефоормальні
зустрічі з місцевими ЗМІ. Але з тісної кав’ярні «Чашка»
вони перемістилися у більш зручний літній майданчик
ресторану «Квінто».
Тривала ця зустріч понад 4 години, що переконує
– проблем буковинцям вистачає. Тож і питання стосувалися буквально усіх аспектів життя. Як наголосив
на початку заходу Папієв, заборонених тем немає.
Розпочали ж з конфлікту довкола так званого
об’єднання комунальних книгарень Чернівців, який
очільник назвав надуманим. Бо, за його словами,
влада збирається розширювати цю мережу магазинів.
І хоча факти, наведені ним про те, що книгарні працюватимуть краще, коли замість 9 директорів, 9 головних
бухгатерів та 5 продавців залишиться один директор і
один главбух, переконують, та, за словами присутніх
журналістів, у людей настільки велика недовіра до
влади, що вони у будь-яких її діях підозрюють лише
корисливість. У даному випадку йдеться про престижні
приміщення у центрі міста.
Наразі, тільки перелік усіх поставлених запитань
зайняв би чимало місця. Мабуть таки, журналісти потребують такого формату спілкування, коли відповідь
можна отримати з перших, так би мовити, вуст. Але
є тут і свої підводні рифи. ЗМІ, тобто засоби масової
інформації, намагаються перетворити на інструмент
для виконання владних завдань, тоді як у них є більш
престижна місія – через інформування представляти
і захищати інтереси громади і громадянського суспільства.
У цьому ракурсі мені заімпонувало бажання першої
особи краю повернути до старообрядницького храму в
Білій церкві 86 старовинних ікон, узятих на реставрацію до горбачовського Фонду культури, та з’ясувати у
румунської сторони з допомогою австрійських модераторів, куди подівалися 600 тисяч українців, що зовсім
недавно ще проживали у Південній Буковині.
Слова Михайла Папієва про те, що він принциповий противник будівництва на теренах краю, який позиціонується як туристичний, атомної електростанції
та міні ГЕС на гірських річках, теж порадували. Але
ж в Україні діє чітка владна вертикаль. І якщо в уряді
приймуть рішення будувати, а воно вже практично
прийняте, то нікому й на думку не спаде цікавитися
особистою думкою голови ОДА.
А от з оригінальною думкою губернатора, який
цікавиться економічною наукою, про українську економіку, яку від кризи нібито врятувало перебування
у тіні, дозволю собі посперечатися. І теж висловлю
парадоксальну сентенцію: як на мене, криза менше
зачепила українську економіку через те, що вона,
себто наша вітчизняна економіка, практично відсутня.
Втім, це проблема для економістів. Їм – видніше, бо
вони професіонали. Зате пересічним українцям – відчутніше, бо... на собі.

Козаки танцюватимуть гопак у
Реваківцях
Завдяки фестивалю українських бойових
мистецтв «Буковинські звитяги 2012» цими
вихідними оживуть давні українські традиції,
задзвенять в повітрі козацькі шаблі, залунають
українські народні пісні. Гості фестивалю побачать показові виступи, спортивні змагання та
майстер-клас з бойового козацького мистецтва

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець

стилю «Бойовий Гопак», майстер-класи силачів
та їхні тренування. Глядачі візьмути участь у
різноманітних конкурсах, зокрема в шабельному
бою, «лава на лаву» тощо.
Фестиваль відбуватиметься 19 та 20
травня у кінно-спортивному-комплексі
«Троя» в селі Реваківці. Вхід – вільний.

Ех, дороги! Але деякі з них
зроблять цього року

6,2%, в обсязі товарообігу непродовольчих товарів – 9,3%,
причому 56,4% цих товарів
були вироблені в Україні. У середньому кожним мешканцем
області придбано у 2011 р. товарів медичного призначення
на 329 грн.
На початок 2012 року аптечна мережа підприємств

області налічувала 141 аптеку
торговою площею 6,8 тис.м2,
106 аптечних пунктів торговою площею 2,4 тис.м 2 та 4
аптечні кіоски. Порівняно з
показниками станом на 1 січня 2011 року, аптечна мережа
збільшилася на 6 аптек, 4 аптечних пункти та зменшилася
на 3 кіоски.

На Буковині майже на 11%
зросла народжуваність

За 4 місяці цього року в області відбулося 3 764
пологів, за відповідний період минулого року – 3
446. Народилося 3 808 дітей порівняно з 3 487 за
аналогічний період 2011 року, тобто показник народжуваності зріс на 10,9%. Показник перинатальної
смертності (сумарна частота мертвонароджених)
за цей період склав 6,8% (26 випадків), за 4 місяці
2011 року – 9,75% (34 випадки). Показник ранньої
неонатальної смертності (від 0 до 7 діб) становив
3,4%, минулого року – 4%.

Дитяче оздоровлення. Кому пощастить?

За бюджетний кошт оздоровленням планують охопити не менше
55% дітей шкільного віку, 100% дітей-сиріт та 70% дітей з малозабезпечених сімей. Нині кількість дітей
шкільного віку в області становить
близько 92 тис. З них упродовж

літа оздоровлять 56 тис., решті
доведеться їхати на відпочинок до
бабусь і дідусів.
Як повідомив начальник
управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
Олександр ДОВГАНИЧ, загальна

сума коштів з бюджетів усіх рівнів
становить 19 млн. 704 тис. грн. Кошти
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту, а це 1 млн. 700 тис. грн., за
результатами тендерних процедур,
у яких мали змогу взяти участь усі 14
стаціонарних таборів області, розподілено між шістьма лотами. Морський
лот, як у попередні роки, не оголошувався. Таким чином, чиновники
планують підтримати місцеві оздоровчі
табори, спрямувавши кошти не за межі
області, а на проведення табірних змін
на Буковині.
Середня вартість одного дня перебування в таборі складає близько
80 грн. з дитини. Враховуючи, що
оздоровча зміна у всіх стаціонарних
таборах краю становить 21 день,
неважко вирахувати й середню вартість путівки – 1680 грн. Найвища
ціна на путівки складає 3 тис. грн.

уковинець убив сусіда,
але не пам’ятає за що. За
винесеним Герцаївським районним
судом вироком, 40-річний житель с.
Тернавка найближчих дев’ять років
має провести в місцях суворої ізоляції від суспільства. Встановлено, що
під час спільного розпиття спиртного та подальшої суперечки у своєму
приватному будинку він жорстоко
побив односельця. Завдані тілесні
ушкодження виявилися несумісними з життям. Пригадати причину
конфлікту підсудний так і не зміг.

Н

Торік аптеки Буковини продали ліків на
300 мільйонів гривень

Дітей, які належать до пільгової категорії,
оздоровлять за державний кошт. Про оздоровлення
всіх інших мають подбати батьки. Послуги з
оздоровлення цього року пропонують 14 стаціонарних
таборів. Як запевнили чиновники, умови в таборах
державної форми власності покращилися: там провели
капітальні та поточні ремонти, закупили новий інвентар,
у низці з них оновили харчоблоки. Якість послуг можна
буде оцінити вже з початку червня – коли розпочнуться
оздоровчі зміни.

Б

ідприємство у Чернівцях
вкрало газу на 200 тисяч.
Прокуратура Шевченківського
району порушила кримінальну
справу стосовно службових осіб
ВКП «Політтехмедхарм», які після
примусового відключення від газопостачання офісного приміщення
здійснили самовільне підключення
до газотранспортної мережі в обхід
газового лічильника та здійснювали
позаоблікове використання газу
для забезпечення потреб підприємства. Цим спричинили збитки
інтересам держави та ПАТ «Чернівцігаз» на суму понад 215 тис. грн.

Вл. інф.

За 2011 рік обсяг товарообігу фармацевтичних, медичних, ортопедичних товарів у
Чернівецькій області становив
297,2 млн. грн., що у порівнянних цінах на 6,2% більше
показника 2010 р. Питома вага
продажу згаданих товарів у
загальному обсязі товарообігу
торгової мережі становила

Кримінал

П

Чернівці – Порубне, Неполоківці – до мосту на
Атаки, а також путильська ділянка попри село Підзахаричі – саме ці шляхи нинішнього року набудуть
людського, чи то пак, європейського вигляду. Це
пообіцяв на неформальній зустрічі з журналістами
краю губернатор області Михайло Папієв, коли
йому поставили одвічне для Буковини запитання
про наведення ладу на дорогах області. Хоча саме
воно певним чином обурило главу ОДА і він зауважив, що присутні не зовсім володіють інформацією.
Мовляв, лише торік на ремонт комунальних доріг
витратили 152 млн. грн, що в тричі більше, ніж 2009
року. А цього року на державні дороги спрямують
коштів у 5 разів більше, ніж у 2009-му. Принаймні,
вже зараз на облаштування обласних шляхів у
казначействі є 48 млн. грн. Тож сподіватимемося,
дороги відремонтують добре і надовго.

Людмила ЧЕРЕДАРИК
та публікації оперативної інформації
здійснюються на спеціально створеному сайті Міжнародного дня музеїв 2012
http://network.icom.museum/imd2012
Там же до послуг музеїв розміщені плакати та інша друкована продукція з
текстами українською мовою.

регіональні
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– Ціни на оздоровлення залишилися в межах минулорічних, суттєвого підвищення немає, а табір «Буковинське
орлятко» навіть знизив ціну на 10 грн. за
день, – прокоментував Довганич.
Оздоровчі зміни в таборах області розпочнуться вже на початку
червня – з 1 по 10 число. Остаточна
дата поки визначається. «Артек» і
«Молода гвардія» почали роботу з 1
лютого. За цей період там оздоровилося більше 300 юних буковинців.
В області планують розпочати роботу 432 оздоровчих
заклади оздоровлення і відпочинку, з яких 14 стаціонарних
таборів, 394 пришкільних, 11
наметових, 13 таборів праці і
відпочинку.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

а Буковині керівник заборгував працівникам
140 тис. грн. Прокуратура Садгірського району м. Чернівці порушила кримінальну справу стосовно
директора ТОВ «Букел». У період з
грудня 2011 по березень 2012 року,
маючи достатньо коштів на рахунках підприємства для своєчасної
і повної виплати працівникам заробітної плати, умисно не виплатив
підлеглим зарплату на суму понад
140 тис. грн. При цьому наявні на
рахунках ТОВ кошти спрямував
на розрахунки з постачальниками, послуги банку, штрафи.

2

2-річний чернівчанин
уп’яте сяде до в’язниці.
У серпні-вересні минулого року
він працював майстром з кузовних
робіт на приватній СТО по вул. Південно-Кільцевій обласного центру.
Маючи запасні ключі, він проникав до приміщення і крав запасні
частини до іномарок, які одразу ж
збував на ринку. Всього зловмиснику вдалося спричинити приватному
підприємцеві збитків на 67440 грн.

С

праву головного лікаря
передали до суду. Прокуратура Першотравневого району
м. Чернівці завершила досудове слідство і скерувала до суду
кримінальну справу за обвинуваченням головного лікаря ОКМУ
«Лікарня швидкої медичної допомоги», який, зловживаючи своїм
службовим становищем, шляхом
укладення фіктивних договорів
сприяв приватним підприємцям
ухиленню від сплати податків та
реалізації харчових продуктів без
відповідних сертифікатів якості.

У

Чернівцях мати довела
дітей до жебрацтва та
розумової відсталості. Мати 8-ми
та 9-ти літніх хлопчиків через пиятику не опікувалася синами: вони
не ходили до школи, жебракували
містом. Молодший взагалі не мав
жодних документів про народження і ніде не був зареєстрований.
Невиконання матір’ю обов’язків
мало тяжкі наслідки – розумове та
психічне відставання дітей у розитку. Кримінальна справа стосовно матері направлена до суду.
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Атомна на Сокирянщині – плани уряду в зоні
землетрусів і рухомих плит
Новодністровська атомна – одна із 7 запланованих до спорудження АЕС.
Її будівництво розпочнуть без екологічної експертизи та обговорення
громадськості, бо ці два інститути були практично знищені законом «Про
регулювання містобудівної діяльності», прийнятого у лютому минулого року.
І коли вже ГАЕС звели, незважаючи на сейсмічність і стик плит, ймовірність
атомної на мальовничих схилах Дністра стає загрозливою реальністю.

Про такі «райдужні» перспективи, від яких
і мову легко може відібрати, повідомив минулого тижня Іван ЗАЄЦЬ, заступник голови
комітету Верховної Ради України з питань
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, міністр
охорони природи 2000-2001 рр. під час відвідин Чернівців («Версії» №19). Уперше озвучили
цю інформацію на Міжнародній конференції
«Український ядерний форум-2012: плани та
перспективи розвитку атомно-енергетичної
галузі». Там стало відомо, що Київський науководослідний і проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект» на замовлення Міненергетики
та вугільної промисловості завершує розробку
Кадастру майдансчиків для будівництва енергоблоків нових АЕС в Україні. Зі слів заступника
головного інженера інституту Віктора Шендеровича, Кадастр повинен бути готовим уже до кінця
нинішнього року. Шендерович назвав 7 найбільш
перспективних майданчиків під розташування
майбутніх АЕС. Серед них на першому місці
Новодністровський пункт – Сокирянский район
Чернівецької області (або Могилев-Подільський
район Вінничини).
Отже, у той час, коли світова спільнота намагається відмовитися від атомної енергетики після
того, що сталося в Японії, українські можновладці
її розвивають.
Хочеться запитати: панове, де ваша логіка?
Але відповідь і так відома – у кишені.

стабілізацію пікових навантажень, – знову ж таки
несистемне рішення. Треба зменшувати загальну
потребу в енергії, треба переливати її зі сходу на
захід, треба з’єднуватися з Європою та розукрупнювати мережу.
Іван Заєць був іще радикальнішим за свого
колегу.

Інтереси одного дня і
природа – несумісні

– Суспільство зараз перебуває в глибокій
кризі екологічного мислення, – наголосив він. – І
першочергово – влада. Вона інфікована бізнесом.
А наш бізнес не подібний до західного, де існує
значна екологічна складова. Тому політика на
вимогу бізнесу змінюється щодня. Тоді як екологічна політика вимагає стратегічного мислення
і постійної довготривалої роботи, на яку наша

й люди знайдуться. Але не можна заражатися
нігілізмом. Це велика біда.
– Уже другу каденцію ви працюєте в
комісії еклогічної політики. За вашим авторством Верховна Рада прийняла два закони.
Які результати?
– Один закон – про мораторій на видалення
зелених насаджень у Києві, другий – мораторій
на зміну цільового призначення земель рекреаційного призначення по всій території України.
На жаль, я не бачу жодного судового рішення
щодо цього. А цей закон є добрим інструментом
боротьби, та він чомусь не використовується
екологічною громадськістю. Адже тепер можна
змусити владу не вирубувати скверики під будівництво, не знищувати ліси тощо.
– Підіб’ємо підсумки: найбільші екологічні ризики в Україні – це…
– Відсутність екологічного мислення Все інше
– похідна. У нас не працює навіть Національна
комісія зі сталого розвитку. Тобто немає стратегії
сталого розвитку. А це наше зобовязання перед
світовим співтовариством ще з 2002 року. Ми не
маємо стратегічних документів, які мала б мати
держава. Це перше. По-друге, інфікованість влади великим бізнесом, а цей монстр два в одному
ігнорує екологічі вимоги. І по-третє, пасивнісь
громадян.

небезпечно, бо коли у ВР слухався законопроект
про містобудівну діяльність, то законодавець
в особі теперішньої більшості (а це регіонали,
комуністи, литвинівці) фактично знищив інститут екологічної та археологічної експертизи, що
негативно позначається саме на таких проектах
І категорії небезпеки. Вони взагалі вимагають
державної експертизи. Та загальний настрій, що
екологічна експертиза для багатьох об’єктів уже
не потрібна, і створює безмежні рамки для цих
експериментаторів.
Оскільки теперішня влада відновлює в суспільстві радянську ментальність, комуністичну
практику, для якої була характерна концентрація
виробництв і гігантоманія, то і з’являються такі
рішення про надмірну кількість майданчиків
під АЕС. Якби мислення мали демократичне, то
зважили б на тенденції розвитку нашої економіки і запустили б програми енергозбереження,
диверсифікували б джерела енергопостачання,
поглянули б на енергетику з відновлювальними
джерелами. Але ж ніхто цю комплексну роботу не
виконує. Повертаємося до радянської ментальності з суцільною монополією, з вертикальною
підлеглістю, з концентрацією виробництв. І це
найбільше лякає. Колосальні прожекти ходять
по забудові гірских річок Карпат. Вони абсолюно
не продумані з екологічної точки зору. Тоді як
маємо чимало позитивних прикладів. У Національному Бузькому парку (Первомайськ Миколаївської області) ще 1892 року збудували млин
та електростанцію. Але Буг тоді не перегатили,
а відгородили шматочок від русла та спрямували
воду по канальчику. І там така риба збереглася в
природному руслі, що аж дух перехоплює. А тут на
тобі, маєш – надумали перегородити Черемош. А
хто врахував сейсмічність, підтоплення грунтів і
лісів тощо. Розумію, що бізнес це не цікавить, тому
він так легко лобіює свої інтереси.

Владники! Читайте підручники!

На сантиметр від катастрофи

– Наразі цими днями болгари відмовилися від
нового блоку атомної, – каже голова Національного екоцентру України, лауреат Державнолї
премії Ярослав МОВЧАН. – Вони просто порахували і цього виявилося досить. Тим паче, що при
таких процесах іде величезне розкрадання коштів.
За прикладом далеко ходити не треба – Українська
атомна станція з Ташлицьким блоком. Доки його
будували, у депресивному регіоні Миколаївської
області виросли три великих котеджних містечка.
Звідки? А саме звідти, з бюджетних коштів: усе
робиться через акти – гроші списуються, коли виконуються водні, земельні, бетонні роботи. Адже
перевірити це майже неможливо. Багато чого на
совісті людей та системі контролю.
Будвництво станцій вигідно купці людей. Це
така собі корпорація, своєрідне мафіозне угрупування. І суспільство це має зрозуміти.
Але це, так би мовити, перший блок проблем.
Другий – на кшталт того, що ледь не сталося 2008
року в Новодністровську, коли там ішли великі
дощі, а воду тримали на греблі, щоби заповнити
верхнє водосховище гідроакумулюючої станції. Бо
Семен Поташник, бачте, чекав на приїзд прем’єрки,
щоби показати їй, яку гарну ГАЕС підняли. Тоді не
вистачило буквально кількох сантиметрів чи кількох годин потужного дощу, щоби вода пішла через
греблю. Це сталося вночі. І в останню хвилину у
форсованому режимі почали скид води. Та замість
500 м3/сек. скидали 2,5-3 тис. м3/сек, через що
залили три райони Вінницької області. У людей у
городах і на подвір’ї вночі піднялася вода. Кількох
сантиметрів не вистачило до катастрофи, яка
могла б змести з лиця землі цілі села. Це – злочин,
на який пішли гідробудівники. Вони ризикували
життям мільйону (!) людей – усіма, хто живе нижче
по Дністру. Чому місцеві громади не затягали гідробудівельників по судах – незрозуміло. Мабуть,
просто не знали, що є винні у їхній біді і що це не
стихійне лихо. Але мене сьогодні хвилює те, чому у
суспільстві ми не говоримо про ці речі? І не судимо
злочинців? Адже потреби у цих гігантах, у знищенні
красивої річки немає жодної. Відбувається витискування грошей. А те, що буцімто йдеться про
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влада просто не здатна. Хіба ми хоч раз чули у
лексиці президента чи прем’єра такі слова, як
сталий розвиток? Тому ефективність того чи
іншого рішення вимірюється виключно економічними показниками. Тоді як світ сьогодні враховує
економічні, соціальні та екологічні імперативи. І
не завжди рішення, що є ефективним з позицій
економіки, буде ефективним у цій триаді. Як наслідок, маємо дуже погану екологічну ситуацію.

Закон, що захищає
скверики від забудов, є!

– З владою все ясно, – каже сміливий п. Заєць. – Це неосвічені люди, які не знають сучасних
світових парадигм, ідеологій. А решта населення, на жаль, перебуває у дуже великій скруті та
бідності. Люди у більшості думають про фізичне
виживання. А екологічні проблеми потребують
стратегічного мислення. У ставленні до природи
не можна жити одним днем.
– А що ж нам усім робити? Адже саме
про це вас запитували і студенти, з якими
ви зустрічалися. Вони скаржилися, що їх
ніхто не чує...
– Треба посилити вимоги до самої влади з
боку ЗМІ та громадськості у напрямку вирішення
тих чи інших екологічних проблем. Громадськість
має самоорганізовуватися. Бо сьогодні під загрозою найважливіші системи людського буття. І без
самоорганізації в громадські об’єднання вирішити
цю проблему не можна. Сподіватися на владу
марно. Втім, рух потрібен як з боку суспільства,
так і з боку влади. І справа не безнадійна. Треба
створювати певну атмосферу в суспільстві, тоді

Від пасивності громадян один крок до
будівництва атомних.

Наша енергетична
стратегія – небезпечна

– Щодо будівництва в Україні атомних
електростанцій ходять якісь просто неймовірні чутки... Маєте якусь конкретику?
– Попередній уряд планував збудувати 22
АЕС. Але у нас немає енергетичної стратегії. Влада користується тією, що розроблена 2001-2002
років. Наразі можна сказати однозначно: наша
енергетична стратегія, якою передбачено будівництво великої кількості нових атомних реакторів
– 22 тоді, і ще 40 нових, дуже небезпечна. Зараз
Інститут загальної енергетики розробляє нову
енергетичну стратегію. Починав її розробляти
Фонд розвитку (є такий фонд Ахметова), а тепер
через тендер – Інститут загальної енергетики.
У нього намітився інший перекос – до теплової
енергетики. Але попри це розглядаються і затверджуються нові майданчики під АЕС, саме ті
7, що вже згадувалися, на них плануюють розташувати 40 нових реакторів.
Як на мене, це нонсенс, бо енергатична
стратегія має врахувати сьогоднішні технології,
світові тенденції. Тут треба говорити про національну безпеку загалом. Про відновлювальні
джерела, програми енергозбереження. І вже з
усього цього виводити потребу в атомних станціях. Сьогодні ж ніхто такої глибокої роботи не
веде. А просто взяли і зробили ставку на атомну
енергетику. Беззастережно. А нині це особливо
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«ЗА ГОДИНУ» –
театральний перформенс за оповіданнями
Артура Шніцлера
Четверта прем’єра
мистецького об’єднання
«НЕЗАЛЕЖНА ТЕАТРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ»
18 травня, 21.00,
внутрішній дворик ратуші.
Вхід вільний.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Диктатор»: 10.20, 12.10, 14.00, 15.50, 17.40, 19.30, 21.20.
Малий зал: «Future Shorts: Весна 2012»: 18.50; «Тарбозавр»: 13.20, 15.00, 20.40; «Незакінчений роман»: 16.50.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Месники» 3D: 11.30, 17.20; «Диктатор»: 14.00, 15.40, 19.50, 21.30.
Малий зал: «Похмурі тіні: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Пірати! Банда невдах» 3D: 10.00; «Месники» 3D: 16.10, 22.00; «Вуличні танці-2» 3D: 11.30, 13.10, 14.40,
18.40, 20.20.
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
20 травня, 12.00: «Лікар Айболить».
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
18 травня, 19.00: Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв». Вистава «Люкс для іноземців».
19 травня, 18.30: «Солодка Даруся».
20 травня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Як козам роги виправляють, або Приборкання норовливої».

«Поринувши у музичну
творчість, Юнак втрачає свою
молоду дружину. Вона помирає в нього на руках, і він,
охоплений запізнілим прозрінням та відчаєм, благає Ангела
Смерті дати йому ще бодай
одну годину для слів любові,
яких він досі не казав своїй
коханій.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
19 травня, 18.30: концерт вокальної музики. Солістка – Олена Урсуляк.
23 травня: Фестиваль зачісок «Коронація краси».
23 травня, 18.30: концерт ансамблю народної музики «ПЛАЙ» – «Музичний парад інструментів» (художній
керівник – Микола Гакман).
ПАБ «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)
17 квітня: «Пестициди», м. Чернівці.
18 квітня: Байкерська вечірка з Олегом Універсалом, м. Київ, Erotic PJ-Show, конкурси, при замовленні «метра
пива» – «метр ковбаси» в подарунок, afterparty – гурт «Beer Gun».
19 квітня: «MORJ» (м. Харків).
20 квітня: «Beer-Gun» (м. Чернівці).
Початок концертів – о 20.00.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
17 травня: «Барвисті символи життя». Книжкова виставка до Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва.
19 травня: Святкування Дня Європи (поч. о 12.15 год). Вуличні заходи: європейське
містечко, майстер-класи, концертна програма.
22 травня: «Велика справа Кирила і Мефодія» – книжкова виставка.
24 травня: «Правда Михайла Стельмаха». Книжкова виставка до 100-річчя від дня народження Михайла
Стельмаха, українського письменника (філія обслуговування юнацтва).
24 травня: «Талант та праця». Книжкова виставка до 125-річчя від дня народження Кирила Стеценка.

Проте Ангел Смерті не
може подарувати Юнаку втрачений час, і пропонує натомість спробувати випросити
його у людей, які невдовзі мають померти…»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Олег Мельничук, режисер: «…За
творами світового класика – австрійського
драматурга Артура Шніцлера багато вистав
іде в Україні, Росії, за кордоном… Яскравий

приклад – фільм Стенлі Кубрика «З широко
заплющеними очима» (з Томом Крузом і
Ніколь Кідман у головних ролях), навіяний
його творами, зокрема, повістю «Траумновелле». Звісно, кіно це не для всіх. Як і за-
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Іван Заєць закликав рахувати баланси та поглянути на енергетику з боку національної безпеки.
На його думку, коли Україна сьогодні не має лічильника на поставку газу з Росії, то про яку стратегію
взагалі може йтися?!
Натомість Ярослав Мовчан розповів, що дві
наші АЕС не працюють на повну потужність, бо
нема куди дівати електроенергію. Тому виникає
логічне запитання: для чого будувати нові АЕС? І
для чого були збудовані нинішні, коли на повну не
використовуються?
Цікаву історію повідав чернівецький професор-еколог Юрій МАСІКЕВИЧ:
– У радянські часи будували АЕС для збагачення урану, потрібного для атомних бомб. Адже
атомні реактори – єдине місце, де відбувається це
збагачення. На щастя, страшна зброя відійшла в
минуле. Лобістів атомної енергетики поменшало,
але ж кошти якось відмивати треба. Та не знають
ці горе-лобісти основного. Маю на увазі те, що
надруковано в підручниках: «Із Середземноморським рухливим поясом пов’язана зона сучасної
сейсмічної активності. Окремою тектонічною
структурою є молода Західноєвропейська платформа. Вона заходить вузьким «язиком» у межі
Західної України». А перед цим людина грамотна
дізнається, що до основних тектонічних структур
Середземноморського рухливого поясу належить
Карпатська складчаста система з Передкарпатським прогином і Закарпатською западиною.
Знову цитую: «Передкарпатський прогин заповнений осадовими породами (потужністю до 4,5
км) і є зоною стикування Карпатської системи із
Східноєвропейською платформою».
І все ж серед дрімучості тих, хто приймає
рішення, є керівники, що усвідомлюють в
силу своєї освіченості та природного розуму
відповідальність за подібні глобальні кроки,
якими є будівництво атомних електростанцій.
Зокрема, глава Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ, відповідаючи на
запитання автора цих рядків, наголосив, що
він принциповий противник АЕС. І на Буковині
її бути не може. Але ж сила владної вертикалі
в її слухняності?!.

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
07.45 Щоденник Євробачення.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35 Точка зору.
10.00,12.30,15.40,16.40,21.45,22.
50 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.50 Щоденник ПКЄ-2012.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Право на захист.
12.55 Темний силует.
13.15 Х/ф «Пароль знали двоє».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Жарт з С. Єщенком.
16.45 Олiмпiйським курсом.
17.05 Т/с «17 миттєвостей весни».
18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.20 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
19.40 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.30 Сiльрада.
20.50 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.50 Зiрки гумору. К. Новикова,
С. Дроботенко, С. Єщенко, В.
Винокур.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Сiмейне розслiдування».
04.30 Т/с «Чотири танкiсти i собака».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
45 «ТСН».

«1+1»

5
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06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.20 «Лото-Забава».
10.20 Т/с «Клон 2».
11.10 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.05,15.05 Т/с «Iсторiя зечки».
16.10,04.45 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Без слiду».
22.20 «Евро на нервах».
23.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.00 «Tkachenko.ua».
00.55,04.00 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.45 «Володар темряви».
02.30 «Стрингери».
03.15 Т/с «Було кохання».

IНТЕР

05.25 Х/ф «Мужики!»
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Х/ф «Дiм, милий дiм».
11.15 Д/с «Детективи».
12.15 Х/ф «Будинок на краю».
14.20 «Сiмейний суд».
15.20 «Судовi справи».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Серце пiдкаже».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Пiдземний перехiд».
22.40 Т/с «Кулiнар».
00.45 Х/ф «Крокодил Дандi 2».
02.45 Д/ф «Останнiй дубль. Залишитися живим».
03.40 «Подробицi» - «Час».
04.05 Д/с «Суперспоруди старовини».
04.55 Д/с «Таємницi iсторiї».

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.25,02.00,02.50 Погода.
05.35,04.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.00
Спорт.
06.35,12.35 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.25 Факти.
09.30,19.25,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Чудовий».
13.00 Х/ф «Фахiвець».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.35 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Вiйськова розвiдка 3».

галом інтелектуальна драматургія та проза
Артура Шніцлера. Я давненько вже хотів
братись за нього, а тут така нагода – 150
років з дня його народження...»

Ігор КОНСТАНТИНЮК

21 травня

22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,02.55 Свобода слова.
02.05 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.45, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.50, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Погода на курортах
7.00, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.05, 13.55, 15.55,
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.10, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,07.30, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,
0 9 . 0 0 ,
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25
«Погода»

08.00 Д/с «Квиток до пригод»
08.30 «Західний експрес»
09.05 Д/ф
09.40 «Веселі уроки»
10.00,20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Усе життя перед її
очима» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець 4: помилка в програмi».
11.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Бiзнес на
кiстках».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Кiнг-Конг». (2).
02.40 Д/ф «Розслiдування: жертви
медикаментiв».
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»

«ЇЇ величність МАТИ». Виставка з фондів ЧХМ.
Виставка живопису (пам’яті Ю. Кирилюка).
Виставка нових музейних надходжень з фондів ЧХМ (до Міжнародного дня музеїв).
Благодійна виставка живопису «Крила для дітей». Організатори: Львівський клуб «Крила» та молодіжна
католицька організація «Справа Кольпінга»
«Вишиваний Дивотвір». Десята ювілейна виставка – конкурс вишиваних робіт майстрів-аматорів.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Персональна ювілейна виставка заслуженого художника України Ореста Криворучка. Виставка присвячена
70-річчю з дня народження художника.
«SweetАрт» (вул. Головна, 32)
17 травня, 18.00: виставка Івана Лисанюка «РЕФЛЕКСІЇ»

понеділок
понеділок
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
09.35 Чортицi в спiдницях.
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»,.
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,16.35,19.55 Т/с «Унiвер».
15.10 Т/с «Ранетки».
16.05,02.00 УТЕТа тато!
19.00,22.55 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.25,01.35 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 Дурнєв+1.
00.45 На добранiч, мужики.
02.25 До свiтанку.

НТН

06.00 Х/ф «Легенди бандитської
Одеси».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Повiтрянi пiрати».
08.30 «Правда життя». Нелюди.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.30 Х/ф «Вiдьмак».
15.15 Х/ф «Помилка резидента»,.
16.40 Х/ф «Юнiсть Петра».
18.30,03.45 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.20,04.40 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
5».
21.30 Т/с «CSI: Маямi 9».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Ретроград». (2).
02.50 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.00 «Танцюють всi! Повернення
героїв».
06.30,01.20 Т/с «Комiсар Рекс».
08.15 «ВусоЛапоХвiст».
09.35,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

10.35 Х/ф «Висота».
12.35 Х/ф «Вiддам дружину в
хорошi руки».
14.35,19.35 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.40 «Куб 2».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 Т/с «Доктор Хаус». ().
00.20 «Паралельний свiт».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Летять журавлi».

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди Скубi-Ду».
06.45,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 5 0 , 1 5 . 1 5 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.15 Погода.
09.00 Х/ф «Мiсто Ембер: Втеча».
11.20,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.30 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.10 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Хербi: божевiльнi
перегони».
00.20 Служба розшуку дiтей.
00.25 Т/с «Загубленi 6». (2).
01.20 Т/с «Врятувати Грейс 2». (2).
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.50 Зона Ночi.
03.55 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.15 Столицi свiту. Париж.
04.40,05.00 Зона ночi. Культура.
04.45 Тася.
04.55 Останнiй лоцман.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.20 Д/ф «Планета динозаврiв».
09.05 Д/ф «Найнебезпечнiшi тварини свiту».
10.10 Х/ф «Новi пригоди Пiноккiо».
11.50 «КВН».
14.30 Т/с «Завжди говори завжди».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 Х/ф «Весiлля за обмiном».
(2).
23.55 Х/ф «Реплi-Кейт». (2).
01.30,03.45 «Нiчне життя».
03.30 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.50 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,12.25,12.50,19.00 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
13.10 Х/ф «Сходження».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Жарт з Я. Арлазоровим.
16.45 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.55 Про головне.
19.10 «Адреналiн».
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
21.30 Aфтершок.
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. 1-й пiвфiнал.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Спорт.
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Новини.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55
Т/с
«Сiмейне
розслiдування».
04.30 Свiтло.
05.05 Д/ф «Коперник».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.05,15.05 Т/с «Iсторiя зечки».

16.10,05.05 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.30,01.15 «Моя сповiдь. Джуна».
22.30 «I прийде кохання».
23.35 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.15,04.20 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
02.05 «Володар темряви».
02.50 «Стрингери».
03.35 Т/с «Було кохання».

IНТЕР

05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
0 7 . 1 0 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 0 « Ра н о к з
Iнтером».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
08.35 Ранок з Iнтером.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.05 Т/с «Хрещений син».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Пiдземний перехiд».
00.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
02.30 Д/ф «Як стати багатим».
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.55 Д/с «Суперспоруди старовини».
04.45 Д/с «Таємницi iсторiї».

ICTV

05.20,06.30,01.50,03.10 Погода.
05.25,08.45,02.45 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.25,07.40 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
06.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
1 3 . 1 0 , 2 0 . 1 5 Т / с « В i й с ь к о ва
розвiдка 3».
15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
18.45 Факти. Вечiр.

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
07.45 Щоденник Євробачення.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.45 Щоденник ПКЄ-2012.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.30 Дiловий свiт.
12.25,12.45,22.45 Погода.
12.30 Кордон держави.
13.00 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. 1-й пiвфiнал.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Наша пiсня.
16.50 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.55 Про головне.
18.50 Концертна програма «Мамо,
вiчна i кохана».
20.50 Мегалот.
21.25 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Зiрки гумору. К. Новикова.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Сiмейне розслiдування».
04.30 Здоров`я.
05.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.3
0,03.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».

13.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.05,15.05 Т/с «Iсторiя зечки».
16.10,05.00 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Х/ф «Пiрати Карибського
моря 2: Скриня мерця».
23.05 «Грошi».
00.05 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.50,04.15 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.45 «Володар темряви».
02.30 «Стрингери».
03.30 Т/с «Було кохання».
IНТЕР
05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
0 7 . 1 0 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 0 « Ра н о к з
Iнтером».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.35 Ранок з Iнтером.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.05 Т/с «Хрещений син».
12.15,04.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Пiдземний перехiд».
00.45 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.25 Х/ф «Паранормальне явище 2».
02.50 Д/ф «Ганна Герман. Всупереч долi».
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.30 Д/с «Суперспоруди старовини».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.45,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
06.40,12.30 Анекдоти поукраїнськи.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Вiйськова

22 травня
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Панове офiцери».
23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв».
03.15 Т/с «У чорному списку 3».
04.00 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,
05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
15,17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,
00.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 8.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 8.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 8.20, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 8.40, 12.00, 14.00, 15.55,
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.15,
09.40,14.50,
16.55,19.30,01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»

08.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Футзал. Чемпіонат України.
1 ліга. «Меркурій» (Чернівці) – СК
«Одеса»
16.00 Т/с «Таємничий острів» (1)
16.25 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Біографії»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Черепи» (2)
00.40 «Вулиця Святкова, 1»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.50 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.10 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Я - охоронець 4: помилка в програмi».
11.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Чужа».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Травма». (2).
00.55 Х/ф «Кiнг-Конг». (2).
04.50 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д\\фільм «Світ мандрів»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»

23 травня
розвiдка 3».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Панове офiцери».
23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.50 Т/с «Дружини футболiстiв».
03.15 Т/с «У чорному списку 3».
03.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 5.00Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55,
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда»
9.10, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
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20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,19.55 Т/с «Унiвер».
16.05,02.00 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
17.05, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
19.00,22.55,01.35 БарДак.
22.25,01.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Помилка резидента».
08.30,19.00,23.30,03.00,04.35
«Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.40 Х/ф «Помилка резидента».
17.10 Х/ф «Юнiсть Петра».
18.30 «Речовий доказ». Опiум вiд
«мами».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Бранцi небес». (2).
03.30 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

04.45 «Нез`ясовно, але факт».
05.25,00.50 «Паралельний свiт».
06.10,01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.40 Х/ф «Формула кохання».
12.40 Х/ф «Любов пiд наглядом».
14.40,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди СкубiДу».
06.45,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.50,15.15 М/с «Гу бк а Боб
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.20 Погода.
09.00 Х/ф «Хербi: божевiльнi
перегони».
11.20,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.30 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Бiблiотекар».
00.25 Т/с «Загубленi 6». (2).
01.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.45 Зона Ночi.
02.50 Богдан Ступка. Жива легенда.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Невгамовний Пантелеймон.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25,22.40 «Зал очiкування».
09.00 Т/с «Солдати».
13.15,19.00 «У пошуках пригод».
14.10,18.00 «Звана вечеря».
15.15 Х/ф «Зоряний пил».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.00 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Адвокат розбушувався».
15.25,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «Трiшки вагiтна». (2).
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30,14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Я-особистість»
20.00 «Палітра»

20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,19.55 Т/с «Унiвер».
16.05,02.00 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
17.05, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
19.00,22.55,01.35 БарДак.
22.25,01.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Помилка резидента».
08.30,19.00,23.30,02.15,04.35
«Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.35 Х/ф «Доля резидента».
17.15 Х/ф «На початку славетних
справ».
18.30 «Правда життя». Чужi грiхи.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Пiсля прочитання
спалити». (2).
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
04.45 «Нез`ясовно, але факт».
05.30,00.30 «Паралельний свiт».
06.15,01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00,10.00 «ВусоЛапоХвiст».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.40 Х/ф «Непiддатливi».
12.10 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
14.40,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.45 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
22.25 «Хата на тата».
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Версiя полковника
Зорiна».
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди Скубi-Ду».
06.45,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 5 0 , 1 5 . 1 5 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Бiблiотекар».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.10 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.05 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Ревiзор.
22.00 Х/ф «Бiблiотекар 2: Повернення до копалень Царя Соломона».
00.15 Служба розшуку дiтей.
00.20 Т/с «Загубленi 6». (2).
01.20 Т/с «Як я познайомився з
вашою мамою».
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.25 Зона Ночi.
02.30 Четверта хвиля.
03.45 Скiфи.
03.55 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.15,05.00 Зона ночi. Культура.
04.20 Обожнена.
04.40 Сон Алiни Костомарової.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25,22.40 «Зал очiкування».
09.00 Т/с «Солдати».
13.15,19.00 «У пошуках пригод».
14.10,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «Таємницi мiльйонерiв».
16.15 «Халi Галi».
17.00 «Як я не став зiркою».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».
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15.45 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про
зiрок».
20.10 «Моя правда. Олександр
Барикiн. Розiрване серце».
21.10 «Моя правда. Олег Табаков.
Непрощений батько».
22.40 «Моя правда. Вiталiй Лузкарь. Змiнюючи реальнiсть».
23.50 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Балада про солдата».

теле Версі ї понеділок
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07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10,15.55, 19.20,
21.50,00.20 «Погода»
08.35 Т/с «Таємничий острів» (1)
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Таємничий острів» (1)
16.25 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Біографії»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Перший чемпіонат України з
тенісболу. Чернівецький тур

Передплатний індекс 09584
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Курчатко, смажене у
полум’ї революції…
Революція перевертає все у країні. Позначається
вона на багатьох сферах життя і нерідко відображається
у фольклорі. Тим паче така, що супроводжується
громадянською війною. Не стала виключенням із цього
правила і революція 1917 року в Росії. Вона започаткувала
криваве безумство на руїнах великої імперії, жертвами
якого стали від 8 до 11 мільйонів (!) людей. До цього
страшного числа включено не лише загиблих у боях
та від терору, але й померлих від голоду, холоду,
хвороб. Ще близько 2 мільйонів емігрували з охопленої
громадянською війною Росії.
Від крику душі
обивателя до
гімна анархістів

Події 1917-1921 рр. породили велику кількість пісень різними мовами,
що передають думки та емоції не лише
активних учасників збройного протистояння, але і простих людей, які намагалися залишитися поза виром кривавої боротьби. Серед пісенних творів
були й такі, що дожили до нашого часу,
але у значно зміненому вигляді. Донедавна фольклористи записували у
дитячих колективах пісню «Курчатко
смажене» (російською «Цыплёнок
жареный») у різноманітних варіантах.
Народжена приблизно 1918 року, ця
пісня давно втратила політичний підтекст і набула не зовсім пристойного
змісту. У такому вигляді вона повністю
зрозуміла дітям і сприймається ними
як смішний сатирико-гумористичний
твір: «Цыплёнок плакал, в штаны накакал, пошёл на речку полоскать».
Проте у перших варіантах сумна історія про смажене курчатко мала зовсім
інший зміст.
Зародилася пісня або в червоному
Петрограді, або ж у Москві. На користь першого варіанту свідчать слова: «Цыплёнок жареный, цыплёнок
пареный / Пошёл по Невскому гулять».
Натомість у другому варіанті відображені московські реалії, зокрема
діючою особою тут є найвідоміший
пам’ятник О.С. Пушкіну у центрі Москви:
А на бульваре
Гуляют баре,
Глядят на Пушкина в очки:
- Скажи нам, Саша,
Ты гордость наша,
Когда ж уйдут большевики?
Тут чітко простежується антибільшовицька спрямованість автора
слів. А взагалі пісня є криком душі
звичайного обивателя, який потрапив
у жорна братовбивчої війни. Він хоче
відсторонитися від політики, проте
стає її невинною жертвою:
Я не советский,

Я не кадетский,
Я не народный комиссар,
Я не допрашивал,
Я не расстреливал,
Я просто зёрнышки клевал.
Незважаючи на аполітичність нещасного, «власти
строгие, козлы безрогие»
схопили бідного «и разорвали на куски». Така доля
судилася багатьом реальним
персонажам тодішньої історії,
тому пісня набула великої популярності.
Особливо вона полюбилася анархістам, які співали
власні варіанти, що прославляли їхню ідеологію. Вже після Громадянської війни «Курчатко смажене» сприймалося
в народі як гімн російських
анархістів – цьому сприяла
кінотрилогія про Максима,
знята у 1935-1939 рр., в якій
популярний актор Михайло
Жаров співав цю пісню саме у
такому контексті.

ні побудований на факті аварії, в якій
постраждав один з вождів революції
Панчо Вілья (справжнє ім’я Доротео
Аранга, роки життя 1877-1923). Автомобіль, в якому він їхав, було розчавлено і спотворена машина нагадувала
таргана. А сам революційний генерал
зазнав серйозних травм кінцівок.

«Яблучко» – від
політичного до
кримінального

У громадянських війнах нерідко
сторони жорстокого протистояння співають одні й ті ж пісні, лише з певними
видозмінами. Під час Громадянської
війни в Росії такою було знамените
«Яблучко», яке народилося з матроського танцю. А його музична основа
мала українське та молдавське коріння. Мелодія нагадувала молдавську

Фольклор
безпритульних

«Кукарача» –
маленький тарган

До речі, інша революція – Мексиканська 1910-1917 рр. – народила не
менш відому пісеньку, чимось схожу
на «Курчатко смажене». Мається на
увазі знаменита «Кукарача». У перекладі з іспанської це слово означає
маленького таргана. А саме «тарганами» революціонери називали урядові
війська, співаючи:
La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar.
Porque no tiene, porque le falta
Las dos patitas de andar.
Це можна перекласти, як «Ти тарганисько, ти тарганисько, від нас вже
більше не втечеш». Чому? А тому,
що йому відірвало дві задні лапки.
От, мовляв, як революційні війська
хвацько розправилися зі своїми противниками. Найцікавіше полягає у тому,
що і контрреволюціонери вважали цю
пісню своєю. На їхню думку, сюжет піс-

Эх, яблочко
Да соку спелого,
Слева красного бей,
Справа белого.
У багатьох випадках слова майже співпадали, лише замінювалося
одне-два ключових. Червоні співали:
«Годуватимемо рибу добровольцями».
А білогвардійці з Добровольчої армії:
«Годуватимемо рибу комуністами».
Громадянська війна відрізняється
особливою жорстокістю та безпощадністю, що й проявлялося в частівках тієї пори. Озвірілі люмпени мали
власний фольклор, який відзначався
особливим цинізмом. У телефільмі за
булгаковським «Собачим серцем» в
уста Шарікова вкладені хамські слова:
Эх, яблочко, с голубикою,
Подходи ко мне, буржуй,
Глазик выколю! Глазик выколю,
Другой останется,
Будешь знать, г..о, кому
кланяться!
Існували й похабні куплети, й відверто кримінальні.
Під час Громадянської війни
з’явилося чимало пісень, що
побутували у різних варіантах
– від політичних до блатних.

народну пісню «Калач», а приспівка
здавна побутувала в Україні у такій
формі:
Ой, яблучко, куди ж котишся?
Пустіть, мамо, на вулицю,
Гулять хочеться!
На Чорноморський флот призивали головним чином українців, так вона
потрапила у матроське середовище.
А з початком революційних подій на
знайому мелодію народжувалися різні
слова. Співали й червоні:
Офицерик молодой,
Ручки беленьки,
Ты катися за Кавказ,
Пока целенький.
Співали й їхні противники:
Едет Ленин на коне,
Троцкий на собаке,
Коммунисты испугались,
Думали – казаки!
Були свої слова і у махновців:

Загальновідомою була
пісенька про «шарабан – американку», яка пародіювала
дореволюційну пісню з кафешантанного репертуару,
створену у жанрі «жорстокого романсу». Французьким
словом «шарабан» у ті часи
називали відкритий екіпаж
з поперечними сидіннями,
й цей образ використано у
пісні як символ колишнього
заможного життя.
Попервах її співали у Поволжі лише противники більшовиків.
Білогвардійське підпілля у Самарі навіть використовувало «Шарабан» як
своєрідний пароль: члени організації
при зустрічі один з одним наспівували
її. Потім відомою мелодією скористалися червоні, написавши на неї слова,
спрямовані проти адмірала Колчака.
Згодом пісня потрапила до Одеси, де
сподобалася місцевому кримінальному світу. Відтак у ній з’явилися слова
про злодіїв та уркаганів. Навіть у політичному варіанті була згадка про найбільш криміналізований район Одеси:
Зачем нам пушки, зачем нам танки,
Когда нас любят на Молдаванке!
Відомо, що білій армії не допомогли ні гармати, ні іноземні танки,
ні навіть «любов Молдаванки». Її залишки евакуювалися разом зі своїм
фольклором. А з білоемігрантами

відправилася за кордон і ця пісня. У
СССР же «Шарабан» часто співали
безпритульні діти, яких багато тоді
тинялося вулицями міст. Їхні батьки
або загинули на фронтах, або були
знищені під час масового терору. Серед безпритульної малечі опинилося
чимало дітей дворянства, офіцерів,
священиків. Якщо селянськими дітьми
опікувалися численні родичі, а дітьми
робітників нерідко займалися робітничі
організації, то нащадки «класових ворогів» були нікому не потрібні, крім хіба
що злочинного світу. Лише згодом ними
зайнялися чекісти – коли зрозуміли, що
підростає ціле покоління потенційних
ворогів Радянської влади, загартоване
труднощами жорстокого життя.
Фольклор безпритульних зберіг і
різні варіанти «Курчатка смаженого»,
і «Яблучка», і «Шарабана – американки». Було у них і чимало власних
пісень, більшість з яких відійшла із
самою епохою і нині майже невідома
широкій публіці.

Пісні народжує життя

А життя народжувало нові пісні.
На початку 20-х рр. країною прокотилася хвиля повстань проти Радянської
влади, в яких за зброю взялися не
лише селяни, але й робітники, і навіть кронштадтські матроси. Останніх
більшовики спочатку з гордістю називали «гвардією революції», проте
і моряки підтримали боротьбу села
проти більшовицької «продрозверстки» – шаленого грабунку селянських господарств. Коли у березні
1921 р. повстало 27 тис. балтійських
матросів і солдатів кронштадтського
гарнізону, то їхні вимоги висловили
слова нової пісні:
Поднимайся, люд крестьянский,
Всходит новая заря,
Сбросим Троцкого оковы,
Сбросим Ленина – царя!
На жаль, скинути їм нікого не вдалося, вони зазнали повної поразки.
Ленін відправив проти кронштадців навіть делегатів більшовицького
з’їзду, пов’язавши їх кров’ю – як це
робили кримінальні пахани. А Громадянська війна добігала кінця, втомлені нею селяни погодилися з новою
економічною політикою більшовиків
і в основному припинили збройний
опір. Недавні події стрімко відходили
у минуле, й наступним поколінням про
них нагадують лише підручники історії та художні твори. І ще – пісенний
фольклор, який з роками все більше
відривається від історичної основи та
перетворює розповідь про трагедію
простої людини в умовах громадянської війни у звичайну дитячу пісеньку
мирного часу.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Версі ї

мистецькі

З нагоди 70-річчя від дня народження Ореста КРИВОРУЧКА – автора сучасного герба
Чернівців – у «Вернісажі» відкрита ювілейна виставка.
– Яким Ви були в дитинстві, юності? Як
навчалися, чи були бешкетником?
– Маленький, худенький, спокійний. Напевне, тому мене не чіпали, та ймовірніше – що сам
ніколи не був забіякою, вважав бійки дикунством
(радше – вроджена шляхетність не
дозволяла майбутньому художнику
в дитинстві, як і згодом, упродовж
багатьох десятиліть, поступати недостойно – Г.М.). Як навчався? Завше – на відмінно. Напевне, через
нещедре життя сироти. Батько загинув, помер від ран за кілька місяців
до Перемоги. Мама сама піднімала
двох дітей, мене і брата Миколу.
Отримувала мізерну зарплату і якось
не випадало мені вчитися погано.
– Які дитячі забавки
запам’яталися найбільше?
– Чогось особливо й не було.
Ми своєї корови не мали, я ходив
на горби до хлопчаків, які випасали
своїх корів. Гралися у «війну», у
«наших» і «німців-фріців». «Свої»
у наступній грі ставали «ворогами»,
щоб було по-справедливості, бо нікому не хотілося ставати ненависним
фашистом, навіть для короткочасної
гри. Я був не єдиним, у кого батько
не повернувся з війни. Найбільшою
розвагою було знайти патрони, гранати, а потім зробити свою маленьку
війну. Одного разу вкинули у вогонь
саморобну вибухівку (порох видобували з патронів), відбігли, проте...
нічого не відбулося. Ми почали підходити до вогню, і тут наш пристрій
врешті розірвався. Підійшли б на
якусь мить раніше, то біди б не оминули. А одного
разу я приніс додому гранату. Як і всі діти, не міг
зрозуміти того, що відчувала мама. Дуже багато
дітей гинули чи залишалися каліками. Мамина
реакція була відповідною... Врешті – відголосок
війни закопали десь у лісі. Хоча нас, дітлахів, такі
історії нічому не вчили.
- А чи мали якісь мирні ігри? Взимку, наприклад, як розважалися?
- То треба було бачити! Мали «снігурі» для
катання по снігу та «дутиші» для льоду. З ремза-

гав його на одну ногу, а іншою відштовхувався
– катався, як на самокаті. Ми всі дивилися на
нього з заздрістю. Бо більшість, і я серед них,
прив’язували до ніг дощечки. Інший мав справжні ковзани, але був сином певного начальника,
він зі своїми батьками ставилися до нас зверхньо,
тому ми особливо на них не зважали. Ми, старожучани (тоді ще село не було приєднане до Чер-

нівців), були гоноровими в доброму сенсі слова.
Ще одна забавка – залізне колесо, яке ганяли
перед собою спеціально зігнутим дротом.
Раз на тиждень можна було подивитися фільм
у клубі, неподалік від школи. Це було великим
святом і для дітей, і для дорослих. Знаменитий
індійський двосерійний «Бродяга», чотирисерійний «Тарзан», згодом – «Два бійці», «Чапаєв».
Ще пізніше – французькі кінокомедії, з улюбленим коміком Фернанделем у головних ролях.
У садгірському кінотеатрі бував рідко – квиток
коштував карбованця, такі гроші отримував нечасто. Але коли мама все ж давала «на садгірське
кіно», то я затискав міцно в кулак свого карбованця і не випускав до самого кінотеатру.
– Коли до вас провели електрику?
– Вже коли з армії повернувся. А до того світили «керосинками». До слова, приблизно тоді я
купив свій перший фотоапарат, не розставався
з ним ніколи, постійно фотографував цікаві моменти, у Чернівцях полюбляв вишукувати цікаві
ракурси, деталі архітектури. Ночами друкував
фотографії, до світанку – щоб не засвітити фотопапір. Це захоплення залишилося досі.
– Школа була поруч чи ходили далеко?
– Хвилин сорок, через шанці і толоку. Дороги
як такої не було взагалі. Добре, коли не дощило.
По «сухому» доходили швидше. Автобусів тоді
не було, а вже коли навчався у перших класах,
дали автобус до Чернівців. Тоді й проклали першу
заасфальтовану дорогу, до того була гравійна.
А так ходили «до міста» пішки. Але ми ходили
звичними стежками, бо дорога робила гак, а ми
намагалися скоротити.

Династія Криворучків
відбулася
воду мали металеві деталі, до них припасовувалися дерев’яні планки, шнурами прив’язувалися
до ноги. Тільки один хлопець володів великим
скарбом – справжнім ковзаном «снігурем», одя-

– Ви закінчили знамениту Строганівку,
у якій працювали відомі митці-педагоги.
Окрім того, в цей час у Москві відбувалися як
виставки знаменитих європейських митців,

так і предтеч нового мистецтва у радянській
державі.
– Нам викладали справді непересічні особистості, мистецтвознавці, відомі своїми виданнями:
дослідник італійського Відродження Данилова,
давньоруських ікон – Матвєєва, єгиптолог Чикалов та інші. Особливо запам’ятався живописець
Олексій Миколайович Скляренко родом з Криму.

й не опинялися в Сибіру, то ставали на десятиліття, а іноді на все життя, опальними
митцями.
– Не тільки за виставки художні або театральні вистави страждали. Професор Людвіг,
наприклад, вивчав символіку, за що отримав 25
років. Ще б пак – у її складі є і солярна символіка,
звідки взята і свастика. А Кукуруза з Кам’янцяПодільського вислали в Казахстан через
«величезний злочин»: він сказав, що
чеські кох-і-нори кращі за радянські олівці.
Думаю, що осудники теж не сумнівалися в
якості тих та інших.
– Ваш батько мав артистичний
хист – шив та орнаментував кожухи,
кептарі. Вашій дочці Оксані теж передалося таке вміння, не цурається
фарб і внучка Богдана. Свою ювілейну
виставку Ви зробили спільною з нею
(тепер – О. Скоробогач). Можна вести
мову про династію Криворучків?
– Дочка малює постійно, ще школяркою брала участь у різних міжнародних
конкурсах, її екслібриси помістив у своєму
виданні італійський колекціонер Маріо де
Філіппіс. До слова, згаданий Сергій Кукуруза в Актюбінську мав свою школу, найвідоміший графік Казахстану А. Отеген-Тана
– його учень. До століття з дня народження
С. Кукурузи вони організували виставку.
Оксана послала туди портрет митця на тлі
фортеці. Вона працює у багатьох техніках,
та мені найбільше імпонує її олійний живопис – в експозиції вразив натюрморт, білі
й рожеві півонії, сповнені життєдайною
енергією. Кажу це не як люблячий батько,
а як художник, суворий критик.
– Ваш друг і колега, скульптор
Володимир
Гамаль пригадав, що у
Династія художників Криворучків
виданні про Якова Гніздовського, яке
підготував відомий мистецтвознавець
Племінник актриси Наталії Ужвій, гадаю, гордивДмитро Степовик, славетний художник відся таким фактом у своїй біографії, або дуже любив
значив Ваш екслібрис на ХІХ Міжнародному
свою талановиту тітоньку, бо декілька разів з того
конгресі екслібриса, що відбувся у Лондончи іншого приводу згадував про неї. А виставки
ському університеті.
були унікальними. У клубі атомників ім. Курча– Міжнародна пересувна виставка «Європа
това, і тільки у них дозволяли влаштовувати такі
і бик» (для нас воно асоціює найперше з міфолоекспозиції. Так ми познайомилися з творчістю
гічним викраденням Європи, на наших теренах
саме так би й назвали цю імпрезу) відбувалася
у Нідерландах та Німеччині. Яків Гніздовський
відвідав її, а там експонувалася моя інкорель…

Галина МАТВІЇШИН, мистецтвознавець, член
Національної спілки художників України

експресіоніста Вальоса, батька російського
авангарду Філонова. У музеї образотворчих мистецтв ім. Пушкіна пройшла знаменна виставка
«Москва-Париж», яку прагнули побачити митці
всього колишнього союзу. Хоча потрапити туди
пересічній людині було ой як непросто! Або закриті виставки на Малій Грузинській! Відбулася
перша виставка нонконформістів, під музику.
Авангардна класика медитативного спрямування. Хоча вона і була закритою, але в мистецьких
колах мала неабиякий резонанс.
– За схожі виставки у цей час люди якщо

Довідка
Орест Іванович Криворучко – Заслужений художник України, відомий у світі
графік. Народився 9 травня 1942 року в
Старій Жучці (тепер це мікрорайон Чернівців). Закінчив художньо-ремісниче
училище №5 за фахом – живописецьальфрейник та графічне відділення Московського вищого художньо-промислового училища (колишнє Строгановське,
тепер університет). Працював художником-оформлювачем у Чернівецьких
майстернях Художнього Фонду.
Працює в галузі станкової та промислової графіки, книжкового оформлення, театрального плаката, станкового
малярства. Автор екслібрисів (створив
понад 575 книжкових знаків) і графічних
мініатюр. Малював давню архітектуру
(фортеці, вітряки, церкви), природу (оінні Карпати, верби Коровії), натюрморти,
портрети, книжкові знаки; багато експериментував у різних техніках. Автор понад 20 персональних та лауреат міжнародних (в 35 країнах) виставок. Лауреат
обласної премії ім. Сидора Воробкевича
за особистий внесок у відродження та
розвиток культури і мистецтва краю.

Жінка, яка робить довколо
себе життя... солодким
– У житті головне – відкрити власні двері, і через
них піти шляхом, який зверху передбачений саме для
тебе. Тоді все вдасться, в усьому таланитиме і, що
найголовніше, почуватимешся щасливим. – Такого
філософського висновку дійшла ще зовсім молода
жінка, чернівецький майстер-кондитер Оксана
КУРЛЯНЦЕВА.
Рецепти до неї
приходять у ві сні

У 17 років, після закінчення 10-го
класу середньої школи №37, Оксана
стала кондитером. Мати радила їй
опанувати більш серйозну професію
– телефоністки чи машиністки, адже
кожна жінка й без того господиня на
кухні. Та донька вирішила по-своєму
– пішла учнем кондитера. Щоправда,
учнем – дуже гучно сказано, бо у кондитерський цех при електромеханічному заводі, де потім працювала 15
років поспіль – аж до його закриття,
перед дівчиною не поспішали відкривати професійні секрети. Виконувати
чорнову роботу – будь ласка, а от щоби
показати, як з крему викласти троянду, що сама проситься до рота, – зась.
Але Оксана вчилася, немов з повітря:
за що не візьметься – все виходить
якнайкраще. «Опанувала кремовими трояндами навіть без кулінарних
книжок, – згадує тепер з посмішкою
відомий майстер-кондитер. – Та моє
тодішнє горе-навчання багато чому
мене навчило. Можливо, саме тому я
ніколи і нічого не приховую від тих,
хто працює зі мною поруч. Завжди
покажу і розкажу, що і як краще зробити. Бо чим більше віддав, тим більше
отримав. Це – закон. Та й жодна з тих
кондитерок, між іншим, які не хотіли
новеньких вчити, ділитися з ними
досвідом і власним надбанням, у цій
професії не затрималися. Мабуть, це
не випадково...»
Таки не випадково, бо талант – він
завжди щедрий. Тому п. Оксана має
чимало учнів, які теж досягли значних
вершин. А те, що Курлянцева – кондитер від Бога, ніхто не сумнівається. До
неї навіть рецепти приходять у ві сні,
як таблиця хімічних елементів Менделєєва до свого творця. Та, зрозуміло,
щоби рецептура до тебе навідалася у
час відпочинку, треба цілими днями
розмірковувати над нею:
– Якось попався мені дуже примхливий замовник. І такий весільний
торт уже робився, і сякий рецепт не
новий. Хотів чогось такого(!), а чого
і сам не знав. І я не знала, чого б іще
такого втнути! Два тижні не давав мені
той весільний торт спокою. Руки щось
роблять, а в голові думки про нього.
У відчай уже почала впадати. Аж тут
раптом – сон. Сон з готовим рецептом!
Уявляєте?!

Мартинова, яка все життя прожила в
Архангельську, була там між іншим
відомим кондитером. Утім, сім’я батька
у цьому сенсі теж не відставала. Бо у
багатодітній родині Орлецьких смачно
готували всі без винятку – і чоловіки,
і жінки. Особливо ж надавалися до
домашньої випічки: буковинські за-

виванці, медівники на столі в усіх
Орлецьких не переводяться й досі.
Одне слово, Оксані було в кого вдатися.
Друга, визначально професійна

Щасливі зустрічі

Перша, попередня
Саме щасливі зустрічі багато в
чому визначають людську долю. І
саме ними багате життя Оксани Іллівни. А почалося все, мабуть, ще до її
народження. Була доленосна зустріч
Оксанчиного тата Іллі Орлецького,
уродженця Садгори, який служив
у Архангельську, з юною місцевою
бухгалтеркою Ніною. І привіз солдат
строкової служби до себе додому, на
Буковину, з далекої півночі дружину.
А бабуся нашої героїні – Ірина Іллівна

з чужих перемог, а й організовувати їх.
...Одеський кондитерський
конкурс ім. Фальконі – один із
найпрестижніших в Україні. У ньому
політ фантазії учасника спрямований
у минуле. А щоби повернути стрілки
годинника назад у часі, потрібний
не лише талант кондитера, а й дослідника, історика. Бо дісталося на
цьому конкурсі Оксані доволі непросте
завдання – спекти торт середини ХІХ
століття. А гадаєте, так легко перейти
від кухні та духовки до бібліотеки?
Тут і став у пригоді Оксані талант наставниці й натхненниці перемог усієї
школи буковинських кулінарів Олени
Іванівни Палагнюк, нині ще й викладачки чернівецької філії Київського
торгово-економічного інституту. Не

конкурсу,
– згадувала
Курлянцева столичний
конкурс, де здобула
найвищу перемогу. – Я сама не знаю,
як у мене це виходить, – зізналася
майстриня. – Мої колеги по роботі
інколи допитуються: «Може, ти щось
примовляєш? Ворожиш? Адже ми
зробили те ж саме дріжджове тісто, а
воно не таке пухке як у тебе. Чому?» А
я просто так відчуваю, знаю – та й усе!
А, може, це результат того, що я вже

один день вони з Оксаною просиділи
в бібліотеці, аж доки не знайшли таки
потрібну рецептуру.
– Торт ХІХ століття важко назвати
тортом у нашому розумінні цього слова, він дуже різниться від сучасного,
– згадує ті події Оксана. – Тоді ж навіть
не було тих продуктів, які
для цього ми використовуємо сьогодні. Торти позаминулого століття нагадують чимось медівник, бо й
кремів ще не вигадали. Та
й інгредієнтів для їхнього
створення було занадто
мало якщо порівняти з нинішнім днем. В основному
– це шоколад, мигдаль,
сухарі... Та за смаком торт
вийшов настільки незвичним і вишуканим, що журі
не могло наїстися! – щасливо сміється Оксана. – А
це найкращий показник!...
Перемоги на професійному шляху – завжди радість і великий
поступ. Оксана ж привозила з Києва
медалі одну за одною – бронзову,
золоту. Стала кращим кондитером
України.
– Торт був домашнім завданням,
десерт готувала на місці, а печиво теж
доводила до готовності вже під час

більшу частину свого життя присвятила кондитерській справі? Та й над
новими рецептами думаю постійно...
Без цього просто не уявляю свого існування.
Найбільше Оксана любить «гратися» з печивом. «Різні кремчики
вигадую, додаю та мудрую з шоколадом, горішками – одне слово, граюся
у своє задоволення», – зізнається
вона. А чи не в цьому секрет успіху?
Саме у задоволенні, яке отримує від
роботи. Тому-то з-під її рук виходять
тільки дуже смачні, солодко-позитивні та... радісні вироби. Щоби їх
посмакувати, чернівчани, серед яких
чимало любителів різних солодощів і
десертів, відвідують кафе-кулінарію,
що в кінці вул. Кобилянської. Там
уже протягом останніх семи років
Оксана Іллівна працює майстромкондитером. І це лише другий запис в
її трудовій книжці. Саме тут, завдяки
Володимиру Вікторовичу Терешкіну
та його дружині Світлані Борисівні,
відбулося зростання пані Оксани як
фахівця. Бо якщо власник на своєму
місці, то він не шкодує коштів на навчання своїх спеціалістів. Недарма
ж буковинці знають ще це кафе як
підприємство «ПП Терешкін», а саму
Оксану – як неперевершеного майстра весільних тортів та іншої святко-

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

Найвідоміші енциклопедії світу не
обходяться без імені нашого земляка

«Снігурі», патрони,
справжній «Тарзан»
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А потім відбулася зустріч Оксани
з кухарем і кондитером Світланою Басенко – щедрою та світлою людиною,
яка й познайомила дівчину з головою
обласної асоціації кулінарів Оленою
Іванівною Палагнюк. Відтоді почалося
Оксанчине професійне зростання. Бо
Олена Іванівна вміє не тільки радіти

вої
випічк и .
П р и їжджають
додому, замовляють, передаючи телефон
І це теж торт!
одне одному... Сарафанне радіо – народне визнання. Тож у цьому ракурсі
– розповідь про ще одну щасливу і
визначальну зустріч в житті цієї солодкої жінки. До слова, вона й сама
солодкоїжка.
Третя, доленосна
Це вже аксіома, що без міцного
тилу дуже важко відбутися як чоловікові, так і жінці. І Володимир
Курлянцев для Оксани – і коханий
чоловік, і міцне плече та підтримка
в усіх житейських справах. Їхні стосунки на кшталт добре випеченого
калача – складові добре перемішалися і вийшов напрочуд смачний і
корисний витвір, де краса і гармонія
пройшли гартування вогнем житейських буднів.
Подружжя має двох чарівних
дітей, майже дорослих – 16-річного
Сашка й 13-літню Марійку.. У дитинстві обоє із задоволенням допомагали мамі пекти різну смакоту, а тепер
мають інші інтереси. Син захопився
комп’ютерами, а донька мріє про
кар’єру перукарки. Оксана удавано
зітхає, бо, як жінка мудра, усвідомлює, що кожна людина має свій шлях
і своє призначення. Втім, десь у глибині душі, мабуть, сподівалася, що
Сашко обере її фах, адже пішла його
народжувати прямо з роботи... Та,
наразі, якщо хлопець успадкує чоловікові таланти, Оксана не буде проти.
Про свого Володимира говорить тільки
із захопленням:
– Він у мене майстер на всі руки, за
що би не взявся – все виходить. Побудувати, злагодити – будь ласка! Хоча
за фахом – автослюсар. Приватний підприємець. Нема різниці, в якій машині
неполадки – вітчизняній чи імпортній.
Та що казати – усе моє кондитерське
обладнання Володя ж і зробив. Усі ті
підставочки, формочки... цілий мінікондитерський цех! А тепер ось обмірковує,
як краще виготовити спеціальну машинку для глазурування, щоби працювалося легше та швидше... Одне слово,
така людина поруч – щастя, – резюмує
з втішною посмішкою. Та й Володимир
відповідає Оксані взаємністю, недарма
ж називає найсолодшою жінкою.

Епілог

Зрештою, нещасні люди готувати
смачно не можуть, тим паче, випікати
та виробляти десерти. У цьому Оксана
твердо переконана. Бо настрій кухаря,
кондитера – завжди в стравах, що виходять з-під їхніх рук. Отож і салат, борщ
та відбивна, і торт, випічка та десерт
опосередковано відіб’ються на тих, хто
все це споживатиме. Тому люди, які беруться за годування інших, повинні бути
винятково доброзичливими і, бажано,
щасливими. Бо коли людина щаслива,
то і довкола неї саме так почуваються
інші, і все, що вона робить, до чого
торкається, наповнюється гармонією.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
Солодощі на замовлення:
050-984-38-82, Оксана
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соціальні

Версі ї

УТ-1

...Щоб уберегтися від недобросовісних
компаньйонів, їх потрібно знати в обличчя
Білоруський завод з виготовлення
оздоблювальних матеріалів ВАТ «Березабудматеріали», до асортименту яких
належить і керамічна настінна плитка,
випускає продукцію для ринку будматеріалів з 1967 року. Нині завод виробляє
облицювальну плитку на італійському
обладнанні фірми SACMI за технологією
подвійного випалу. Завдання підприємства – запропонувати своїм покупцям
якісну та актуальну на ринку продукцію.
Сумлінність і відповідальність, грамотне планування ресурсів, контроль
на кожному етапі виконання проекту і
тісна співпраця з замовником гарантують
отримання клієнтом якісного результату
у встановлені терміни. Принципи, закладені в основу нашої діяльності, дозволяють нам поступово заробляти повагу
замовників і партнерів. Ми цінуємо свою
репутацію і докладаємо всіх зусиль, щоб
її постійно підтверджувати.
На жаль, не завжди вдається отримати у відповідь від партнерів, з якими
співпрацюємо, таке ж відповідальне
ставлення і професійний підхід до роботи. Вдвічі неприємний факт, коли підприємство, з яким давно співпрацюєш,
перестає виконувати умови угоди, а свої
особисті проблеми намагається перекласти на плечі партнера. З чернівецьким
підприємством ТОВ «Ярекс» (проспект

Незалежності, 96), що займається оптово-роздрібною торгівлею будматеріалами, ми працювали з 2003 року: постачали
облицювальну плитку, яку «Ярекс» реалізовував через мережу своїх магазинів.
У 2009 році «Ярекс», замовивши і
отримавши чотири вагони керамічної
плитки, за отриманий товар не розрахувався. Нині ТОВ «Ярекс» заборгувало ВАТ
«Березабудматеріали» 683 тис. 358, 84
грн., що складає близько 80 тис. доларів
США. Згідно з укладеними угодами, термін розрахунку за продукцію складає 60
днів, але ні через 60 днів, ні через рік, ані
навіть через три оплати від ТОВ «Ярекс»
ми не отримали.
Для вирішення проблеми ми ставили питання про повернення продукції,
але, виявилося, повертати нічого – все
продано, а гроші від продажу, ймовірно,
пішли на оплату відсотків за кредитами,
які взяв директор ТОВ «Ярекс» Ярослав
Холоднюк або на будь-які інші потреби.
Ми згодні на поетапний розрахунок – відрахування відсотків прибутку від продажів нині діючого магазину «Ярекса». Але
керівництво цього підприємства замість
того, щоби запропонувати зустрічні варіанти вирішення питання, розповідає про
особисті проблеми – труднощі з продажем
раніше придбаних складських приміщень, після продажу яких (вже протягом

пенсійні

Цікавляться науковці

«Мені 61 рік, одержую наукову пенсію, не працюю. Якщо
я працевлаштуюсь на посаду наукового працівника, як мені
виплачуватимуть пенсію? Які документи необхідно подати до
органів Пенсійного фонду?»
Пенсія, призначена відповідно до статті 24 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», у період роботи на посадах,
які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу»,
«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України»,
виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а після
звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цього
Закону.
У разі працевлаштування пенсіонера – наукового працівника після
01.10.2011 на наукову посаду, розмір пенсії до виплати за нормами
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначається за матеріалами пенсійної справи за документами,
наданими для розмежування джерел фінансування при первинному
призначенні пенсії.
Оскільки в такому випадку вид пенсії не змінюється, заяву про
переведення з одного виду пенсії на інший подавати непотрібно. Однак, необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про
обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати, зокрема,
про вступ на роботу та звільнення з роботи.
«Який порядок виплати наукової пенсії, в разі, якщо пенсіонер працює на звичайній роботі, а за сумісництвом – на роботі,
яка зараховується до стажу наукової діяльності?»
У разі працевлаштування, незалежно як: чи за основним місцем
роботи, чи за сумісництвом, пенсіонера – наукового працівника на
посаду, яка дає право на призначення пенсії в порядку і на умовах,
передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
«Одержую наукову пенсію з 2010 року і продовжую працювати за строковим договором, термін дії якого завершується
30.06.2012. Але з 01.09.2012 планую укласти новий строковий
договір. Чи матиму право отримувати наукову пенсію у повному обсязі?»
При укладанні нового договору з 01.09.2012 виплата наукової
пенсії здійснюватиметься у розмірі, визначеному відповідно до Закону
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
«Одержую наукову пенсію з 2010 року і продовжую працювати за контрактом до 31.08.2012 року. Та вже наступного
дня, тобто 01.09.2012-го контракт буде продовжено (укладено)
до 01.09.2013. Чи матиму право отримувати наукову пенсію у
повному обсязі?
Виплата наукової пенсії здійснюється в повному розмірі за умови,
що між періодами роботи відсутні дні, коли особа вважається непрацюючою.

Олена ПОЛІЩУК, начальник відділу спеціальних пенсій ГУ ПФУ
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3 років) з нами обіцяють розрахуватися.
Працювати комфортно з тим компаньйоном, який відчуває себе відповідальним не тільки за свій особистий
бізнес, а й за успіх бізнесу партнера. Ми
звертаємося до керівників підприємств,
організацій, підприємців і закликаємо
бути пильними: щоб уберегтися від недобросовісних компаньйонів, їх потрібно
знати в обличчя!

Сергій АНТАНЮК, провідний
інженер служби збуту ВАТ
«Березабудматеріали»

Від редакції:
Пан Антанюк залишив редакції всі
документи на підтвердження своїх слів і
навіть копію позовної заяви до суду. Та
ми залишаємо за «Ярексом» право на викладення власної версії.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

провідного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної
служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на
посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом
в інших сферах управління не менше 2 років, знання державної мови та ПК.
державного виконавця відділу державної виконавчої служби
Сторожинецького районного управління юстиції.
Вимоги: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.
заступника начальника відділу державної виконавчої служби
Новоселицького районного управління юстиції.
вимоги: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного
спеціаліста (головного або старшого державного виконавця) чи в інших сферах
управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
начальника реєстраційної служби Сокирянського районного
управління юстиції;
завідувача сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Сокирянського районного
управління юстиції.
вимоги: вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань „Правознавство”. Стаж роботи за фахом на
державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3
років, знання державної мови та ПК.
До конкурсної комісії подаються такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу та проходження державної служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, присудження наукового ступеня;
деклараціюпромайно,доходи,витратиізобов’язанняфінансовогохарактеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України „Про засади
запобігання і протидії корупції”;
копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 55-09-61.

Припинення підприємницької діяльності
та позапланові перевірки
Що є підставою для проведення
органами Пенсійного фонду позапланових перевірок платників при
проведенні процедури державної реєстрації припинення юридичних осіб та
підприємницької діяльності фізичних
осіб – підприємців за їхнім рішенням?
– запитує група підприємців.
Роз’яснює Наталія ТЕЛЕШМАН, головний спеціаліст відділу аналізу та звітності
Головного управління ПФУ:

– Закон України від 19.05.2011 № 3384
вніс зміни до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців за
їх рішенням.
Враховуючи положення зазначеного
Закону, у разі проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та
підприємницької діяльності фізичних осіб
– підприємців за їх рішенням підставою для

проведення органами Пенсійного фонду
України позапланової перевірки платника
єдиного внеску є повідомлення державного реєстратора про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної особи або повідомлення про
внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.

Запитуйте – відповідаємо

Без довідки нема нарахувань
«З якого періоду підприємство має
право нараховувати ЄСВ за ставкою
8,41% працівнику, якому встановлена
інвалідність?»
Відповідно до ч. 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.10 №2464-VI
та п. 3.11 Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої постановою
правління Пенсійного фонду України від
27.09.10 №21-5 (далі – Інструкція №21-5),
для підприємств, установ та організацій,
де працюють інваліди, розмір єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі — ЄСВ) в
частині нарахувань на заробітну плату та
виплати у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності працівникам-інвалідам
становить 8,41%.
У відповідності з абзацом другим п.
3.13 Інструкції №21-5 підтвердженням
встановлення працівнику інвалідності
є завірена копія довідки з акта огляду в
медико-соціальній експертній комісії про
встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснює безпосередньо
роботодавець.
Отже, нарахування роботодавцем ЄСВ
в розмірі 8,41% на зарплату та лікарняні

працівників-інвалідів здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності,
але не раніше отримання підприємством
копії довідки МСЕК про встановлення групи
інвалідності.

Пенсії на підприємствах із заборгованостями не перераховують
«Я пенсіонер, але нині працюю.
Коли звернувся до Пенсійного фонду
для перерахунку пенсії, мені відмовили в зв’язку з тим, що підприємство
має заборгованість. Чи може керівник
сплатити внески за мене, щоби потім
перерахували мою пенсію?»
Відповідно до п. 6.10 Інструкції №21-5
визначено, що у випадку «якщо платник
має несплачену суму недоїмки, штрафів
та пені, сплачені ним суми єдиного внеску
зараховуються в рахунок сплати недоїмки,
штрафів та пені у порядку календарної

черговості їх виникнення». Тож якщо підприємство має недоїмку та штрафи (пеню)
за попередній період, внески, які воно
сплатить до Пенсійного фонду, зарахують
у такому порядку: спочатку недоїмку минулих періодів (пеню та штрафи на неї),
далі недоїмку за попередній період (пеню
та штрафи на неї), а вже потім поточні
платежі.
У вашому випадку, отримавши від
підприємства внески за окремого працівника, Пенсійний фонд зарахує їх у рахунок
заборгованості за минулі періоди, а за

звітний період знову виникне недоїмка,
оскільки поточні платежі залишилися несплаченими. Тому для отримання довідки
на перерахунок пенсії необхідно, щоби
ваше підприємство повністю розрахувалося з Пенсійним фондом за всіма штрафами
та платежами за попередні періоди.

Наталія ЗОРІНА, головний спеціаліст
відділу роботи з платниками
управління надходження доходів
головного управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.50 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.35,10.50 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 Здоров`я.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф «Дожити до свiтанку».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Жарт з С. Дроботенком.
16.35 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.55 Про головне.
18.50 Українська пiсня року.
20.45 Свiт спорту.
21.25 Україна з Гайтаною.
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. 2-й пiвфiнал.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Спорт.
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Сiмейне розслiдування».
04.30 Книга.ua.
04.55 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.20 Як це?
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.05,15.05 Т/с «Iсторiя зечки».
16.10,04.55 «Говоримо i показуємо».

17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.35 Комедiя «Олiмпiйське селище». (2).
23.25 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.05,04.10 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.05 «Грошi».
01.55 «Володар темряви».
02.40 «Стрингери».
03.25 Т/с «Було кохання».

IНТЕР

05.25,22.40 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
0 7 . 1 0 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 0 « Ра н о к з
Iнтером».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.35 Ранок з Iнтером.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.05 Т/с «Хрещений син».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Пiдземний перехiд».
00.45 «Розбiр польотiв».
01.45 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
03.05 Д/ф «Портрети. Свiтлана
Свiтлична. Свiтити завжди».
04.00 «Подробицi» - «Час».
04.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.30 Д/с «Таємницi iсторiї».

ICTV

05.15,06.25,01.50,03.10 Погода.
05.20,02.45 Факти.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.40
Спорт.
06.35,12.35 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Вiйськова
розвiдка 3».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Панове офiцери».

23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв».
03.15 Т/с «У чорному списку 3».
03.55 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».

13.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.05,15.05 Т/с «Iсторiя зечки».
16.10,05.30 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Бойовик «Перевiзник 2». (2).
22.05 Трилер «Законослухняний
громадянин». (2).
00.10 Трилер «Iдеальна втеча».
(2).
01.55 «Володар темряви».
02.40 «Стрингери».
03.25 Т/с «Було кохання».
04.10 Комедiя «Олiмпiйське селище». (2).
IНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
0 7 . 1 0 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 0 « Ра н о к з
Iнтером».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.35 Ранок з Iнтером.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.05 Т/с «Хрещений син».
12.15,04.20 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 5 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Тамбовська вовчиця».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
2 0 . 3 0 « В ел и к а р i з н и ц я п о українськи».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
01.45 Х/ф «Мова нiжностi».
03.50 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,03.45 Погода.
05.20,03.20 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Вiйськова розвiдка 3».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Х/ф «Тринадцятий район».
22.00 Х/ф «Тринадцятий район.

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 Перший чемпіонат України з
тенісболу. Чернівецький тур
16.00 Т/с «Таємничий острів» (1)
16.25 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Біографії»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.00 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Прийоми
приймальної мами».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.55 Х/ф «Гангстер». (2).
04.40 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

ТВА

6.00, 7.30, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 7.55, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.30, 8.00, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.10 Погода на курортах
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.05, 15.00 Т/С «Руда»
9.00, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.40, 12.00, 13.55, 15.55, 17.10,
22.05, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.15 Привітай
22.15 Політична кухня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.00, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.35 Т/с «Таємничий острів» (1)
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20,07.15,07.35 Тема дня.
06.30,07.25 Країна on-line.
06.40 Заголовки.
06.45 Глас народу.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний календар.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Хазяїн у домi.
07.45 Щоденник Євробачення.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф «Київська Русь. Розпад
чи розквiт?»
09.50 Театральнi сезони.
10.40,16.00,17.25 Погода.
10.45 Щоденник ПКЄ-2012.
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45,15.15 Euronews.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «П`ять хвилин страху».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.15 Т/с «17 миттєвостей весни».
17.35 Наша пiсня.
18.40 Шляхами України.
19.00 Зiрки гумору. О. Воробей,
Ю. Гальцев.
19.45 М. Задорнов «Ми чиє?..»
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.15 Т/с «Сiмейне розслiдування».
04.55 Д/ф «Богодар Которович.
Вiдблиски».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

24 травня

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
22.55 Д\\ фільм «Дикі порядки»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

25 травня

Ультиматум».
00.10 Голi i смiшнi.
01.10 Х/ф «Дика орхiдея». (3).
03.50 Т/с «У чорному списку 3».
04.30 ПроЦiкаве.
04.35 Мiранок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
03.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00,
4.10 Погода на курортах
6.40, 9.15, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 13.55, 17.10,
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 5.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв» ●
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
3.00 Анатомія культури
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,

01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.20 «Погода»
08.35, 16.00Т/с «Таємничий острів» (1)
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.25 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Біографії»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Так вона знайшла
мене» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.45 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.05 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Дитяче пияцтво».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.10 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Спецназ».
00.10 Х/ф «Особистий номер». (2).
02.15 Гостi на порозi.
03.00 Ласкаво просимо.
04.50 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30,17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.3,0, 02.40 «Палітра»

понеділок
четвер
ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.50 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.45 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,19.55 Т/с «Унiвер».
16.05,02.00 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Богiня шопiнгу.
17.05, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
19.00,22.55,01.35 БарДак.
22.25,01.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Доля резидента».
08.30,19.00,23.30,01.40,03.45
«Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
15.40 Х/ф «Доля резидента».
17.15 Х/ф «На початку славетних
справ».
18.30 «Легенди карного розшуку».
40 днiв без влади.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
0 0 . 3 0 « П о к е р . M illio n Do lla r
Challenge».
02.10 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

04.45 «Нез`ясовно, але факт».
05.30 «Паралельний свiт».
06.15,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00 «ВусоЛапоХвiст».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
12.00 Х/ф «Не квап любов».
14.35,19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Як вийти замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди Скубi-Ду».
06.45,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 5 0 , 1 5 . 1 5 М / с « Гу б к а Бо б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.20 Погода.
09.00 Х/ф «Бiблiотекар 2: Повернення до копалень Царя Соломона».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.25 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.00 Кухня на двох.
22.00 Х/ф «Бiблiотекар 3. Прокляття чашi Iуди».
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.30 Т/с «Загубленi 6». (2).
01.30 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
02.00 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.45 Зона Ночi.
02.50 Де ти, Україна?
03.40 Зима надiї.
04.05 Жарптиця.
04.25,04.55 Зона ночi. Культура.
04.30 Легендарне парi.
04.40 Нiмфея кандида.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25,22.40 «Зал очiкування».
09.00 Т/с «Солдати».
13.15,19.00 «У пошуках пригод».
14.10,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «Як я не став зiркою».
16.15 «Халi Галi».
17.00 «Тiло на замовлення. Вiчна
молодiсть».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\ фільм «Невідома планета»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.10 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв»,.
11.50 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.45,19.25 Одна за всiх.
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,19.55 Т/с «Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,02.00 УТЕТа тато!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05 Т/с «Дiффчатка».
19.00,22.55,01.35 БарДак.
22.25,01.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Доля резидента».
08.30,19.00,03.20,04.25 «Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР».
11.05 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
5».
15.30 Х/ф «Втеча вiд смертi».
17.15 Х/ф «Якщо ворог не здається...»
19.30 Т/с «Соло на мiнному полi».
23.30 Х/ф «Жерсть». (2).
01.40 Х/ф «Король кiкбоксерiв 3:
Останнiй нокдаун». (2).
03.55 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
04.55 Х/ф «Час бажань».
06.30 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
08.25 Х/ф «Я не повернуся».

17.45,22.00 «Вiкна-новини».
17.55 Х/ф «Дiвчата».
20.00 «Танцюють всi! Повернення
героїв. Гала-концерт».
22.40 «Танцюють всi! Повернення
героїв. Оголошення переможця».
00.40 Х/ф «Не квап любов».
02.35 «Вiкна-спорт».
02.45 Х/ф «Прощальна гастроль
«Артиста».
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.45,00.10 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди Скубi-Ду».
06.45,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
0 6 . 5 0 , 1 5 . 1 5 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,23.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.05 Погода.
09.00 Х/ф «Бiблiотекар 3. Прокляття чашi Iуди».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.10 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,15.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.00 Спортрепортер.
19.35 Х/ф «Сутiнки».
22.00 Пакуй валiзи.
00.15 Т/с «Загубленi 6». (2).
01.10 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
01.40 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.20 Зона Ночi.
02.25 Третя влада.
03.15 Пристрастi навколо
символiки.
03.35 Справа про возз`єднання.
04.10 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.25,04.55 Зона ночi. Культура.
04.30 Катерина Бiлокур. Послання.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25 «Зал очiкування».
09.00 Т/с «Солдати».
13.15,19.00 «У пошуках пригод».
14.10,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «Тiло на замовлення. Вiчна
молодiсть».
16.15 «Халi Галi».
17.00 «Заробити легко».
20.00 «КВН».
23.05 «Жiноча лiга».
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
12.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.45 Зелений коридор.
13.05 Х/ф «Танк КВ-2».
14.40 Х/ф «Фанат».
16.05 Х/ф «Фанат 2».
17.25 Погода.
17.30 Золотий гусак.
18.00 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. 2-й пiвфiнал.
20.10,21.35 Пiсенний конкурс
Євробачення-2012. Передмова.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00,01.35 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. Фiнал.
01.30 Суперлото, Трiйка, Кено.
02.00 Театральнi сезони.
02.50 ТелеАкадемiя.
04.05 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
05.15 Д/ф «Київська Русь. Розпад чи розквiт?»

«1+1»

06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Евро на нервах».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.05 «Свiт навиворiт 3».
12.10 «Велик а рiзниця поукраїнському».
12.20 Х/ф «Слiд панди».
14.05 Комедiя «Суперпес».
15.40 Комедiя «Тернер i Гуч».
17.40 Комедiя «Мармадюк».
19.30,04.35 «ТСН».
20.00 «Операцiя краса».
21.40 Мелодрама «Обiтниця
мовчання».
23.35 Бойовик «Перевiзник
2». (2).
01.20 Трилер «Законослухняний громадянин». (2).
03.00 Трилер «Iдеальна втеча». (2).

IНТЕР

05.05 «Парк автомобiльного
перiоду».
0 5. 30 « Велик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.15 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Хiллз».
15.25 «Велик а рiзниця поукраїнськи».
17.25 «Юрмала-2010».
18.55,20.30 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
23.15 Х/ф «Фантом».
01.20 Х/ф «Афроiталiєць».
02.55 Д/ф «Формула щастя
Марiї Пахоменко».
03.40 «Подробицi» - «Час».
04.10 Д/с «Пiдводний Всесвiт».

ICTV

05.15,05.50 Погода.
05.20 Факти.
05.45 Свiтанок.
05.55 Iнший футбол.
06.25 Козирне життя.
06.55 Х/ф «Перегони «Гарматне
ядро».
08.50 Зiрки YouTube.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Стоп-1012.20 Провокатор.
13.35 Спорт.
13.40,23.40 Наша Russia.
13.45 Х/ф «Тринадцятий район».
15.35 Х/ф «Тринадцятий район.
Ультиматум».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Битва титанiв».
21.10 Х/ф «300 спартанцiв». (2).
00.35 Х/ф «Вiдлiк убивств». (2).
02.35 Х/ф «Дика орхiдея 2». (3).
04.20 Т/с «У чорному списку 3».
05.05 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,03.00,05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,13.00,15.50,19.50,22.50
Погода.
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.40 Доки батьки сплять.
11.05 Кумири i кумирчики.
11.30 Як це?
11.55 Атака магiї. Мистецтво
за брамою.
12.20 Ближче до народу.
13.05 Караоке для дорослих.
13.50 Шеф-кухар країни.
14.40 Золотий гусак.
15.05 Маю честь запросити.
16.15 Пiсенний конкурс Євробачення-2012. Фiнал.
19.55 Дiловий свiт. Тиждень.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.05 Т/с «Сiмейне
розслiдування».
04.05 «Надвечiр`я».
04.35 Околиця.
05.00 «Вiра. Надiя. Любов».
«1+1»
06.00 Комедiя «Легенда про
Телля».
07.50 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Велика рiзниця поукраїнському».
13.00 «Я люблю Україну 2».
14.20 «Мiняю жiнку 5».
15.35 «Операцiя краса».
17.30 Комедiя «Викрутаси».
19.30,23.15 «ТСН-Тиждень».

20.15 «Побий ведучого».
22.15 «Свiтське життя».
00.00 Х/ф «Тезки». (2).
02.20 М ел одрама «На
дев`ятому небi». (3).
03.50 Мелодрама «Обiтниця
мовчання».
IНТЕР
05.00 «Найрозумнiший».
06.25 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi Хiллз».
08.25 М/ф «Маша i Ведмiдь».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.35 Х/ф «Королева бензоколонки 2».
13.30 «Вечiрнiй квартал».
17.50, 21.00 Х/ф «Кремiнь».
20.00,03.10 «Подробицi тижня».
23.05 «Що? Де? Коли?»
00.20 Х/ф «Привид будинку на
пагорбi».
02.20 Д/ф «Вальтер Запашний.
Приборкання норовливих».
03.55 Д/с «Пiдводний Всесвiт».
ICTV
06.15,06.35 Погода.
06.20 Факти.
06.40 Квартирне питання.
07.30 ЄвроФуд-2012.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро 2».
10.45 Зоряний тест-драйв.
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
14.20 Х/ф «День «Д».
16.10 Х/ф «Битва титанiв».
18.40 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Хеллбой. Герой iз
пекла».
22.05 Х/ф «Беовульф». (2).
00.15 Голi i смiшнi.
01.15 Х/ф «Таємницi ЛосАнджелеса». (2).
03.40 Iнтерактив. Тижневик.
03.55 Т/с «У чорному списку 3».
04.35 ПроЦiкаве.
04.45 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».

07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 0.30 Познайомимось?
9.00 Про казки
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на
курортах
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 4.40 Х/Ф «Останній легіон»
15.35 Привітай
16.00 Радіус
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Усе життя перед її очима»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.20, 11.15,12.55,14.40,
18.30, 21.25, 00.35 «Погода»
07.05, 09.00, 11.40 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.35,16.50,
17.50,19.05,01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.45 Олімпійський день у Чернівцях
13.00, 01.30 «Блискуча година

від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
19.00 «Афіша»
21.30 Х/ф «Людина-метелик»
(2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,04.00 Х/ф «I в бiдностi, i
в багатствi».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Гостi на порозi.
12.00 Т/с «Серце не камiнь».
14.00 Т/с «Iнтерни».
16.00 Х/ф «Остання справа
Казанови».
18.00, 19.20 Т/с «Серце не
камiнь».
22.10 Х/ф «Кровнi узи».
02.00 Х/ф «Лiсовик. Продовження iсторiї».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Невідома
планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Рада і громади»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Європейським шляхом»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
мандрів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

27 травня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.15,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.10, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.15 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 17.25, 23.50 Погода на
курортах
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 3.00 Х/Ф «Їх поміняли
тілами»
16.00 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15,12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.35 «Хендмейд»
07.30, 12.30,16.15 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
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26 травня

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 Єралаш.
11.00 Одна за всiх.
11.30 Т/с «Хто у домi господар?»
12.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.25 Х/ф «Невгамовна
Анжелiка».
16.05,20.35 Т/с «Унiвер».
18.30 Х/ф «Дiм великої матусi
3: Який батько, такий син». (2).
23.00 Х/ф «Дуже страшне кiно
4». (2).
00.25 Х/ф «Сiм`янин».
02.20 На добранiч, мужики.
03.05 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
0 9 . 3 0 , 1 2 . 4 5 Т / с « С ол о н а
мiнному полi».
11.30 «Речовий доказ». Опiум
вiд «мами».
12.00 «Головний свiдок».
14.40 Т/с «Журов 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
11».
23.00 Х/ф «Багрянi рiки 2». (3).
01.05 Х/ф «Чорна вдова». (3).
02.45 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.15 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».
06.15,01.20 Х/ф «До мене,
Мухтар!»
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.20 «Моя правда. Олександр
Барикiн. Розiрване серце».
11.20 «Неймовiрна правда про
зiрок».
12.50 «Холостяк 2».
15.55 «Як вийти замiж».
16.55 Х/ф «Дiвчата».

19.00 «Україна має талант! 4.
Фiнал».
23.15 «Хата на тата».
00.20 «Детектор брехнi».
02.45 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Курсанти».
07.00 Замок страху.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.05 Х/ф «Дiти шпигунiв 3».
17.00 Х/ф «Сутiнки».
19.15 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць».
22.00 Хто зверху?
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Весiльна лихоманка».
01.45 Т/с «Чотири життя Тари».
(2).
02.15 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.35 Зона Ночi.
02.40 Розквiт українського кiно.
03.45 Чемпiон чемпiонiв.
04.00 Святослав Гординський.
Повернення.
04.55,05.35 Зона ночi. Культура.
05.00 Iван Франко.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
09.55 М/ф «Астробой».
11.50 Х/ф «Звiльнiть Вiллi: Втеча з Пiратської бухти».
13.50 Т/с «Завжди говори завжди».
22.00 Х/ф «Незакiнчений урок».
23.55 Х/ф «Пам`ятай мене». (2).
02.00 Х/ф «Невловимий». (2).
03.20 «Нiчне життя».
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репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15, 21.00 «Богатирські ігри»
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.50 Концерт
23.00 Х/ф «Паркінг» (3)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,04.10 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Остання справа
Казанови».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 13.00 Т/с «Серце не
камiнь».
15.00, 17.00, 19.30 Т/с «Хто,
якщо не я?».
19.00,03.40 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Шоу до Євро-2012 «Вони
їдуть до нас».
23.30 Таємницi зiрок.
00.30 Т/с «Година Волкова».
02.00 Х/ф «Лiсовик. Продовження iсторiї».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Невідома
планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Спорт-драйв»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
мандрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.10, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху»
19.00 Лідери якості»

19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Д \\фільм «Невідома
планета»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 Х/ф «Лускунчик i щурячий король».
12.05 Х/ф «Невгамовна
Анжелiка».
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Чортицi в спiдницях.
15.10,20.05 Т/с «Унiвер».
16.30 Х/ф «Дiм великої матусi
3: Який батько, такий син».
18.30,00.55 Х/ф «Навiть не
думай». (2).
2 3 . 0 0 Х / ф « Х ол о с т я ц ь к а
вечiрка 2». (3).
02.20 На добранiч, мужики.
03.10 Дурнєв+1.
03.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Журов 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». 40 днiв без влади.
12.00 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
11».
19.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi».
21.30 Х/ф «Рекрут». (2).
00.00 Х/ф «Шаблезуба тварюка». (3).
02.00 Х/ф «Багрянi рiки 2». (3).
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Уроки тiтоньки Сови».
04.30 «Правда життя».
СТБ
05.30 М/ф «Пригоди капiтана
Врунгеля».
06.40 Х/ф «Вiрнi друзi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05,01.20 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».

11.05 «Караоке на Майданi».
12.05 «Моя правда. Олег Табаков. Непрощений батько».
13.05 «Куб 2».
14.40 «Україна має талант! 4.
Фiнал».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Бабине царство».
02.15 Х/ф «Усе починається з
дороги».
03.35 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Курсанти».
06.40 Клiпси.
06.55 Замок страху.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
09.55 Топ-100.
11.10 Хто зверху?
13.05 Пакуй валiзи.
15.00 Шури-амури.
15.55 Файна Юкрайна.
17.10 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць».
19.35 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення». (2).
22.00 Пiранi XL.
22.55 Х/ф «Помста пухнастих».
00.45 Спортрепортер.
00.50 М/ф «Носферату». (2).
02.25 Зона Ночi.
02.30 Становлення українського нiмого кiно.
03.30 Зiрка Вавiлова.
04.15 Упертий українець.
04.30,05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Майстер музи.
04.45 Столицi свiту. Сiнгапур.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Звiльнiть Вiллi:
Втеча з Пiратської бухти».
12.05 Т/с «Завжди говори завжди».
17.10 Х/ф «Незакiнчений урок».
19.05 М/ф «Спiрит: Д уша
прерiй».
20.50 Х/ф «Час розплати». (2).
23.10 Х/ф «Невловимий».
00.55 «Нiчне життя».
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Кожні три дні на Буковині – самогубство

Як правило, це люди працездатного та старшого віку. 75% – чоловіки, 65% з них – у
стані алкогольного сп’яніння...

– У середньому маємо до 150 самогубств на
рік. Тобто, кожна третя доба – смерть, – розповідає Віктор БАЧИНСЬКИЙ, начальник бюро
судово-медичної експертизи Буковини.
– 90% самогубств – механічна асфіксія через
повішання, далі – падіння з висоти та медикаментозне самогубство. Бувають і рідкісні випадки
– підключення до електроструму, самоспалення.
А минулого тижня у Хотинському районі чоловік
перерізав собі горло… косою.

Провокатор – повний місяць

– Нещодавно місяць був найближче до Землі. У той день відбулося два самогубства. Можливо, на рішення людей впливають біоритми.
Тим паче, нервова система людини серйозно
реагує на метеозміни, – каже судмедексперт.
– Дехто страждає на гіпертонію, внутрішньочерепний тиск, а в декого це відображається
на психічному стані. Ми в бюро вже помітили
певний зв’язок, тому знаємо, що коли повний
місяць, сильний вітер чи різка зміна барометричного тиску – одного чи двох суїцидів, на
жаль, не уникнути.

Істинний і демонстративний
суїцид

– Існує кілька факторів, які впливають на суїцид: психологічний, соціальний і психіатричний,
– каже лікар-психіатр Володимир ПУГАЧОВ.
– Щодо остан-нього – людина, скажімо, хворіє на
важке психічне захворювання. Наприклад, при
шизофренії у хворого спостерігаються галюцинації, він чує голоси, які наказують виконувати певні дії. У такому випадку допоможе тільки медикаментозне лікування. Крім того, суїцид поділяється
на істинний та демонстративний. За допомогою
демонстративних суїцидів люди намагаються
привернути до себе увагу, не нашкодивши при
цьому собі фізично. Як правило, демонстративні
суїциди скоюють через неглибокі порізання вен
у ділянці зап’ястків. З таким порізом, зазвичай
можна ще тиждень ходити… Але лікар будь-який
суїцид повинен розглядати як істинний.
Психіатричні захворювання мають сезонність, тому частіше самогубства вчиняються в
осінньо-весняний період. Пацієнти з депресивними розладами перебувають у групі ризику.

Якщо людина хоч раз намагалася
вкоротити собі віку, то колись захоче це
повторити.
Дитячий суїцид небезпечний тим, що він найчастіше – імпульсивний, показовий. Дитина до певного
віку не може чітко відокремити поняття життя і смерті.
Тому вона легше сприймає смерть, але глибше переживає свої особисті проблеми, ніж дорослі.
Мають особливість і суїциди в літніх людей.
Справа в тім, що у старечому віці є так звані синильні і передсинильні психози, які, можливо, теж

впливають на поведінку і штовхають людину до
суїциду. Відсоток таких хворих у Європі та Україні
приблизно однаковий. Але кількість суїцидів серед
людей літнього віку в Європі набагато менша, ніж
в Україні. Мабуть, на це впливають соціальноекономічні фактори. Та питання достеменно ще
не досліджене.

Вихід є!

– Цікавим є те, що в розвинутих країнах суїциди чиняться частіше, ніж у тих, де рівень життя
нижчий. Люди переймаються роздумами про те
«як вижити», а не «для чого я живу», – розповідає

При медуніверситеті створено
Слова
Асоціацію випускників
вдячності
«Автографу»
світла
У зв’язку з 25-річчям міського
будинку культури творчої молоді
«Автограф» хочемо подякувати його
колективу за підтримку і розуміння.
Уже п’ять років поспіль «Автограф»
допомагає нам проводити брейнринги для людей з обмеженими фізичними можливостями, що є для
них дуже важливим, бо дає змогу
самореалізовуватися, а також поспілкуватися, знайти нових друзів, одне
слово, жити повноцінним життям, як
здорові люди. Цього року брейн-ринг
відбудеться вже вшосте і пройде, як і
попередній, на всеукраїнському рівні.
Бажаємо працівникам «Автографу»,
які є справжніми служителями культу
світла, Божої ласки, творчої наснаги
та натхнення.

Асамблея інвалідів, ГО
«Вертикаль» та Садгірське
товариство інвалідів

За ініціативи ректора
Буковинського державного
медичного університету
Тараса Бойчука створена
обласна громадська
організація «Асоціація
випускників Буковинського
державного медичного
університету».
Вже укладається база даних випускників університету, що забезпечить зворотній
зв’язок між ними та університетом для своєчасного реагування на зміни до вимог у підготовці спеціалістів. А також дасть можливість

налагодити співпрацю з колегами не тільки
України, але і закордону для вдосконалення системи підготовки медичних кадрів і
приведення їх у відповідність до світових
стандартів. Адже чимало наших випускників
трудяться нині у всесвітньо відомих зарубіжних клініках.
Серед випускників університету, які
в подальшому стали знаними вченими
й громадськими діячами, Надзвичайні й
Повноважні Посли України в Індії (професор Г.Ходоровський) і Румунії (професор
Л.Сандуляк). Багато випускників і науковців інституту очолили відомі в Україні
і за її межами науково-дослідні центри та
інститути. Були серед них і міністри. Тут навчалися відомі в Україні і в усьому світі діячі
культури, Герой України, лауреат Державної
премії імені Т.Шевченка композитор, поет,
музикант і виконавець естрадних та народних пісень Володимир Івасюк, лауреат
Державної премії поет-пісняр, народний артист України, громадський діяч Михайло Ткач,
лауреат Золотої медалі ЮНЕСКО і звання «Золоте ім'я світової культури», хірург, піаніст,
композитор Йосип Ельгісер, з ким ще доволі
часто зустрічаються буковинці на концертах,
незважаючи на його поважний вік.

Вл. інф.

практикуючий психолог Олена ГОЛОВІНА.
– Основою суїциду є автоагресивні дії, тобто роздратування і злість, спрямована не на зовнішні
обставини, а на самого себе.
Профілактикою суїцидальних намірів важливо
займатися завчасно. Наприклад, підлітки «звільняються» від неприємних душевних переживань
через малюнки, колекціонування, слухання музики, вірші, тощо. В такому разі, з одного боку такі
захоплення мають, так би мовити, терапевтичний
ефект. З іншого – це може бути сигналом про наявні
труднощі. Тому доцільно звертати увагу на різкі
зміни у поведінці – якщо дитина була активною,
а раптом стала пасивною, замкнулася у собі, завела дивних друзів – це також маячок про можливі
проблеми.
На етапі формування так званих суїцидальних
намірів дорослі люди можуть також проявляти
нетипову поведінку: перебувати в надмірно збудженому чи навпаки депресивному стані, вести
замкнутий спосіб життя, скаржитися на безвихідність, розпач, безпорадність, читати відповідні
книги, вести явно депресивні розмови. Спонукають
до таких змін травматичні події, втрати дорогих і
близьких людей тощо. При цьому такі люди відчувають самотність, зневіру, сильний психологічний
і навіть фізичний біль.
Якщо ви відчуваєте занепокоєння за когось
із ваших рідних чи знайомих – важливо не залишатись байдужим і вчасно зрозуміти та «подати
дружню руку» розуміння та підтримки. Уважніше
ставтеся й до людей, які зазнали моральних,
фізичних чи сексуальних травм, як і до людей з
невиліковними захворюваннями.
Варто звернути увагу на людину, яка раптом
завершує усі свої справи, пише заповіт.
Їй треба допомогти вийти з «тунельного бачення», яке перекриває весь позитив у житті.
Найкраще – звернутися до фахівців. Адже, щоби
допомогти людині, треба зрозуміти причину, через
яку вона хоче попрощатися з життям.
Якщо ви «зайшли у глухий кут», почуваєте себе самотніми та не можете самостійно
подолати проблему – вихід є! Звертайтеся за
допомогою за телефоном довіри 57-15-15.
Кваліфіковані фахівці анонімно і безкоштовно нададуть вам допомогу.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

ЛЕВ

ДІВА

Ставте перед собою завдання і дійте. Якщо ви зможете бути послідовними і наполегливими, то обов’язково
досягнете свого. Займіться профілактикою здоров’я,
особливо корисно проводити загартовування. Якщо з
кимось сварилися – матимете шанс примиритися.

Тиждень мине на емоційному підйомі. Налаштуйте
себе на яскраве і захоплююче проведення часу. Не виключене романтичне знайомство. Сприятливий час для
розвитку і процвітання любовних стосунків. Робіть приємні сюрпризи коханій людині.

Сконцентруйтеся на домашніх справах. Зможете
швидко вирішити ті господарсько-побутові питання,
які довгий час відкладали. Сприятливий час для врегулювання питань, пов’язаних зі спадщиною. Покращите
взаєморозуміння з коханою людиною.

Цього тижня будете схильні до інтенсивного
спілкування з оточуючими. Будете зацікавлені у тому,
щоби висловити свою думку і позицію, а не слухати
інших людей. Сприятливий час для виїзду на природу,
за місто разом зі знайомими і родичами.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Дослідники з шотландського університету рекомендують замість різних медикаментів найчастіше вживати мед. А про
чай і мови нема – тільки з медом. Експерти
запевняють, що цей натуральний продукт
є не лише потужним джерелом вуглеводів,
вітамінів і мінералів, але й природним
ліком від багатьох захворювань. Отож
натуральний мед:
• активує захисні сили організму.
Багатий на антиоксиданти, допомагає
організму впоратися з різними недугами.
Крім цього, володіє антибактеріальними
властивостями;
• здатний вилікувати фарингіт і тонзиліт. Ці захворювання вражають всіх без
винятку, особливо в період холодів. Щоби
захистити горло, експерти рекомендують
додавати ложку меду до склянки теплої
води чи молока;
• покращує стан шлунково-кишкового тракту. Кислотно-лужний рівень
меду становить від 3,2 до 4,5 рН, що дозволяє нормалізувати кислотно-лужний
баланс в організмі, запобігаючи розви-

тку різних недуг шлунково-кишкового
тракту;
• сприяє швидкому загоєнню ран.
Протизапальні й антибактеріальні властивості меду прискорюють процес загоєння
ран і затягування шрамів;
• допомагає впоратися із артритом.

Відчуватимете сильну потребу в нових враженнях і
зможете реалізувати подібні бажання в компанії друзів.
Непоганий час для проведення розслідування. Якщо вам
дуже хочеться розгадати якусь таємницю, зрозуміти те,
що від вас ховалося, то можливо вам це вдасться.

Все, чого хотіли досягти останнім часом, стане досяжним. Зможете подолати в собі внутрішні бар’єри і
перешкоди, будете діяти активно, сміливо, напористо.
Не буде потрібно нікому поступатися. Зможете максимально реалізувати себе.

Зірки радять розширювати горизонти свого пізнання. У цей період ви зможете робити глибокі узагальнення
і розуміти дуже складні питання. Хороший час для туристичних поїздок, знайомств з культурними, етнічними та
релігійними традиціями.

Посиляться сексуальні бажання, які будуть шукати
гармонійної реалізації. Якщо у вас є постійний партнер, то
цей тиждень може запам’ятатися яскравими враженнями.
Якщо ж ви самотні, то зростає ймовірність познайомитися
з людиною для романтичних стосунків.

Досить напружений час в подружніх стосунках. Настала пора поступитися пальмою першості. Прекрасний
час для гармонізації сімейних стосунків, особливо зі
старшими родичами. Займіться врегулюванням питань,
пов’язаних зі спадщиною.

Артрит – це розвиток запального процесу
в суглобах. Оскільки мед володіє протизапальними властивостями, регулярне його
вживання допоможе не тільки запобігти
розвитку цієї недуги, але й поліпшити стан
тих, хто від нього вже страждає.

увазі – як зробити москітну сітку власними руками. Таку сітку
легко можна зняти та випрати.
Для її виготовлення вам знадобиться: дрібна сітка (11 грн за
1 метр) та клей для ремонтних робіт (18 грн – пляшка), які придбаєте у господарському магазині, та м’яка застібка-липучка
стрічкою, на кшталт тих, які застосовують для взуття чи одягу (5
грн за метр). Наліпки продаються в магазинах для кравчинь. Моя
сітка обійшлася приблизно в 40 грн. на одне вікно.
1. Ретельно відмийте віконні рами від пилюки та витріть їх насухо. Таким чином ви підготуєте місце для приклеювання липучки
та кращого її закріплення. Стрічку приклеюйте таким чином, щоби
у майбутньому сітка не заважала відкривати-закривати вікно.
2. На віконну раму нанесіть тонку смужку клею та приклейте
липучку з крючками по контуру вікна.
3. Відміряйте потрібний розмір сітки і відріжте. За необхідністю – прикладіть сітку до приклеєної липучки і зробіть відмітки
маркером.
4. До країв вирізаної сітки пришийте інший бік липучки з пухнастим ворсом. Зробіть по два шви – з обох країв липучки – так надійніше. За бажанням можете прострочити й посередині стрічки.
5. Прикладіть готову москітну сітку пухнастим боком липучки
до рами і з’єднайте обидві сторони липучки.
Завдяки москітній сітці в теплу погоду можете взагалі не
закривати вікно і насолоджуватися тихими ночами без комарів.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Мозолі на ногах – це не модно або Як їх позбутися?
Мозолі – біда багатьох жінок.
Утім, чоловіків вона теж не
обходить. Мозолі виникають
від тривалого тиску і тертя, це
своєрідне потовщення шару
шкіри.
Найчастіше винуватцями мозолів є
незручне взуття. Якщо туфлі чи босоніжки
тісні, на високих підборах, а ви проводите
у взутті багато часу, можна вважати, що
мозолі Вам забезпечені.
Щоб запобігти мозолям, можна вдатися
до профілактичних засобів для запобігання
мозолям. Одним з них є контрастна ванна.
Проходивши цілий день у незручному взутті,
відмочіть ноги вдома в гарячій воді, а потім облийте холодною, помасажуйте, намажте кре-

Куди прямує
дитина з
пляшкою
пива?

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Москітна сітка власними руками і за 40 гривень

мом і надіньте теплі шкарпетки і м’які тапочки.
Можна прийняти не просто ванну, а
ванну з настоєм кропиви. Для її приготування залийте подрібнене листя кропиви,
не важливо, сушене чи свіжіше, окропом і
дайте відстоятися 30 хв. Такий настій зберігається до 4-х днів у прохолодному місці.
Для профілактики від мозолів, візьміть дві
столові ложки кропивного настою на літр
теплої води і парте в ньому ноги, а потім
масажуйте з кремом.
Якщо мозолі все ж таки з’явилися,
або ще гірше, виникли водяні міхурі, то від
такої ситуації рятуватися вже складніше,
але можна.
Потрібно взяти ріпчасту цибулю, очистити її, розрізати навпіл, покласти в чашку
і залити оцтом. Добу дати їй постояти в
теплому і сухому місці. Потім до мозолів по-

«Мені болить»

Втілення мрій двадцяти
вихованців обласної школиінтернату відбувалося просто
на сцені Літнього театру
Центрального парку культури
та відпочинку ім. Т. Шевченка.
За доброю традицією, свято
проводилося у День матері, а
зігрівали учасників батьківським
теплом і турботою члени
міського клубу «Успішна
чернівчанка».

перевірено на собі

Тепло принесло із собою й неприємні моменти: надокучливі
мошки та комахи через відкриті вікна летять на світло, завдаючи
багато незручностей у боротьбі з ними. Звичайно, можна скористатися різноманітними хімічними засобами. Але якщо фумігатори
та репеленти вбивають комах, то чи є гарантія, що вони не зашкодять вам та вашим дітям?
Інший, безпечніший для здоров’я спосіб – москітна сітка. Її
можна замовити в інтернет-магазині, чи, наприклад, за оголошеннями, розклеєними на зупинках та стовпах. Така покупка
обійдеться вам мінімум від 100 грн. на одне вікно. Якщо ж хочете
зекономити та полюбляєте власноруч щось майструвати – вашій
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суспільні

«Промінь Надії» зігрів теплом
дітей, позбавлених батьків

П’ять причин любити мед

Будете схильні до ініціативних і сміливих вчинків,
проявлятимете готовність брати відповідальність на
себе, діяти самостійно. Прекрасний час для початку
фізичних вправ. У середині тижня настане сприятливий період для зміцнення матеріального добробуту.

Корисними будуть водні процедури: відвідування лазні
або сауни, прийняття контрастного душу. Зірки радять
зайнятися благодійністю.
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Версі ї

Тиждень пройде в турботах. Велику частину часу будете займатися питаннями, пов’язаними з матеріальними
і фінансовими справами. Перебуватимете у прекрасній
формі, тому варто провести цей час в активній діяльності.
Тиждень призначений для роботи.

Сприятливий час для духовних практик та профілактичних процедур, спрямованих на зміцнення здоров’я.

Передплатний індекс 09584

трібно прикладати по пелюстці цибулини,
прибинтувати її або приклеїти пластирем.
Залиште на 30 хв. Робіть це двічі на день,
краще всього вранці та увечері.
Ще один чудовий засіб – це інжир.
Ягоду інжиру потрібно розрізати, і прикласти до мозоля, заздалегідь розпаривши
і досуха витерши ногу. Краще всього її прибинтувати і залишити так на ніч. Помічним
є чорнослив, якщо його розварити в молоці,
вийнявши кісточку, і прикласти до ноги
гарячим. Коли він остигне, замініть іншим.
І, основне, варто чим швидше змінити
незручне взуття, або розтягнути його, так,
щоби носіння більше не викликало таких
неприємних наслідків як потертості та мозолі. Бо жодні заходи з лікування не будуть
ефективні, якщо не усунути причину.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – ¼ частина (15,65кв.м) двокімнатної квартири загальною
площею 62,60кв.м., яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Канівська, 1А кв.32 та належить Лєкар Ж.А. (м. Чернівці, вул. Курська, 44 А, інд.код 2770913023). Квартира розташована на
3 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку та складається з: 1-а кімната – 15,10кв.м, 2-а кімната – 18,50кв.м., кухня площею – 8,60кв.м, ванна кімната – 2,60кв.м., вбиральня – 1,30кв.м.,
коридор – 12,60кв.м, коморою – 0,90кв.м. Квартира обладнана балконом – 1,0кв.м, лоджією – 2,0кв.м. Висота приміщень – 2,65м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекрить – залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом, каналізацією, газопостачанням, опаленням – центральним, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею.
Квартира придатна для помешкання в доброму технічному стані. Майно належить боржнику на праві приватної спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло
від 20.02.1997р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 48567,75 грн. (без ПДВ) (договір № 2612022 від 15.03.12).Гарантійний внесок – 7 236,59 грн без ПДВ.Майно реалізується за
кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
АК «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205, код 09356164.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 07 червня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська,2А.Остаточний
термін подачі заяв 04 червня 2012 р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління
юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Під час V фестивалю «Промінь надії»
глядачі та учасники встигли, не виходячи з зали, побувати у стародавній Греції,
на фінальному матчі Євро 2012, на концерті Майкла Джексона і навіть прогулятися вуличками маленького Парижа. Всі

творчі номери учасники готували разом
зі своїми наставницями – чернівчанками,
що в різні роки отримали титул «Успішних пані». У перервах між виступами
учасників свої пісні присутнім подарували зіркові гості фестивалю солістка

ансамблю збройних сил України, народна артистка України Христина Охитва,
відомий шансоньє Богдан Ластівка.
Після закінчення творчої частини
дітлахи отримали численні подарунки
від спонсорів та організаторів фестивалю: спортивні костюми, МР3-плеєри,
сертифікати на розважальні атракціони,
солодощі та косметичні подарунки. Клуб
«Успішна Чернівчанка» одягнув хлопців
у костюми та сорочки, в яких вони виступали, і подарував футбольні м’ячі.
Від спонсорів дівчата отримали вечірні
сукні, а всі учасники – взуття. Кошти ж,
зібрані за реалізацію благодійних квитків, традиційно були перераховані на
накопичувальні рахунки учасників фестивалю – по 1000 гривень кожній дитині.
А наприкінці свята на всіх очікував найголовніший сюрприз – ювілейний торт.

Вл. інф.

Пишу історію

В історії ФАПу – історія села і
доля людська
Старенький ФАП – фельдшерськоакушерський пункт села Ясени Сторожинецького району багато чого бачив на
своєму довгому віку. Збудували ж бо його
ще за часів Королівської Румунії. Із саману, а це композитний матеріал, що складається із землі, соломи, глини і піску. Він
найпростіший з натуральних матеріалів і
найбільш безпечний та найменш промисловий. Мабуть, це добре знав директор
місцевої школи Теофіл Лазарь, коли 1928
року зводив свою хатинку, стійку до дощу
та холоду, а також і доволі вогнетривку.
Дату забудови вибив на сходах.
У цьому будинку вчитель мешкав зі
своєю родиною: дружиною і двома дітьми – сином Аристидієм, 1925 року народження, і донькою Теофілою. Дівчинка
померла в ранньому віці й похована біля
дзвіниці Костинецької церкви.
На другому поверсі пан директор
тримав голубів. Про це свідчить вирізане зверху вікно. Старожили згадували,
що Теофіл Лазарь був родом із Заставнівського району. Він не тільки очолив
Костинецьку школу, відкриту ще 1866
року, а й вивчав її історію.
У Костинцях була лише початкова
школа з трьома класами, де тоді навчалося 420 дітей.
1944-го року родина п. Лазаря емігрувала до Бухаресту. Після їхнього

від’їзду помешкання переобладнали під
сільський фельдшерсько-акушерський
пункт.
У 46-му новенький ФАП очолила Катерина Мазуряк. Молоду фельшерку, як
тоді казали, направили після закінчення
фельдшерсько-акушерської школи у
Запорізькій області в розпорядження
Чернівецького облздороввідділу. Старі
ясенівці розповідали, що пані Катерина
була добрим спеціалістом. Коли в селі
розпочався тиф, вона обладнала у ФАПі
лазарет. До речі, глина, яка є основою
саманної будівлі, славиться своїми цілющими властивостями. Її здатність вбирати токсини відома здавна. Тож достатньо
було прибрати та продезінфікувати ФАП,
щоби там знову можна було приймати
та лікувати людей. На жаль, дівочого
прізвища Катерини ніхто не пам’ятає.
Тут вона зустріла Петра Мазуряка, який
до 1950-го року був секретарем, а потім
головою Ясенівської сільради, вийшла за
нього заміж і подарувала коханому сина
Олега. До речі, народжувала тут таки, у
приміщенні ФАПу… А 1955 року Мазуряки повернулися на малу батьківщину п.
Катерини.
Від 1955 до 1961 року ФАП очолювала доктор Віра. Так її називали. У 196263 роках – Тамара Гаврилюк. Один з її
синів, Микола Дмитрович, нещодавно

був заступником голови Сторожинецької
райдержадміністрації. Відтак протягом
наступних 20 років тут опікувалася
здоров’ям людей Степанія Данилюк. Її
чоловік Василь був учасником війни і
тривалий час обіймав посаду начальника поштового зв’язку в Костинцях.
Про Степанію Григорівну й досі добре
відгукуються люди.
Від 1994 по 1996 роки на ФАПі нікого не було, а від 96-го тут працюю я,
Валерій Крушніцький, ліквідатор аварії
на ЧАЕС І категорії. І, повірте, у мене
складається враження, що всі ці люди,
мої попередники, ніби мої родичі...
Тому з хвилюванням чекаю на зустріч з сином п. Катерини Олегом Петровичем Мазуряком. Адже саме сьогодні
він у складі делегації головних лікарів
перебуває на буковинській землі. Ми вже
з ним зтелефонувалися, тож сподіваюсь,
він приїде у село Ясени, де народився і
зробив перші кроки. Тим паче, що Олег
Петрович постійно цікавиться справами
ФАПу, його матеріальним становищем та
можливостями.

Валерій КРУШНІЦЬКИЙ, зав ФАПом
с. Ясени Сторожинецького р-ну
Редакція чекає на ваші спогади, шановні читачі.

Останній дзвоник у школі – свято довгоочікуване, і особливо
для тих, хто закінчує школу. Якщо раніше свідченням вдало відбутого свята були романтичне зустрічання світанку, запускання
кольорових кульок в небо та смачний торт, які й запам’ятовувалися
на роки, то теперішні школярі мають дещо інше уявлення про те,
як святкувати.
Отже, 11 травня, свято останнього дзвоника для тих, хто
цьогоріч завершив 9-ий та 11-ий класи. Полудень сонячної
днини, повз заклопотаних перехожих безтурботно пробігають
школярки-випускниці, вбрані у шкільні форми, хлопці-випускники в ділових костюмах з перев’язаною через плече стрічкою
«Випускник-2012». Одне слово, святково і радісно. А у нас будні,
і ми з колегою обідаємо в одному з закладів харчування поблизу
ринку на вулиці Червоноармійській. І яким було моє здивування,
коли, зробивши замовлення, почала роздивлятися навкруги – за
навколишніми столиками сиділи школярі і… замість їсти морозиво
цмулили пиво та курили – хто кальян, хто цигарки. Робили це
абсолютно вільно, невимушено, як дорослі дядьки та тітки. І все б
нічого, і атмосфера була б доволі звичайною, якби не вік контингенту цього свята – захмелілі 15-річні хлопчаки та юнки.
Офіціантка бігала між добрим десятком столиків кафе і виконувала замовлення «поважних» клієнтів, бо ж вони все прибували й
прибували – мабуть, саме завершилася урочиста частина в школі:
за той столик ще п’ять пляшок пива, а за ось цей, який ближче, –
кальян… Офіціантку абсолютно не бентежив вік клієнтів.
…І взагалі дивний тиждень видався. Бо двома днями раніше
зі свого вікна побачила 6-річну дівчинку, яка перед себе несла
додому мамі дволітрову пляшку пива, міцно тримаючи її обома
руками, щоб не впустити. І вже не кажу, що родина, в якій дитину
відправляють до магазину по пиво – неблагополучна. Але ж питання ще й у тому, що продавчиня в магазині отак просто продала
дитинчаті пійло.
Скажу відверто: картина більш, ніж жахаюча. Бо ж ніби й існує заборона продажу алкогольних напоїв неповнолітнім, але,
як і багато іншого в нашій державі, абсолютно не дотримується:
офіціантки накривають алкогольні столи тим, хто щойно сидів за
учнівською партою, торгаші думають виключно про виторг і урочисто вручають «дволітровий квиток в небуття» тим, кого ми все
ще називаємо майбутнім.
Що буде завтра і чи настане для нас це «завтра» взагалі – питання суперечливе. Бо ми вже перейшли рубіж, коли від безвиході,
незатребуваності та бездіяльності спиваються дорослі… Тепер від
байдужості дорослих спиваються діти.
За офіційними (!) даними, 1% дітей України є алкоголіками. Чи не тому, що на кожні восьмеро хлопчаків та
дівчаток припадає по одній торговій точці, де реалізують
спиртне і цигарки.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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15 травня – День сім’ї

Таємниця міцної родини – у справжніх почуттях
Мистецтво кохати, вміння дарувати щастя,
здатність бути справжніми, яскравими, креативними,
неординарними, оригінальними, талант мріяти
і втілювати мрії на традиційному святі молодих
чернівецьких родин на сцені палацу «Академічний»
демонстрували учасники одинадцятого конкурсу
«Молода сім’я – 2012».
П’ять ідеальних пар натхненно доводили глядачу, що сім’я – найбільша
цінність у світі, і що саме вони гідні титулу «Молода сім’я року». Що вони тільки
не робили, аби вразити публіку: представляли сімейні кулінарні родзинки,
тематичні відеопрезентації «Кохання
непідвладне часу», творчі виступи
«Вродися та вдайся», театралізовані
виступи «Переполох у Чернівцях» або
«Нестандартне розслідування слідами
кохання». І кожна з пар, по суті, перемогла. Бо кохати і бути коханими – це
вже велика перемога, якою доля обдаровує не всіх.

промінюючи любов один до одного.
Тетяна й Олег люблять подорожувати та
стверджують, що найяскравіші моменти
їхнього сімейного життя відбуваються
в різних містах України.
– Ми вічно кудись їдемо – за найменшої можливості вирушаємо у мандрівку набиратися нових вражень,

одне одному подарунки: нехай це
буде щось зовсім маленьке, але воно
обов’язково поліпшить настрій близькій людині. Навіть кава в ліжко – це теж
свято, бо воно наше, спільне.

Завжди бути поряд

Марія та Андрій Шпак працюють
у вищому професійному училищі радіоелектроніки. Марія – практичний
психолог, Андрій – майстер виробничого навчання. Кожен день їхнього
сімейного життя насичений, цікавий та
щасливий. Разом працюють, разом готують, приймають гостей, займаються
спортом і полюбляють подорожувати.
– Кохання – це доля одна
на двох, коли дивишся на світ
її очима, відчуваєш серцем, –
переконаний Андрій. – Ми дуже

разом вже понад шість років, а вісім
місяців тому побралися. Людмила
працює незалежним юристом, Денис – ведучим караоке в ресторані
«Елвіс». Вони активні, енергійні,
сповнені надій на майбутнє. Свої
почуття, події, які супроводжували
їхню родину, втілили в романтичній
танцювальній композиції «Миттєвості
нашого життя».
Денис та Люда вже давно мріяли
про конкурс «Молода сім’я» і щойно
одружилися, одразу вирішили, що
візьмуть у ньому участь.
– Головне – дарувати оточуючим
позитив. І ми це робимо, починаючи
з найменшого, – розповів Денис.
– Навіть сімейною стравою, яку ми
приготували, – оригінальний десерт
у вигляді будиночка біля озера – намагалися подарувати кожному, хто

У сім’ї головне любов і
повага один до одного

Це – таємниця сімейного щастя
вчителя української мови та літератури
навчально-виховного комплексу «Любисток» Оксани та музиканта-клавішника ресторану «Камелот» Сергія. Оксана і
Сергій Барна знали один одного з дитинства та навчалися в одному класі, але
зустрічатися почали лише після школи.
І з того часу вже тринадцять років разом.
Спільно виховують донечку Іринку та
синочка Богдана, є учасниками аматорського колективу «Барвистий розмай».
– Сімейного щастя прагне
кожна людина. Якого б злету
не зазнала твоя професійна
кар’єра, яких би статків ти не
нажив, якщо немає гармонії у
сімейних стосунках – все це неважливо, – каже Оксана.
Вони з Сергієм переконані, що в
сімейному житті вміння вибачатися,
пробачати, йти на компроміс – одні з
найважливіших. І саме цьому вчать і
своїх дітей, бо, дивлячись на щасливих
батьків, вони також побудують родини,
в яких пануватиме злагода.

Ні миті без руху, ні хвилі
без нових вражень

Саме такими нам видалися Олег і
Тетяна Басараби, які спочатку заінтригували гостей свята сімейною стравою
на морську тематику, а потім кружляли
на сцені у танго – танцеві кохання – ви-

Пристрасне танго від
Олега і Тетяна Басарабів

знайомитися з людьми, – каже Олег.
– Ми вже об’їздили всю західну Україну: були в Мукачево, Новодністровську, Хотині, Кам’янці-Подільському,
Хмельницькому, Івано-Франківську,
Луцьку, Львові.
У їхньому спільному житті
немає нічого стандартного,
схожого, подібного, рутинного – роблять те, до чого лежить душа, те, чого хочеться
цієї миті. Свята відзначають
яскраво і весело, а буднів у них
немає, бо їх Олег і Таня також
перетворюють на свята.
– Свята нас супроводжують від
того дня, як ми розписалися. Це було
торік 21 грудня, потім були новорічні і
різдвяні свята, потім день закоханих,
– посміхається Тетяна. – Ми даруємо

Титул «Молода сім’я
– 2012 року» здобули
Лариса і Павло Токарі

Приз «Глядацьких
симпатій» віддали Денису
та Людмилі Чук

схожі – любимо тварин, пташок, а коли проходимо повз, вітаємося з ними, даємо їм імена.

на нього дивитиметься, можливість
ненадовго повернутися у власне
дитинство.

– Наша особливість – ми постійно
разом: прокидаємося, йдемо на роботу, працюємо, нас всюди бачать разом,
– каже Марія Шпак. – Так приємно бути
на роботі і знати, що я на четвертому
поверсі, а мій Андрій на першому. Я
вважаю таке постійне перебування
поряд дуже цінним для родини.
Ця сім’я знає, що про кохання можна говорити і без слів, тому на конкурсі
розповідали про це надзвичайне почуття хвилюючою, ніжною танцювальною композицією «Лав-сторі».

Коли спілкуєшся, з Людою
та Денисом, впадає в очі та
дитяча безтурботність і вміння
радіти простим речам. Вони
кохають одне одного і насолоджуються кожною миттю,
проведеною разом.

Натхнення в
коханій людині

Молода, красива і романтична
родина Людмили та Дениса Чук, які

– Юрист і артист – ідеальна
пара, – зауважує Людмила. – Та й
взагалі ми унікальна родина, бо нас
справді відрізняє з-поміж багатьох
інших сімей кохання. Нам пощастило, бо наші вінчальні батьки – сім’я,
на яку хочеться рівнятися, ми дослухаємося до їхніх порад і знаємо,
що поряд є ті люди, які завжди підтримають.

Запрошення в кіно
стало приводом для
створення сім’ї

Під №5 у конкурсі взяли участь Лариса та Павло Токарі. Лариса кандидат
політичних наук, асистент кафедри
міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім.
Ю.Федьковича. Павло – завідувач
відділу молодіжних і дитячих програм
«Радіо Буковина» обласної держтелерадіокомпанії. Лариса та Павло разом
виховують чарівну донечку Марічку.
Сімейне життя цієї родини повне несподіванок, які дають їм змогу ще
більше цінувати романтичні стосунки.
В сім’ї Лариси та Павла
щиро підтримуються родинні
традиції, які передаються з покоління в покоління.
– Ми познайомилися в університеті – готувалися до вечора іноземних
мов, коли Лариса була на 3-му курсі,
а я на 1-му, – розповів Павло. – Після
того вечора ми два роки ходили університетом і навіть не віталися. А вже
на випускному курсі вона, будучи на
практиці, читала в нас лекції, я себе
погано поводив на парі і вона попросила пересісти до неї ближче. На якомусь університетському заході Лариса
запросила мене в кіно, і тепер кіно я
дивлюся вже 8 років.
– Іноді нам не віриться, що ми вже
стільки часу разом, що в нас вже така
велика донечка, – додає Лариса. – Але
ми просто щасливі і робимо для цього
все можливе.
За результатами конкурсу сім’я
Оксани та Сергія Барна перемогли у
номінації «Сімейна гармонія», Лариса
та Павло Токарі – «Родинний талант»,
Марія та Андрій Шпак – «Неповторна
сім’я», Денис та Людмила Чук – «Найромантичніша сім’я», Олег і Тетяна
Басараба – «Артистична сім’я». Титул
«Молода сім’я – 2012 року» здобули
Лариса та Павло Токарі, у номінації
«Глядацькі симпатії» переможцями
стали Денис та Людмила Чук.
Звичайно, кожен, хто прийшов
подивитися конкурс, вболівав за своїх
фаворитів і був переконаний, що саме
вони заслуговують на перемогу, або ж
цілком заслужено носили б титул будьякої з номінацій. Але беззаперечним
залишається те, що кожна з пар не
залишила байдужим жодного глядача,
достукавшись до кожного серця: хтось
розчулив своєю душевністю та щирістю, хтось запалив яскраві посмішки на
обличчях гостей у залі своїм гумором,
хтось подивував власним талантом.
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■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.
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