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Хвороба моргелонів:
вона є чи її немає?
НА БУКОВИНІ ЗНОВУ

ЧУПАКАБРА?

3 стор.

КОЛИ МЕДИЦИНА СТАНЕ
ПЛАТНОЮ ОФІЦІЙНО?

4 стор.

КОХАННЯ

У ДВОРИКУ РАТУШІ

Колеги з Тернополя запропонували
журналістці «Версій» посприяти при
потребі в лікуванні цієї недуги, але
у допомозі при підготовці публікації
відмовили. Чому?

13 СТОР.

9 стор.
24

25

26

27

28

29

30

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ТРАВНЯ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

о

о

о

о

о

о

+13

+16

ВДЕНЬ

+18

о

+13

ВДЕНЬ

+18

о

+12

ВДЕНЬ

+15

о

+9

+13

+13

о

ВДЕНЬ

ВДЕНЬ

ВДЕНЬ

ВДЕНЬ

о

о

о

+20

+18

+18

+20

о

2

№21 (438) 24.05.2012 - 30.05.2012

акценти тижня

Абзац новин

М

ельничук ще 7 років керуватиме ЧНУ. Ректором Чернівецького
національного університету ім. Юрія
Федьковича став Степан Мельничук.
Конференція переважною більшістю
голосів підтримала його кандидатуру.
У таємному голосуванні брали участь
286 делегатів і 268 з них підтримали
Мельничука. Офіційно ректором Мельничук стане тільки після того, як його
кандидатуру затвердить Міносвіти.

Ч

ернівці матимуть власних
реставраторів. Ремонтно-реставраційні майстерні буде створено
на базі КП «Містобуд», оскільки саме
це комунальне підприємство володіє
всім необхідним виробничим комплексом і кваліфікованими фахівцями.
Досі реставраційні роботи у Чернівцях здійснювали реставраційні
майстерні Кам’янця-Подільського.

У

маршрутки відмовили гальма
– пошкоджено 9 авт. Маршрутка їхала з Чернівців до села Шепіт
Вижницького району. Автопригода
сталася у Сторожинці. За попередніми даними, у маршрутки відмовили
гальма і вже на спуску гальмувала,
чіпляючи авта, бо попереду була
школа. Жертв і серйозно травмованих немає. Та водія маршрутки
госпіталізували до реанімації місцевої
райлікарні з серцевим нападом.

К

ожен 10-й автобус на Буковині
– несправний. У рамках загальнодержавної профілактичної операції
«Автобус-2012» працівники автотехнічної інспекції УДАІ УМВС України в
Чернівецькій області виявили 28 технічно несправних автобусів. Загалом в
області зареєстровано 2640 автобусів
різних марок та модифікацій. За 5 днів
операції оглянуто 269 автобусів.

Ч

ернівецького науковця нагородили орденом. До Дня науки
директор Інституту термоелектрики
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, доктор фізико-математичних наук з м. Чернівці Лук’ян Анатичук за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки отримав орден
князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Г

алереї «SweetАрт» виповнився 1 рік. За цей час там
відбулося 10 персональних виставок, 4 концерти сучасної музики.

Ч

ернівці встановили рекорд з
кількості призерів шкільних
олімпіад. У Чернівцях зафіксували
рекордну кількість школярів, що посіли призові місця у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з базових
дисциплін та конференціях. У цьому
році їх 62 – це найбільша кількість
переможців за останні 15 років.

У

рамках акції милосердя зібрали 550 тис. грн. для допомоги
онкохворим дітям. Обласний благодійний фонд «Подаруй дитині життя»
провів акцію: біля Польського дому по
вул.О.Кобилянської виклали книжки,
зібрані парафіянами Римо-католицького костелу Чесного Хреста. Ціна
кожної книжки – посильна пожертва,
яку робив покупець для хворих дітей.

Н

аука в кайф: в українських школах за місяць вилучили понад 30
кг наркотиків. Такі результати операції «Генофонд», що тривала впродовж
квітня. Перевірили 17 тисяч навчальних закладів. За фактами, виявленими в ході перевірок, порушено 355
кримінальних справ та вилучено понад
30 кілограмів наркотичних засобів.

Передплатний індекс

Версі ї

Громадська приймальня
партії «Україна – Вперед»:
Чернівці, вул. Головна, 119

Вл. інф.

прес-служба ОДА інформує

Михайло Папієв: Оновлення
Конституції – відповідь
на вимоги часу і зміни, які
відбуваються в Україні та світі
Під час апаратної наради голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв зазначив, що Президент України Віктор
Янукович підписав Указ «Про
Конституційну Асамблею». Вона
утворена як спеціальний допоміжний орган при Главі держави
і його головна мета – підготовка
законопроектів про внесення
змін до Конституції. Президент
також затвердив Положення про
Конституційну Асамблею та її
персональний склад. Як відомо,
Головою Конституційної Асамблеї
призначено Леоніда Кравчука –
Президента України у 1991-1994
роках. Загалом до складу Конституційної Асамблеї увійшло 95
осіб: видатних учених, політичних
громадських діячів.
– Основне завдання цього

погляд політолога Ігоря Буркута
Дружба, що нагадує
шизофренію…

Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед» з кожним днем
збільшує число своїх прихильників. Про це під час прес-конференції у
Чернівцях заявив заступник голови політичної сили, народний депутат України Євген СУСЛОВ. Він, зокрема, відзначив, що лави партії
Королевської відкриті для всіх небайдужих і діяльних людей, які хочуть
змінити країну. Проте, партія не ставить за мету кількість, передусім, за
словами Суслова, – якість.
Колись Євген Суслов разом із Наталією Королевською були активними членами БЮТу. Після того, як Королевську виключили з цієї партії,
вона створила власну – «Україна – Вперед!». Нині в регіонах розпочалася
активна робота зі створення осередків. Минулого тижня в Чернівцях
по вулиці Головній, 119 запрацювала громадська приймальня партії. А
впродовж місяця функціонує колд-центр: зателефонувавши за номером
0-800-503-070 кожен охочий може довідатися про основні пріоритети
партії, висловити зауваження та пропозиції.
Політична сила «Україна – Вперед!» розробила власну програму з
розвитку нашої держави на наступні кілька років «Нова економіка – нова
країна». Головна ідея – зміна якості життя людей, зміна економічної
моделі розвитку країни і побудова незалежної, самостійної економіки.
Увага спрямовується на малий та середній бізнес, побудову інноваційної
технологічної економіки та на сільське господарство.
Відповідаючи на питання, з яких джерел фінансується партія, Суслов
запевнив, що це не кошти Банкової чи олігархів, це – кошти малого і середнього бізнесу, тих людей, які розуміють, що саме потрібно змінювати
в державі. Формувати виборчі списки партія буде у відкритому форматі,
найбільше шансів потрапити до Верховної Ради, на їхню думку, мають кандидати-мажоритарники, які користуються повагою і підтримкою місцевого
населення. Євген Сулов представив керівника партії «Україна – Вперед!»
на рівні Чернівецької області – Івана Ластівку, економіста та виробничника.
Партія має намір впровадити тотальний громадянський контроль
за реалізацією загальної дорожньої карти будівництва нової України,
підвищити ВВП України на 80%, визначити економічні пріоритети, запустити інфраструктурні проекти. Суслов переконаний, що модернізації
потребує сама держава. А для цього необхідна дієва системна боротьба з
корупцією, виведення економіки з тіні, послідовна програма дерегуляції,
а також податкова реформа.

представницького органу – вдосконалення існуючої Конституції
для подальшого зміцнення засад правової держави. Необхідно забезпечити демократичний
розвиток країни, модернізацію
її політичної системи. І потреба
оновлення Основного Закону –
це, власне, відповідь на вимоги
часу, на динамічні зміни, що відбуваються в Україні та світі. Норми
української Конституції мають відповідати сучасним світовим демократичним стандартам, – підкреслив голова облдержадміністрації.
Він також висловив упевненість,
що мешканці Буковини, науковці,
громадянське суспільство мають
не лише знати і розуміти логіку дій
влади щодо оновлення Конституції, але й активно включитися у
цей процес.

18 травня Російській Федерації Верховний Суд заборонив діяльність всеросійської громадської організації – Об’єднання
українців Росії (ОУР). Її звинуватили у політизації, зокрема «вихвалянні бандерівців».
Але що має історія УПА до історії Росії? Адже
курені українських повстанців на територію
Російської Федерації не заходили, мирних
росіян не вбивали. Це на території Галичини, Волині і Полісся з вересня 1939 року, а на
півночі Буковини та в Бессарабії – з червня
1940 р. розгорнувся жахливий терор радянських каральних органів, жертвами якого
стали сотні тисяч людей. Українці взялися за
зброю, щоб захистити себе від репресій, а не
для проведення каральних акцій на чужих
територіях. Проте нинішнім кремлівським
властям не до оцінок подій минулого.
Офіційна пропаганда сучасної Росії
заперечує саме існування української нації, пропагуючи замшілу тезу царських
часів про «єдиний російській народ, що
складається з великоросів, малоросів та
білорусів». Мовляв, «українці – це вигадка ворогів Росії – Ватикану, поляків та
австрійців». Виходячи з такої логіки, власті
зневажають національні права української
національної меншини в РФ. Якщо українців
взагалі немає, то ж про які їхні права йдеться? Найцікавіше, що з Кремля час від часу
лунають фрази про «традиційну російськоукраїнську дружбу».
Є таке психічне захворювання – шизофренія. При ньому можливе роздвоєння
особистості. Щось подібне спостерігається і
в сучасній російській політиці щодо українців. З одного боку, заперечується існування
українців як нації, а з іншого – проголошу-

ється «дружба»
з «неіснуючими»
українцями. Громадяни ж України,
згідно з матеріалами соціологічних опитувань, у переважній
більшості своїй вважають росіян дружнім
народом. Натомість більшість росіян упродовж років зараховувала українців, поруч
з грузинами та американцями, до «недружніх» націй. Останнім часом ситуація дещо
покращилася, але не кардинально. Дивуватися нема чому: негативний образ українців культивує російська мас-культура. У
багатьох телесеріалах з’являються «тупі
й підлі хохли». Якщо серіал про війну, то в
ньому все частіше зображують поліцаїв з
жовто-блакитними пов’язками, або «упирів-бандерівців», які ночами вбивають
нещасних жінок і дітей.
Зверхність, презирство, бридливість
до українців культивуються у російському
суспільстві свідомо. Особлива ненависть
демонструється до української мови, яку
обзивають «мувою». У той же час в Україні
з повагою ставляться до російської культури, більшість етнічних українців непогано
володіє російською. Тим більше, українське
населення РФ знає російську мову і не допускає жодних образ щодо культури своїх
російських друзів. Два народи живуть поруч
і зацікавлені у підтриманні добросусідських
відносин. Інша річ – політики. У них є власні
плани, задля яких і нацьковують один народ
на інший. А це вже – політична шизофренія.
Її необхідно лікувати, доки хвороба ще не
встигла завдати непоправної шкоди національним організмам двох сусідніх народів.

Регіональна влада підтримуватиме
буковинських селян
На цьому наголосив під час апаратної наради голова ОДА Михайло Папієв.
Він акцентував увагу на необхідності
сприяти розвитку тваринницької галузі
в регіоні. За його словами, крім крупних
сільгоспвиробників, корпорацій, мають
всіляко підтримуватись фермерські
господарства, малі підприємства з переробки сільськогосподарської продукції.
«Доручаю організувати зустріч з фермерами Буковини. Я хочу безпосередньо
від них почути, які проблеми у них є, і ми
спільно знайдемо шляхи їх вирішення»,
– сказав М. Папієв. Він вважає, що розвиток фермерських господарств, малих підприємств в сфері сільськогосподарського
виробництва – це і робочі місця на селі, що
для нашого регіону особливо важливо, і
стабільний дохід людей.
– Сільськогосподарське виробництво, насамперед тваринництво, мають
бути відроджені. Для аграрної Буковини
це завдання номер один. Агропромисловий комплекс – пріоритет розвитку краю,
– підкреслив голова ОДА. Він висловив
переконання, що соціальну відповідаль-

Ветерани подякували
регіональній владі за
відзначення Дня Перемоги
Голова Чернівецької обласної
ради ветеранів Василь Юрійчук під
час апаратної наради від імені районних ветеранських організацій, всіх
ветеранів регіону висловив вдячність
керівникам виконавчої та представницької влад Буковини, депутатському корпусу від Партії регіонів і громаді

09584

краю за належну організацію в області
заходів з нагоди 67-ої річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.
– Найважливіше, що на День Перемоги жоден ветеран війни області
не залишився без уваги, кожного з
більш як 13 тис. буковинських ветеранів безпосередньо привітали зі

святом і кожному вручили подарунок
до свята, – відзначив Василь Юрійчук. Голова облдержадміністрації
Михайло Папієв додав, що цьогоріч
до вшанування ветеранів війни і
належного відзначення в області
Дня Перемоги активно долучилися
депутати всіх рівнів, представники
підприємств і організацій, за що він
їм також подякував.
За його словами, на Буковині
це має бути традицією, і не лише у
святкові дні.
– Увага до людини, особливо
літнього віку, її соціального захисту – одне з найважливіших за-

ність перед мешканцями регіону мають
взяти на себе і великі сільськогосподарські корпорації, що працюють у краї.
М. Папієв повідомив, що Уряд розробляє механізм дотації «в руки селянину», який стимулюватиме виробництва
молока і м’яса. «Особисті селянські
господарства будуть і надалі основними
постачальниками молока. Необхідно
залишати на відгодівлю нетелів і бичків, оскільки передбачається достойна
дотація на голову худоби, підтримка
кормами, яка компенсує витрати, зробить утримання худоби рентабельним.
Регіональна влада за сприяння держави
підтримуватиме буковинських селян», –
підкреслив він.
вдань крайової влади. Власне, на
це спрямовані і соціальні ініціативи
Президента України – підвищення
стандартів життя соціально вразливих верств населення, зростання
матеріального становища малозабезпечених громадян, підвищення
пенсій і соціальних виплат, – відзначив Михайло Папієв.
Голова облдержадміністрації
повідомив також, що вітання і подарунки до свята Перемоги отримали і
учасники національно-визвольних
змагань, а з нагоди Дня матері –
активістки обласного товариства
політв’язнів і репресованих.
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«Свобода» ініціює
недовіру голові
ОДА
Про це на прес-конференції повідомив
керівник обласного виборчого штабу ВО
«Свобода» Назар ГОРУК. Підставою для
цього став невтішний стан економіки області
та ігнорування нагальних проблем громади.
Адже за інформацією Держкомстату область
посідає останні місця за основними показниками соціально-економічного розвитку – по
зарплаті, індексу реалізованої промислової
продукції, рівня закупівельних цін на сільгосппродукцію, експорту-імпорту товарів, рівня
доходів на одну особу, безробіття, зайнятості
населення тощо.
– Ми розуміємо, кому сьогодні належить
фактична влада в краї. Ці ж люди несуть
повну відповідальність за стан справ на
Буковині, – зазначив Н. Горук. Він додав, що
висловлення недовіри керманичу виконавчої
влади області повинне стати сигналом для
самоаналізу та відповідних висновків.

Вл. інф.

Малі ГЕС
у гірській
місцевості

Ситуацію, що склалася в Карпатському
регіоні в зв’язку з планами масового будівництва малих та міні-ГЕС на гірських річках, обговорили за круглим столом разом
з ученими, громадськістю та інвесторами
під егідою комітету з питань екологічної
політики ВРУ. Детальніше про це і, зокрема, будівництво міні-ГЕС на території
Чернівецької області та чим це загрожує
буковинцям – у наступному числі «Версій».

Вл. інф.

Стріляли на околиці Чернівців

Кримінал

У

Стійку злочинну групу з елементами
організованої, яка впродовж кількох останніх
років скоювала розбійні напади та крадіжки
в помешканнях буковинців, затримали
правоохоронці.
Кримінальне угрупування
складалося з чотирьох осіб –
мешканців Львівщини, Вінничини та двох буковинців. Познайомилися вони у виправній
колонії. Скоюючи злочини, банда
вдиралася до помешкань і брала
тільки вироби з золота і гроші.
При собі завжди мали зброю.
Попалися злочинці на Сторожинеччині, коли орудували
у Кам’яній і Михальчі. В одному
з будинків забрали близько
10 найменувань золотих виробів і велику суму грошей, у

ушкоджень у нього немає.
Як повідомив на пресконференції
начальник
управління УМВС України
в Чернівецькій області Микола ХАРАБАРА, на сьогодні
вже доведено понад десять серйозних крадіжок, скоєних цим
злочинним угрупуванням. Усі
четверо заарештовані, за кожним фактом скоєння крадіжки
порушено кримінальну справу.
Злочинцям світить від 8 до 12
років позбавлення волі.

другому крадіям «пощастило»
тільки на 500 гривень. А після
того їх затримали. Щоправда,
один зі злочинців застосував
зброю. Тоді міліціянт двічі вистрелив, поціливши крадієві в
ноги. Злочинця це не зупинило,
він намагався втекти, спробувавши заскочити на кузов проїжджаючої вантажівки. Проте,
його спіткала чергова невдача
– він промахнувся і вдарився об
борт машини. Нині перебуває в
лікарні під наглядом охорони,
жодних серйозних тілесних

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Де і як відпочивати?

Про це розповіли чернівчанам буковинські туроператори. Скажімо, відпочинок на
заморських курортах коштує
майже стільки ж, скільки й

їні, треба викласти за добу
мінімум 140 гривень. За кордоном, скажімо в Румунії чи
Болгарії, це близько 15 євро.
Для тих, хто не планує далекі
подорожі, свої послуги пропонують буковинські санаторії та пансіонати – у них усе
екологічно чисто, без ГМО і
фаст-фудів.
Під час туристичного ярмарку відкрився чернівецький
кінний маршрут, який курсуватиме центральною частиною
міста. Кінна їзда стає все моднішим відпочинком.

у Криму, Одесі чи Затоці, зізнаються вони. Проте, запевняють, що з кожним роком
вітчизняний сервіс кращає…
Щоби відпочити в Укра-

Вл. інф.

На Буковині знову лютує чупакабра!?
У селі Веренчанка, що на Заставнівщині з’явилася
міфічна істота, яку в народі йменують чупакаброю.
Хтозна звідкіля вона взялася? Чи це примхи самої
природи, чи досліди якихось невідомих нам
відомств? Легенд і гіпотез навколо цих створінь існує
безліч. Інколи їх навіть прирівнюють до вампірів і тоді
давні легенди постають перед нами у зовсім новому
світлі…
Минулої середи о пів на п’яту
ранку Оксану Колісник, жительку
села Веренчанка, розбудив гавкіт
її домашнього собаки. Не зрозумівши, що відбувається, вона попрямувала до кліток із кролями, звідки
доносився страшний писк. Глянувши
на землю, жахнулася:
– Я грішним ділом подумала, що
випав сніг, бо земля під ногами була
білою. Та, приглядівшись, побачила,
що це мої кролики. А неподалік від
них метушилася якась істота, вона
гучно вдарялася об цеглу, відчувалося, що в її лапах була чимала сила.
Саме тоді на вулиці гуляла негода і світло в селі вимкнули. Через
сутінки я побачила, що ця істота
зростом із велику вівчарку, її шерсть
була чорного кольору із рудим відтінком.
Етимологія слова «чупакабра» вже дещо пояснює
про саму істоту. З іспанської
мови «чупа» означає смоктати, а «кабра» – коза. Отож,
і виходить, що дослівно – це
«коза, що смокче» чи такий
собі «козячий вампір».

Чернівцях податківця вигнали
з роботи за 2 тис. грн. хабара.
Його він узяв у приватного підприємця,
щоби звільнити підприємство останнього
від перевірок. Першотравневий райсуд
визнав головного державного податкового
ревізора-інспектора ДПІ обласного центру
винним у вчиненні адміністративного правопорушення і застосував адмінстягнення,
яке передбачає й звільнення з роботи.

Д

иректорка музичної школи привласнила 35 тис. грн. Прокуратура Новоселицького району порушила кримінальну справу стосовно директора однієї
з музичних шкіл. Керівник закладу склала
фіктивні накази про прийняття на роботу на
0,5 ставки гардеробника та на ставку сторожа місцевого жителя. У результаті підроблених наказів цей чоловік фактично вважався
працівником школи і отримував заробітну
плату, хоча насправді там не працював.

Б

уковинцю дали 6,5 років за
напад на таксиста. 25-річний
молодик з Новоселицького району, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння,
в салоні приватного таксі, яким із райцентру добирався додому, напав на водія і,
щоби заволодіти транспортним засобом,
вдарив ножем у шию. Та власник авта
вчинив нападнику відчайдушний супротив
і скерував авто у придорожню канаву.

З

а хабар у 8 тис. доларів суд дав
півтора роки в’язниці. У Садгірському районному суді Чернівців виголошено вирок за кримінальною справою
щодо директора Державного підприємства
«Чернівецький навчально-координаційний центр з питань організації діяльності
автомобільного транспорту». Його визнали винним в отриманні хабара за обіцяне
сприяння у визначенні переможцем у
конкурсі з перевезення пасажирів на одному з автобусних маршрутів м. Чернівці.

Д

івчинка загинула після зіткнення з КАМАЗом. У селі Грушівка Глибоцького району мешканець села Волока,
керуючи автомобілем «КАМАЗ», повертав
з другорядної дороги на головну і скоїв зіткнення з моторолером «Хонда». На місці
ДТП загинула 16-річна дівчинка з с.Коровія,
яка перебувала за кермом мопеда.

шій героїні, а й іншим людям, у
яких відбувалося подібне,
не вдалося роздивитися
їх, бо вони високо стрибають та блискавично
зникають з обрію.

С

Як відомо, достовірних свідчень про цю істоту немає, та, згідно
легенди, вона вбиває тварин, висмоктуючи з них кров. Зазвичай
Довідка
У 1967 році одне сімейство фермерів-пуерториканців заявило,
що на їхню ферму напала зграя вовків-убивць, які понівечили безліч
овець. Побіжний огляд трупів тварин показав, що подія варта уважнішого вивчення. В овець знайшли на тілі рани, зовсім не схожі на ті, що
залишають хижаки, зокрема вовки. Набагато більше вони нагадували
своєю глибиною і точністю хірургічні надрізи. Крім того, всі трупи овець
були начисто позбавлені крові. Латиноамериканська преса описувала
безліч випадків, зустрічі місцевих жителів з цими істотами. Деякі з таких
зустрічей закінчувались трагічно, та окремим людям вдавалося прогнати
тварину. Відтоді і з’явилася назва «чупакабра».
полює на беззахисних кроликів.
Та найчастіше налякані люди за
чупакабру сприймають лисиць,
вовків чи здичавілих собак, яких
видозмінюють хвороби чи мутації.
Злякавшись, Оксана побігла по
чоловіка, а коли вони повернулися,
то чупакабри вже не було. Вона
перестрибнула огорожу, в якій
були розташовані кролятники. А
вона доволі висока – має близько
1,60 м. Тому можна зробити смілий
висновок, що ці істоти дуже спритні
та швидкі, оскільки, не тільки на-
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Ходять чутки, що десь
у Київській області є такий
центр, у якому проводять
різноманітні досліди над тваринами, під час яких організм тварини видозмінюється та мутує. Дослідний центр
не фінансується державою,
тому звірів і випускають на
волю, а вони в свою чергу
намагаються вижити, і наносять шкоду людському
господарству.

– Коли ми з чоловіком вранці
оглянули клітки, – продовжує п.
Оксана, – ми здивувалися розуму
цієї істоти. Вона пошкодила тільки
ті, які були менш міцні за інших.
Чупакабра знищила 2 клітки. Здалося, що вона обрізала віконце і
вийняла його лапами. Ми помітили,
що вона ходила біля всіх кролятників, бо на усіх були відбитки її
пальців. Напередодні ми побілили
клітки. Її лапи видалися нам величиною з людську долоню, та певно
з чотирма пальцями. Так здалося з
відбитків.
Як наслідок господарі позбулися
17 кроликів. Роздивляючись їх, вони
не помітили звідкіля була випита
кров. Та Оксані Дмитрівні здається,
що їх спочатку вдарили по хребті, а
вже потім позбували рідини.
У селі щодо цього випадку існує
багато думок: хтось щиро співчуває
жінці, а хтось кепкує з неї. Та факт
залишається фактом. І він у Веренчанці не поодинокий…

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

уд залишив під вартою начальника Сокирянської податкової.
Шевченківський районний суд Чернівців
розглянув і задовольнив подання прокуратури області щодо обрання міри запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту стосовно
начальника Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції. Чиновник обвинувачується в одержанні хабара в особливо
великих розмірах – 40 тис. доларів США від
директора одного з приватних підприємств.

О

дин із банків Буковини «розвели» на півмільйона доларів
його ж працівники. СБУ в Чернівецькій
області виявила факти шахрайства з боку
приватного підприємця та співробітника
одного з комерційних банків, що завдали великої шкоди фінансовій установі.
Зловмисники розробили та реалізували
протиправну схему отримання банківських кредитів за програмою мікрокредитування малого бізнесу. Їм загрожує
позбавлення волі від 2-ох до 5-ти років.

Д

орожники погано ремонтували
дороги? Чернівецька транспортна
прокуратура порушила кримінальну справу за
фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків службовими особами філії
«Сокирянський райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги
України» щодо службової недбалості. У результаті цього підприємство втратило товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад
270 тис. грн. Триває досудове слідство у справі.
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За будинок вартістю 400 тис. доларів міськрада відшкодовує власникам 13 тис. грн.
Батьківська хата – місце, де завжди добре і куди хочеться повертатися. А скільки
разів ви особисто стикалися з тим, що ваші
проблеми залишаються виключно вашими і
державі (читай «чиновництву») до них байдуже? Здавалося б, до чого тут оселя батьків
і дотримання законів? Який між ними зв’язок?
Але і те, й інше – в одній життєвій історії чернівчанки Раїси Прібич.
Далекого 1962 року в її родини забрали
збудовану батьком оселю. Багато років поспіль Раїса Федорівна та три її сестри переконують владу – спочатку радянську, а потім і незалежну українську, – що родинний
будинок, який тато будував для своєї сім’ї,
належить саме їм. Жінка пам’ятає найдрібніші деталі: кожне чиновницьке слово, кожну
владну відписку, кожне невиконане рішення
суду. Пам’ятає, як батька засудили за те, що
збирав підписи, аби не закривали собор по
вул. Головній, як потім його вислали, а будинок по вул. Чапаєва 34-А конфіскували в дохід
держави, як такий, «що придбаний за нетрудові доходи», а сім’ю Огановських примусово
виселили. Тільки через 5 років Верховний
суд скасував рішення про засудження батька
пані Раїси і його звільнили. Проте будинок уже
передали текстильному комбінату «Восход».
Куди тільки не писали і не зверталися Огановські – отримували сухі відписки.

Репресований Федір
Огановський збудував за
своє життя багато храмів

адміністративного суду. Але той тільки підтвердив рішення судів Шевченківського у Чернівцях
та апеляційного у Львові.

Дружина і доньки Федора Огановського, Раїса – зліва

Як міські чиновники
будинок не віддавали

1984 року батько пані Раїси – Федір Огановський – помер. «Тож ми почали «штурмувати»
міську раду, аби нам повернули будинок, але його
здали в оренду лабораторії, що пробула там аж до
2000 року, – каже п. Раїса. – Після цього розпочалося наше «ходіння муками».
Родина Федора Огановського подала позов
до суду, та отримала відповідь, що справа закрита
у зв’язку з тим, що всі терміни минули. Сім’я написала в Київ до Генеральної прокуратури. Звідти
відповіли, що вони мають цілковите право відновити справу. За півроку родина знову зібрала
всі документи: ходили архівами, організаціями,
деякі потрібні папери збереглися від батька, який
залишив нотаріально завірені копії.
– Все почалося заново – ми подали до суду,
нашу справу відновили, потім до Верховного суду.
Бо чернівецька міська влада не була налаштована
повертати нам будинок. Отож врешті нам відмовили й у Києві, – каже пані Раїса, додаючи, що
тоді, мабуть, не обійшлося без втручання перших
впливових осіб міста...

Навіть коли двері
зачиняються, треба
шукати вихід

Двері зачинилися. Та родина не здалася й

почала шукати інші шляхи вирішення справи –
звернулися до Мін’юсту, звідки їх спрямували до
реабілітаційної комісії. Коли у міській реабілітаційній комісії відмовили, звернулися до обласної.
Ця інстанція 2004-го таки реабілітувала батька
Раїси Федорівни. Далі, оформивши спадщину, як
діти реабілітованого, звернулися до комісії щодо
повернення їм будинку. Обласна реабілітаційна
комісія визнала, що будинок родині повинні-таки
повернути, й ухвалила відповідне рішення.
Здавалося б, питання вирішене, та міська
рада їм… відмовляє.
Людям, які вже за стільки років стомилися
стукати в зачинені двері, нічого не залишалося,
як знову повернутися до обласної реабілітаційної комісії. Там знову підтвердили рішення про
повернення родині батьківського будинку. Але
ж закон як дишло: міська рада знову відмовляє.
У 2007 році родина звертається до Шевченківського районного суду Чернівців, який
приймає рішення про повернення будинку сім’ї
реабілітованого. Думаєте, міськрада виконала
рішення суду? Як би не так! Адже є запасний
варіант – і міськрада подає апеляційну скаргу
до Львівського апеляційного адміністративного
суду. Там підтверджують рішення Шевченківського районного суду і виносять рішення: повернути будинок родині Огановського.
Але чернівецькі владники і не подумали
слухняно передати ключ від родинної оселі опонентам. Натомість вони звертаються до Вищого

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Що очікує медичну галузь та українців, яких вона обслуговує?
Скорочення, реорганізація чи оптимізація? Утім, що
саме конкретно – населення хвилює мало. Люди просто
потребують доступної за ціною та якісної медичної
допомоги.
Уже давно нікого не дивує ситуація, коли хворий відмовляється від
операції або, скажімо, від хімії чи променевої терапії, бо у нього немає на це
грошей. І хоча ніхто ще не відміняв 49
статтю Конституції, та на безоплатне
лікування вже давно ніхто не сподівається. Українці усвідомлюють:
все має свою ціну. Але їм не хочеться
оплачувати з власної кишені безкоштовні послуги і ліки для чималої армії
державних очільників. Адже гроші,
що виділяються на їхнє лікування та
оздоровлення, розкидаються потім на
всіх громадян. А справедливість де?
Тож чи буде нарешті, плата за
медичні послуги в Україні офіційною?
Не дивно, що саме таким було перше
запитання до віце-прем’єрки, міністра
охорони здоров’я Раїси Богатирьової
на прес-конференції, присвяченій на-

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 190,20кв.м., який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул .Каштанова, 117 та є власністю Баланчук Галини Василівни (м. Чернівці, вул. Каштанова,
117 інд. код 2524610647). Житловий будинок літ.А, загальною площею 160,20кв.м. житловою 114,20кв.м складається з : 7
кімнат, кухня, ванна, 4 коридори. сарай літ.Б, цегла, сарай літ.В, цегла, вбиральня літ.Г, цегла, навіс літ.Д, дерево, гараж літ.Е,
дерево, сарай літ.Ж, дерево, сарай літ.З, дерево, сарай літ.П, дерево, вигрібна яма 1, бетон, огорожа 2-3, дерево. Земельна
ділянка на якій розташоване майно, перебуває в державній власності та знаходиться в розпорядженні Чернівецької міської
ради. Майно належить боржнику на підставі рішення суду. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 610 128,00 грн. (без
ПДВ) (договір № 2612012 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 30 506,40 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед: АКІБ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119, код 09807750 .
ЛОТ № 2 – двохповерховий житловий будинок загальною площею 99,80кв.м, та земельна ділянка для будівництва і
обслуговування жилого будинку загальною площею 0,0456га., який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Селятинська,9 та є власністю Унгуряна С.І. (м. Чернівці, вул. Селятинська,9 інд.код 2334515792). Житловий будинок літ Д загальною
площею 99,80кв.м, в тому числі чотири житлові кімнати площею 66,30кв.м, огорожа №2. На І поверсі розташовано: коридор
– 10,30кв.м., 1-а кімната – 16,80кв.м, 2-га кімната – 12,50кв.м, кухня – 15,30кв.м., санвузол – 4,80кв.м, комора – 3,10кв.м.
Мансарда складається з: 1-а кімната – 19,60кв.м, 2-а кімната – 17,40кв.м.Земельна ділянка загальною площею 0,0456га,
кадастровий номер 7310136300:17:002:0256, з функціональним призначенням: для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка, забезпечена центральними мережами електроосвітлення,
газопостачання, водопостачання, каналізація. Під’їзна дорога з гравійним покриттям. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтво про право власності САС№750920 від 26.08.10р, державний акт на право приватної власності на землю серії
ЯЖ№094759 від 01.06.2010р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 411 857,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612027
від 22.03.12).Гарантійний внесок – 20 592,85 грн без ПДВ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Ерсте Банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 160.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження
на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на
11 червня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Остаточний термін подачі заяв 11 червня 2012
р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК
в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління
юстиції.Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок 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

Одна справа – писати закони,
інша – їх виконувати

Але Чернівецька міськрада сама собі пан і
не про неї закони писані. Тому виносить власне
рішення: замість повернення будинку – відшкодувати збитки родині в сумі… 13 тис. грн. Тоді як
за оцінкою комісії тієї ж міськради, комерційна
вартість будинку становить близько 400 тис. доларів США. Питання про справедливість, гадаю,
риторичне.
Родина продовжує оббивати пороги правничих інстанцій, шукаючи правди у безправді.
Виконавча служба виносить міськраді припис
про повернення будинку. На це міськрада пише,
що має рішення про відшкодування і виконавча
служба закриває провадження. Родина Федора
Огановського знову звертається до суду, адже
виконавча служба не мала права закривати провадження, оскільки виконує рішення суду, а не
рішення міської ради. Суд відновлює провадження. «Але віз і нині там. Раніше ми воювали зі старою
владою, тепер продовжуємо вимагати виконання
судових рішень від нової влади, – зітхає Раїса Федорівна. – Замість двоповерхового будинку в центрі
міста нам пропонують земельні ділянки там, де добрий господар і собаку не поселив би.
Люди старшого віку, силі характеру і наполегливості яких можна тільки вклонитися, не
просять у влади нічого зайвого або чужого – лише
вимагають повернути своє власне, родинне. Депутати міської ради на останній сесії це питання не
заслуховували і залишили відкритим. Натомість
за підписом секретаря міськради Раїсі Федорівні
та трьом її сестрам надійшов лист, у якому йдеться
про те, що виконавчі органи міськради вивчають
питання щодо поновлення прав спадкоємців реабілітованого Огановського шляхом виділення їм
земельних ділянок і передачі нерухомого майна та
підготують відповідний проект рішення на чергове
засідання сесії.
Над проектом рішення Віталій Михайлішин
доручив працювати директорам департаментів
– містобудівного комплексу і земельних відносин
– Володимиру Ніконову, економіки – Світлані
Хімійчук, начальнику юруправління міськради
Олександру Шибі. А доньки Федора Огановського
все ще сподіваються, що серед чиновників таки
знайдуться грамотні, які вміють читати і виконувати
судові рішення, та порядні люди, мірилом вчинків
яких є чесність і людяність.

уково-практичній конференції «Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я
на сучасному етапі розвитку галузі»,
що відбулася у Чернівцях, зібравши
на розмову 650 головних лікарів з
усіх медичних закладів України та заступників голів облдержадміністрацій
й обласних рад.
Пані Богатирьова зауважила, що
наближення медичних послуг до пацієнта, їхня своєчасність та гарантована
якість разом зі справедливістю – посідає перше місце серед завдань галузі,
яка потребує нагального реформування. «Базовий рівень надання медичної
допомоги має бути безоплатний», – ще
раз підкреслила вона. Але це чомусь
називається новими соціальними
стандартами Президента. Зрештою,
якби не називалося, аби працювало.

Раїса Богатирьова вважає також
«спотвореність у медичній галузі наслідком відсутності контролю з боку
громадськості». Але ж яким може бути
цей контроль, коли прийняті протягом
останніх двох років закони суттєво
відсовують від кермування державою
громадянські інститути?
За словами міністра Мінздоров’я,
реорганізація галузі не означає скорочення: йдеться про оптимізацію. Бо
скорочувати і нема чого – медичних
кадрів сьогодні не вистачає. Щоправда, на селі. Як їх там утримати, вживши певні соціальні важелі на кшталт
житла, буде обговорюватися вже на
червневій колегії.
Окреслюючи завдання, що стоять
перед галуззю, міністр визнала, що
Україні не уникнути добровільного, а
відтак і обов’язкового медичного страхування. Та впровадження страхової
медицини відбуватиметься поступово.
Як вважає перший медик країни, для покращення ситуації в галузі
необхідні системні зміни. І вони вже
відбуваються в 4-х областях держави.
Коментуючи перші підсумки пілотного

проекту з впровадження та відпрацювання структурної реорганізації у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, Богатирьова підкреслила, що сумні події у
Дніпропетровську лише підтвердили
правильність обраної урядом стратегії реформування галузі. Адже саме
завдяки пілотному проекту машини
швидкої допомоги у Дніпропетровську
були обладнані GPS-навігаторами,
що дозволило медикам спрацювати
ефективно та злагоджено й врятувати
від смерті та ймовірної інвалідності
багатьох людей. Пілотний експериментальний проект має на меті
розмежувати первинну та вторинну
ланки медичної допомоги та перейти
на госпітальні округи.
На первинному ж рівні будуть створені установи нового типу – Центри
первинної медико-санітарної допомоги
(ЦПМСД).
Глава Чернівецької ОДА Михайло
Папієв наголосив, що пишається тим, що
таке поважне зібрання відбулося в Чернівцях і вбачає в цьому визнання досягнень медицини краю. Адже Буковина,

за рейтинговою оцінкою Мінздоров’я,
посіла друге місце в Україні. Все сільське
населення (стовідсотково!) області
забезпечене сімейними лікарями, а Сокирянська центральна районна лікарня
– найкраща в Україні, такою ж буде міська дитяча, яку добудують цього року. Та
й буковинський перинатальний центр,
на який уже виділено 41 млн. грн, стане
5-им у нашій державі.
І насамкінець про райдужні перспективи, намальовані віцепрем’єркою. Йдеться не про кадр з
фантастичного фільму,а про недалеке
майбутнє.
... У високогірному селі захворіла
дитинка. Сімейний лікар у розпачі –
випадок дуже складний, а допомога
потрібна невідкладно, кожна секунда
на вагу золота. Що робити? Він витягає
ноутбук і зв’язується зі спеціалістом
обласного центру через інтернет. А
телемедицина може все – навіть перенести до квартири пацієнта найсучасніші медичні послуги. Принаймні, за
словами міністра, подібне розпочнеться саме з гірських районів Буковини.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Теле

теле

28.05 - 03.06.2012

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – ¼ частка трьохкімнатної житлової квартири загальною
площею 67,00кв.м, в т.ч. житловою40,10кв.м., яка знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 269/8 та належить Кулікову А.В. (м. Чернівці, вул. Руська, 269/8 ін.код. відсутній). Житлова
квартира знаходиться на другому поверсі дев’ятиповерхового купнопанельного будинку та складається з: 1-а кімната – 14,6кв.м, 2-га кімната – 9,50кв.м, 3-я кімната – 16,00кв.м., кухня – 8,70кв.м,
ванна кімната – 2,6кв.м, вбиральня – 1,00кв.м., коридор – 10,80кв.м., комора – 0,50кв.м. Квартира обладнана балконом – 1,60кв.м, лоджією – 1,70кв.м. Висота приміщень – 2,50м. Матеріал
зовнішніх стін – залізобетонні панелі, матеріал перекриття – залізобетон. Квартира обладнана водопроводом, каналізацією, газопостачанням, опаленням – центральним, електроосвітленням,
радіотрансляційною мережею. Квартира знаходиться в задовільному технічному стані. Майно належить боржнику на праві приватної спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право
власності на житло від 02.08.1996р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 67070,70 грн. (без ПДВ) (договір № 2612021 від 15.03.12).Гарантійний внесок – 9993,53 грн без ПДВ .Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава.ЛОТ № 2 –частина приміщень, які розташовані у житловому будинку та складають 49/100 частини будинку. Загальна
площа 49/100 складає 164,90кв.м., які розташовані у житловому будинку по1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці та належать на праві приватної власності Українець М.Д. (1 пров. Курильський,
4, м. Чернівці). Частина приміщень (коридор позначений цифрами 1-10, 7,90кв.м; передпокій 1-11, 22,60кв.м; кухня 1-12, 18,40кв.м; вбиральня 1-13, 3,60кв.м; передпокій 1-16, 25,80кв.м;
житлова кімната 1-17, 17,40кв.м; комора 1-18, 2,2кв.м; ванна 1-19, 7,20кв.м; веранда 1-20, 10,60кв.м,; житлова кімната 1-21, 24,60кв.м; житлова кімната 1-22, 24,60кв.м). Частина приміщень
розташовані в цегляному житловому будинку загальною площею – 338,50кв.м. В наявності є криниця літ.К, огорожа №1,2. Майно належить боржнику на підставі рішення Апеляційного суду Чернівецької області від 15.06.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 549 710,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612028 від 22.03.12).Гарантійний внесок – 79 707,95 грн без ПДВ.Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:Українець М.І. (1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці).Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 14 червня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська,2А.Остаточний термін подачі заяв 11 червня 2012 р. до 16:00
год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт Лот №1 здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р
37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Остаточна оплата за придбаний
об'єкт Лот №2 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

теле Версі ї
УТ-1
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
10.05,11.55,13.40,16.00,21.45,
22.50 Погода.
10.10 Святковий концерт до
Дня захисту дiтей «Все ми непоседи».
11.05 Шеф-кухар країни.
12.00,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.10 Кабмiн: подiя тижня.
12.20 Право на захист.
12.40 Любi хлопчики й
дiвчатка.
13.45 Олiмпiйським курсом.
14.00 Кубок свiту з футболу 2014. Щоденник ФIФА.
14.35 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Т/с «17 миттєвостей
весни».
18.40,21.30 Дiловий свiт.
18.55 Бенефiс Ю. Гальцева та
Г. Вєтрова.
20.35 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Смiшний та ще
смiшнiший.
22.20 Наше Євро. Щоденник.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Любi хлопчики й
дiвчатка.
03.45 Сiльрада.
04.00 Концертна програма
«Пiсня об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
14.00 «Шiсть кадрiв».
14.20,15.15 Т/с «Майстер i
Маргарита».
16.15,05.05 «Говоримо i по-

казуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
19.30,23.45,02.35 «ТСН».
20.15,01.00 Т/с «Євро на нервах».
21.15 Т/с «Без слiду».
23.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.00,04.20 Т/с «Закон i порядок 3». (2).
01.50 «Володар темряви».
02.50 «Стрингери».
03.35 Т/с «Було кохання».
IНТЕР
14.00 Д/с «Детективи».
14.25 «Сiмейний суд».
15.20 «Серце пiдкаже».
16.20 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Футбол. Збiрна України
- збiрна Естонiї.
23.05 Т/с «Кулiнар».
00.10 Х/ф «Кремiнь».
02.10 Д/ф «Двоє проти Фантомаса. Де Фюнес - Кеногсон».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Знак якостi».
03.50 Д/с «Таємницi iсторiї 2».
ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.30,01.45,03.05 Погода.
05.45,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.45
Спорт.
06.45,12.05 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.40 Факти.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «День «Д».
13.00 Стоп-10.
14.00 Х/ф «Хеллбой. Герой
iз пекла».
16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани».
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,03.10 Свобода слова.

27 травня

01.50 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
14.00 Програма передач.
14.05,17.20,17.50,22.35,22.55
,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
14.10 «5 елемент».
14.30 «Життя цiкаве».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,23.00,03.00,05.0
0 «Час новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «У кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
18.50,23.35,00.30,03.25,04.25
«Час спорту».
19.20 «Iнвест-час».
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».
22.25,23.20,00.15,03.15,04.15
«Бiзнес-час».
23.25,00.25,03.20,04.20
«Crime news».
23.45,00.40,02.55,03.35,04.35
«Огляд преси».
ТВА
14.00 Нова Гостьова
14.05, 14.55, 22.15, 23.20, 0.20,
1.00 Познайомимось?
14.10, 19.30, 20.05, 0.25, 1.05
Панно Кохання
16.00, 20.00, 23.25, 0.15 Твоє
здоров’я
16.05, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
17.15, 22.00, 00.00, 4.00 Погода
17.20, 22.05, 0.05, 4.05 Погода
на курортах
17.25, 22.10, 0.10, 4.10 Гороскоп
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
3.00 Твій спорт
5.00 Про казки
«ЧЕРНІВЦІ»
14.00, 15.55,19.40, 21.50,
00.25 «Погода»

14.15, 15.20, 17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
14.25,20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
15.25, 19.45,21.55 «Афіша»
15.30 «Малятко»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.10 Футзал. Чемпіонат України І ліга. «Меркурій» (Чернівці) – «Титан-Зоря» (Дніпропетровська обл.)
01.30 «Блискуча година від
М2»
ТРК «УКРАЇНА»
14.00,21.00 Т/с «Слiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15,03.55 Критична точка.
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Апокалiпсис». (2).
00.55 Х/ф «Дванадцять мавп».
(2).
04.30 Х/ф «Лiсовик. Продовження iсторiї».
ТРК «БУКОВИНА»
14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Новини»
14.10, 16.10, 19.20, 22.20,
00.00 «Погода»
14.15 «Буковинчики - веселинчики»
14.45, 20.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.00, 03.25 «Музичний експрес»
17.30 «Святині Буковини»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Люди в чорному 3» 3D: 09.50, 11.50, 13.50, 17.30, 19.35, 21.40; «Диктатор»: 15.50.
Малий зал: «Змовниця»: 14.30, 18.40; «Красуня з нетрів: 16.40, 20.50; «Тарбозавр» 3D: 12.30.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Люди в чорному 3» 3D: 12.00, 14.00, 17.40, 19.40, 21.40; «Диктатор»: 16.00.
Малий зал: «Похмурі тіні: 12.00, 17.30; «Весільний розгром»: 13.50, 15.40, 19.30, 21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Люди в чорному 3» 3D: 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00; «Красуня з нетрів» 2D: 16.00.
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
20 травня, 12.00: «Про Івана Багатого».
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
22 травня, 12.00: «Кішчин дім».
26 травня, 18.30: «Ілюзії вальсу».
27 травня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Ілюзії вальсу».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
25 травня, 18.30: Благодійний концерт пам’яті Петра Казимирчука, заслуженого працівника культури України.
27 травня, 18.30: концерт вокальної музики «Крізь віки» за участю поета Дмитра Павличка.
ПАБ «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)
25 травня: Випускний з гуртом «77>27» (м. Чернівці), конкурси, fasion-show від майстрів салону краси «Artstudio», знижки на пивні коктейлі.
26 травня: «Антре» (м. Київ).
27 травня: «Beer Gun» (м. Чернівці).
28 травня: Іван Боголюбський (м. Чернівці). Гітарні твори в стилі блюз та блюз-рок.
29 травня: «Free Sound» (м. Чернівці).
30 травня: «Астрея», м. Чернівці.
Початок концертів – о 20.00.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
24 травня: Нові видання – нові зустрічі. Книжкова виставка до Дня працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження.
27 травня: Дмитро Павличко: знайомство зблизька. Виїзна книжкова виставка до Облфілармонії на творчий
вечір поета.
29 травня: Йосип Бург: Я буковинець з голови до п’ят. Книжкова виставка до 100-річчя від дня народження
єврейського письменника.
29 травня, 16.00: Різножанрове багатство Анатолія Житарюка. Зустріч з художником, книжково-ілюстративна
виставка до 60-річчя від дня народження.
31 травня: Книги дорослішають з дітьми. Книжкова виставка до Міжнародного дня захисту дітей.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
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.

понеділок
понеділок
22.55 Д/фільм «Невідома
планета»
01.30 Д \\фільм «Абетка виживання»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
14.00 Єралаш.
14.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.45,16.35,20.00 Т/с «Унiвер».
15.10 Т/с «Ранетки».
16.05,02.10 УТЕТа тато!
19.00,23.00,01.45 БарДак.
19.30 Богiня шопiнгу.
22.00 Т/с «Дiффчатка».
22.30 Т/с «Реальнi пацани».
(2).
23.30 Дом 2.
00.25 Дурнєв+1.
00.55 На добранiч, мужики.
02.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
06.25 Т/с «Сезон полювання».
08.30 «Правда життя». Чужi
грiхи.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Х/ф «Шанхайськi
лицарi».
15.00 Х/ф «Повернення резидента».
16.20 Х/ф «Чорта з два».
18.30,03.45 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.20,04.45
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без
коментарiв.
00.05 Х/ф «Рекрут». (2).
02.50 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
14.00 «ВусоЛапоХвiст».
14.35 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
19.35 Т/с «Карамель».
20.35 «Куб 2».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Крученi сходи».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
14.00 М/с «Барбоскiни».
14.20 М/с «Бетмен».
14.40 М/с «Качинi iсторiї».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.00,00.00 Репортер.
19.20,00.15 Спортрепортер.
19.25,00.20 Погода.
19.30 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Пароль «Рибамеч». (2).
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.30 Т/с «Загубленi». (2).
01.25 Т/с «Чотири життя
Тари». (2).
01.55 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.35 Зона Ночi.
02.40 Українцi Вiра.
04.15,05.00 Зона ночi. Культура.
04.20 Княгиня Ольга.
04.35 Я кличу тебе.
04.50 Незнайомка.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Астробой».
09.15 М/ф «Спiрит: Душа
прерiй».
11.00 «КВН».
14.00 Т/с «Завжди говори завжди 2».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Час розплати». (2).
02.00,03.45 «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.
09.25,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,12.25,13.20,15.55 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.
12.10,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.25 Х/ф «Валентина».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Контрольна робота.
16.25 «Таємницi успiху» з Н. Городенською. (В. Данилець та В.
Моїсеєнко).
16.55 Х/ф «Операцiя «Трест».
19.00 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.55 Лiтнiй жарт з Ю. Гальцевим.
20.20 Aфтершок.
20.40 Свiт спорту.
20.50 Плюс-мiнус.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
03.10 Святковий концерт до Дня
захисту дiтей «Все ми - непоседи».
04.05 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
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».
11.35,12.30 «Знiмiть це негайно».
13.25 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.15,15.15 Т/с «Майстер i Маргарита».
16.15,05.05 «Говоримо i показуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.30,01.15 «Моя сповiдь. Алла
Пугачова».
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
05.30 Х/ф «Афоня».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Хрещений син».
12.15,03.45 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Завжди говори «завжди» 8».
23.25 Т/с «Кулiнар».
00.25 Х/ф «Кремiнь».
02.20 Д/ф «Борис Невзоров. Герой-коханець, холостяк».
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.10 Д/с «Таємницi iсторiї 2».
ICTV
05.25,06.35,01.45,03.05 Погода.
05.30,08.45,02.40 Факти.
05.50,04.40 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.20,00.45
Спорт.
06.45,12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.

10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Братани».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Панове офiцери».
23.45 Т/с «Кодекс честi».
01.50 Т/с «Дружини футболiстiв».
03.10 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».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
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
6.30, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00, 0.00,
4.00 Погода
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05, 0.05,
4.05 Погода на курортах
6.40, 8.20, 9.55, 14.00, 16.00, 16.55,
17.25, 22.10, 0.10, 4.10 Гороскоп
6.50, 5.00 Про казки
7.05, 14.55, 15.50, 20.00, 23.25,
0.15 Твоє здоров’я
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.15, 23.20, 0.20, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.25, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.20 Уряд на зв`язку з громадянами.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25,22.45 Погода.
12.30 Наша пiсня.
13.20 Баскетбол. Чемпiонат України. Суперлiга. БК «Азовмаш» - БК
«Донецьк».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Лiтнiй жарт з С. Рожковою.
16.25 Про головне.
16.45 Х/ф «Операцiя «Трест».
19.00 Концертна програма «Кроку
до зiрок 15 рокiв».
20.50 Мегалот.
21.25 Плюс-мiнус.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Зiрки гумору. К. Новикова, I.
Христенко, В. Винокур, С. Дроботенко, А. Арканов.
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.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Уряд на зв`язку з громадянами.
03.20 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
04.10 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.4
5,02.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10

Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення».
14.05,15.05 Т/с «Майстер i Маргарита».
16.10,05.05 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Х/ф «Неймовiрнi пригоди
Адель».
22.20,00.55 «Грошi».
23.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.00,04.20 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
01.50 «Володар темряви».
02.50 «Стрингери».
03.35 Т/с «Вогнi великого мiста».

IНТЕР

05.25,23.25 Т/с «Кулiнар».
05.35 Д/с «Таємницi iсторiї 2».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Хрещений син».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Завжди говори «завжди» 8».
00.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.10 Х/ф «Хрещений батько».
03.55 Д/ф «Китайське диво».
04.35 «Подробицi» - «Час».
05.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.35,01.50,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.35 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.20,00.50
Спорт.
06.45,12.30 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi
новини.

злодіїв»
16.05, 4.15 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55,13.10, 15.55,19.20,
21.50,00.25 «Погода»
08.35 «Біоритм»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Футзал. Чемпіонат України І
ліга. «Меркурій» (Чернівці) – «Титан-Зоря» (Дніпропетровська обл.)
15.00 «Веселі уроки»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Створення досконалості»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Велике журі»
ТРК «УКРАЇНА»
06.20 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».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Спецназ».
11.00 Т/с «Лiкар».
12.00 «Хай говорять. Морський
вузол».
15.25,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 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 «Апокалiпсис»(2).
04.15 Х/ф «Лiсовик. Продовження
iсторiї».
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 «Прощавай,
дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)

29 травня
10.30,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Братани».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 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 «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
6.30, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00, 0.00,
4.00 Погода
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05, 0.05,
4.05 Погода на курортах
6.40, 8.20, 9.55, 14.00, 16.00, 16.55,
17.25, 22.10, 0.10, 4.10 Гороскоп
6.50, 5.00 Про казки
7.05, 14.55, 15.50, 20.00, 23.25,
0.15 Твоє здоров’я
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.15, 23.20, 0.20, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.25, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.05, 4.15 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
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11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Абетка виживання»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх.
13.10 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,20.00 Т/с «Унiвер».
16.05,02.10 УТЕТа тато!
16.35,19.30 Богiня шопiнгу.
17.05,22.00 Т/с «Дiффчатка».
19.00,23.00,01.45 БарДак.
22.30,01.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.20 «Друга смуга».
06.25 Т/с «Сезон полювання».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР 2».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
5».
15.35 Х/ф «Повернення резидента».
17.00 Х/ф «Випадковий запис».
18.30 «Речовий доказ». Банда
«Тайсона».
19.00,23.30,02.00,04.30 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Шаблезуба тварюка».
(3).

СТБ
04.00 «Танцюють всi! Повернення
героїв. Гала-концерт».
06.30,02.05 Т/с «Комiсар Рекс».
07.25,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.35,19.05 Т/с «Карамель».
09.40 Х/ф «Бабине царство».
13.40 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.40,00.15 «Паралельний свiт».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Третя
свiтова».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Моя правда. ВIА
Гра».
01.15 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.35 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Крученi сходи».
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.20 Погода.
09.00 Х/ф «Вiд музики до любовi
один крок».
11.20,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.30 Т/с «Татусевi доньки».
14.20 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.15 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Шури-амури.
22.00 Х/ф «Очi змiї».
00.25 Т/с «Загубленi». (2)
01.20 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
01.45 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.25,03.25 Зона Ночi.
02.30 Точка роси.
03.30 Пiд знаком бiди.
04.15,05.00 Зона ночi. Культура.
04.20 Сумний П`єро.
04.45 Столицi свiту. Осло.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30,18.00 «Звана вечеря».
09.30,17.00 «Давай одружимося!»
10.30 Т/с «Широка рiка».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».

«ЧЕРНІВЦІ»

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 Т/с «Спецназ».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00 Т/с «Лiкар», 10 с.
12.00 «Хай говорять. Кредит без
довiри».
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».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Травма». (2).
00.55 Х/ф «Перехоплення». (2).
02.20 Д/ф «Засудженi на чужинi».
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 «Прощавай,
дике життя»
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, 01.35 Д \\фільм «Абетка
виживання»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм

14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх.
13.10 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,20.00 Т/с «Унiвер».
16.05,02.10 УТЕТа тато!
16.35,19.30 Богiня шопiнгу.
17.05,22.00 Т/с «Дiффчатка».
19.00,23.00,01.45 БарДак.
22.30,01.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.35 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.20 «Друга смуга».
06.25 Т/с «Сезон полювання».
07.25 Т/с «Сезон полювання 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР 2».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.40 Х/ф «Кiнець операцiї «Резидент».
17.10 Х/ф «Зникла експедицiя».
18.30 «Правда життя». Дитинство
на продаж.
19.00,23.30,01.55,04.20 «Свiдок».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Жорстокi щелепи». (3).
02.30,03.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.50 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.00 «Нез`ясовно, але факт».
05.45 «Документальний детектив».
06.10,01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
07.55,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.55,19.05 Т/с «Карамель».
09.55 Х/ф «Кольє для Снiгової
Баби».
11.55 Х/ф «Зимовий роман».
13.50 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.25 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
22.25 «Хата на тата».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Крученi сходи».
04.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Курсанти».
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.25,01.15 Погода.
09.00 Х/ф «Очi змiї».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.25 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.20,01.10 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Ревiзор.
22.00 Х/ф «Дежа вю». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Загубленi». (2).
02.10 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
02.35 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
03.15,03.50 Зона Ночi.
03.20 Десята муза в Українi.
03.55 Вище за небо.
04.15,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Швидкоплинний сон.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30,18.00 «Звана вечеря».
09.30,17.00 «Давай одружимося!»
10.30 Т/с «Широка рiка».
19.00 «У пошуках пригод».
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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02.30 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
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07.00,15.05 «Малятко»
07.20,09.50, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00 «Веселі уроки»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Створення досконалості»
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Медовий місяць Каміли» (2)

Передплатний індекс 09584

7

Розпочинаємо серію публікацій, присвячених участі колишнього союзу у
Другій світовій війні. Там стільки білих плям і сторінок, які майже ніколи ще не
висвітлювалися, що при знайомстві з ними у пересічного читача виникає шок.
Хто, приміром, знає, що першими героями, які влітку 41-го не
відступали,а наступали, були зеки і підлеглі генерала Власова?
Про те, чого немає в офіційних підручниках, у нашому
новому проекті – «Знати, щоби не помилятися».

Трагічний початок: 22 червня, 71 рік тому
Для покоління, що пережило найстрашнішу війну в
історії людства, дата 22 червня є особливо трагічною.
Цього дня гітлерівська Німеччина завдала Радянському
Союзу удар жахливої сили. Дотепер ведуться дискусії
навколо головного питання: чому поразка перших днів
війни була такою масштабною? Адже Червона армія
готувалася до війни і багатьом радянським людям на той
час була вже зрозуміла неминучість безпосереднього
втягнення СРСР у Другу світову війну.

Навесні 1941-го гітлерівці ліквідували Югославію й розгромили грецьку
армію. Відразу ж розпочалося перекидання частин Вермахту з Балкан до
західного кордону СРСР. Радянська
розвідка попереджала про це Сталіна.
Та реакції не було.
Серед сучасних істориків все більшого розповсюдження набуває версія,
згідно з якою Червона армія у червні
1941 р. концентрувалася для наступу
на Німеччину. Головні її сили збиралися в районах Білостоку та Львова.
Там існували великі виступи на захід,
удар з яких дозволяв оточити велике
німецьке угруповання на польській
території. Але Гітлер зумів упередити
і вдарив першим. Є
чимало фактів, що
підтверджують цю
версію, але багато
й тих, які її заперечують. Однозначної
відповіді наразі дати
неможливо. Тому при
з’ясуванні причин
поразки 1941 року
краще звернутися
до незаперечного та
об’єктивного матеріалу, що характеризує обидві армії, яким
судилося зустрітися
у смертельному двобої.

Ти – солдат
і я – солдат…

Багато написано про радянську та
німецьку військову техніку, спеціалісти порівнюють не лише її кількість, але
й якісні характеристики. Лишимо цей
бік справи «технарям» та спробуємо
оцінити людський фактор. У будь-якій
війні перемагає солдат, і не лише завдяки кращому озброєнню. Не менше
значення, ніж зброя та військова техніка, мають якості самого бійця – його
вміння воювати, фізичні та психічні
характеристики, мотиви боротьби,
врешті-решт – воля до перемоги. Тож
спробуємо порівняти червоноармійців
і солдатів Вермахту за цими характеристиками. Може тут знайдемо головний секрет поразок і перемог.
На відміну від воєн попередньої
епохи, Друга світова була «війною моторів». Поява на полі бою величезних
танкових армад, які супроводжує піхота на автомобілях і з повітря прикривають авіаційні з’єднання, дозволила
завдавати противникові ударів небаченої сили. Німецькі полководці розробили теорію «бліцкригу» – «блискавичної війни». Її випробували під
час польської кампанії 1939 р. і потім

– у переможних кампаніях 1940-1941
рр. у Західній Європі та на Балканах.
Успіхові Вермахту сприяла не лише
наявність великої кількості військової техніки, але й уміння солдатів цю
техніку дієво використовувати. До
того ж нацистська пропаганда зуміла
виховати у багатьох німців, особливо
молодих, фанатичну відданість фюрерові, який обіцяв їм панування над
усім світом. Поєднання традиційної
німецької дисциплінованості з подібною відданістю значно підвищувало
бойову вартість солдатів, запевняло їх
у власній непереможності.

високому рівні підтримувати боєздатність армії. Наприклад, в німецьких
танкових частинах була прекрасна
ремонтна база, завдяки якій до ладу
повертали значну частину підбитих
танків. А Червона армія (РСЧА) такого
не мала.
Втім, насиченість Вермахту технікою не слід переоцінювати. Майже 70
відсотків всього транспорту в німецькій армії залишалося на кінній тязі. За
штатом кожна піхотна дивізія нараховувала 5375 коней. Вони перевозили
значну частину артилерії, а двокінними фурами обозники доставляли все
необхідне для піхотних підрозділів.
Хоча на 22 червня 1941-го у складі
Вермахту існувала лише одна кавалерійська дивізія, більшість піхотних дивізій мали розвідувальні кавалерійські
ескадрони. Вермахт вступив у війну,
маючи аж 513 тисяч коней, і втрачав
щоденно до 700 тварин. Попри таку
кількість коней насиченість технікою
в німецькій армії у 1941 р. все ж була
вищою, ніж у РСЧА. Як і загальна технічна культура німців.

Червоноармійці:
страх і витривалість

Освітній рівень та технічна грамотність червоноармійців значно

накази командування. Вони свято
вірили у Сталіна як їхні противники з
Вермахту – у Гітлера. Крім фанатично
відданих «справі Леніна-Сталіна»,
серед червоноармійців було багато й
тих, хто не мав жодних причин любити
«рідну Комуністичну партію та Радянську владу». Насамперед люди, чиї
родини постраждали від сталінських
репресій і розкуркулення, а також ті,
хто пережив Голодомор.

Облудність пропаганд,
як нацистської, так
і більшовицької

Значно послаблював моральнополітичний дух РСЧА й національнорелігійний чинник. Офіційна пропаганда підміняла живі національні
почуття мертвими схемами «пролетарського інтернаціоналізму», а
глибоку віру в Бога – агресивним безбожництвом. Боротьба з «буржуазним
націоналізмом», звіряче «розкозачування», переслідування священиків
і руйнація храмів лише збільшували
число людей, які ненавиділи Сталіна і
взагалі комуністів. Цим скористалися
гітлерівці для створення образу злочинної «жидівсько-більшовицької
влади» – дієвої пропагандистської
зброї початку війни. Готуючись до

Заході України навіть споруджували з
дерева тріумфальні арки, прикрашені
українськими та німецькими прапорами, портретами Гітлера та лідерів ОУН.
Навіть у Києві на Хрещатику, як
засвідчила кінохроніка, зібралося
багато людей, в тому числі й молоді, вітати передові частини Вермахту. Вони
не вірили повідомленням радянської
пропаганди про звірства нацистів й
очікували покращень під окупаційною
владою. Невдовзі побачили її справжню суть і зрозуміли, що нацистська
пропаганда не менш облудна, ніж
більшовицька, а за людиноненависницькою суттю навіть перевершила її.
Натомість Москва з перших днів
війни побачила: борода Карла Маркса
не може надихнути радянських людей
на опір ворогові. Тому на озброєння
взяли трохи призабутий російський
націоналізм. Уже в перших закликах
влади до боротьби із загарбниками
було згадано Олександра Невського,
Дмитра Донського, царських полководців Суворова та Кутузова. Ці
образи виявилися значно ближчими
росіянам, ніж фігури революціонерів
Рози Люксембург чи Карла Лібкнехта.
З перших днів війни з’явилися нові її
герої, на зміну зів’ялим образам «героїв Громадянської війни». До того ж
«легендарні полководці
Громадянської» Ворошилов і Будьонний у нових умовах виявилися
нездатними отримувати
перемоги. Їхній час давно минув.

«Великий
драп» – з
чужих
територій

Червоноармійці-кавалеристи

Гітлерівці: освіченість
і технічна культура

Німеччина на той час була високо
розвинутою у промисловому відношенні країною, більшість населення
якої жило у містах. Кваліфіковані
робітники нерідко походили із сімей,
де не перше покоління працювало на
фабриках і заводах, що сприяло поширенню високої технічної культури
в суспільстві. Переважна більшість
німців мала щонайменше середню
освіту, а високий відсоток людей з вищою освітою в країні свідчив про значний рівень її розвитку. Помітнішою,
ніж у цілому в суспільстві, була питома
вага осіб з вищою освітою у Вермахті. Командні кадри різного рівня закінчували вищі військові училища,
академії. Коли армії необхідні були
фахівці з іншою спеціальною освітою
(перекладачі, розвідники, інженери,
лікарі деяких спеціальностей тощо),
їх набирали серед цивільних, надаючи
їм чин «зондерфюрерів» – військових
чиновників, але не кадрових офіцерів.
Наявність великої кількості кваліфікованих спеціалістів дозволяла на

поступалися противникові. Перед
війною лише близько 7% громадян
СРСР мало освіту від 7 класів і вище, а
вищу освіту – менше одного відсотка
населення країни. Вкрай невисоким
залишався освітній рівень командирів
РСЧА: найбільш освічена їх частина
була репресована наприкінці 30-х рр.
Важко говорити про технічну культуру
більшості радянських громадян, бо дві
третини населення СРСР проживало у
сільській місцевості й у повсякденному
житті не стикалося із сучасною технікою. А робітничий клас переважно
складався з учорашніх селян, які ще
не встигли досконально оволодіти
новими спеціальностями, звикнути до
сучасних технологій.
У той же час солдати селянського
походження мали й незаперечні переваги. Вони були загартовані важким
життям у колгоспному селі й постійною
фізичною працею, звикли до недоїдання та повної відсутності елементарних
побутових зручностей. Страх перед
начальством і чекістами багатьом заміняв свідому дисципліну, але вистачало
й ідейних комуністів та комсомольців,
готових ревно виконувати будь-які

Дотепер дехто з істориків вважає позитивним те, що у 193940-х рр. кордони СРСР
було відсунуто далеко
на
захід. Але ж червоГітлерівці-танкісти
ноармійці підсвідомо
не вважали нові долучені
території
своїми й не боронили
нападу на СРСР, німецька військова
їх
так,
як
захищають
рідну землю. А
розвідка Абвер створювала збройні
місцеві люди не надавали їм підтримпідрозділи з представників різних наки, навпаки, бажали помститися за
родів Радянського Союзу, в уніформі
своїх закатованих друзів і близьких.
яких використовувалися елементи
Воювати на вороже налаштованій
національної символіки. Наприклад,
території значно важче, ніж у себе
вояки сформованого з українців бавдома, де і стіни допомагають. Тим
тальйону «Нахтігаль» на погони Вербільше, що чимало мобілізованих до
махту нашивали синьо-жовті стрічки.
РСЧА не бажало захищати осоружні
Білоемігранти у складі Вермахту виколгоспи, катів з НКВС і жорстоких
користовували біло-синьо-червоні
партсекретарів. Вони ще не відчули:
кокарди та нарукавні щитки з російгітлерівці прагнуть знищити не лише
ськими військовими символами. Коли
комуністичну державу, а всю країну
розпочалися військові дії, подібні
з її «неповноцінним» населенням. Їм
підрозділи рухалися у перших рядах,
потрібна лише земля з усіма багатстващоби скласти уяву у місцевого насеми, яку планували згодом заселити
лення, буцімто ідуть «визволителі» від
винятково німцями. З місцевих же
більшовицького гніту. В окупованих
залишити мінімум для обслуги німецьмістах і селах негайно відкривалися
кого панства, опустивши їх до стану
зачинені радянською владою храми,
безправних рабів. Утім, ці жахливі
що позитивно сприймалося простими
плани окупанти не оприлюднювали,
людьми. Недарма у Псковській області
натомість повсюдно розвішували планімців зустрічали російські селянки з
кати «Гітлер – визволитель». Правда
іконами у руках, осіняючи німецьких
спливла невдовзі, але не відразу. Поки
мотоциклістів-розвідників хресним
ж був «великий драп». Кидаючи зброю
знаменням. Нерідко цілі делегації виі техніку, РСЧА швидко відступала.
ходили з хлібом-сіллю і квітами вітати
Німець пер на Схід.
тих, у кому хотіли бачити рятівників
від нелюдської сталінської влади. На

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Про міцні сім’ї, нестачу спілкування і…
чиновників, серед яких більшість слабочуючих
Їх серед нас багато – людей з обмеженими
можливостями. Та ми намагаємося не
помічати їх. Бо так легше: як особисто нам,
так і владі та суспільству загалом. І чи не
єдиним досягненням у ставленні до цієї
категорії людей є те, що їх перестали називати
інвалідами.

У танку кружляють гості з Івано-Франківська. Та, незважаючи
на те, що Надія Стефурак – майстер спорту з біатлону,
учасниця параолімпійських ігор, навіть їй не вистачає
спілкування, тому вона завжди з радістю приїжджає на всі
заходи, організовані чернівецькою Асамблеєю інвалідів

Миколі Кубасову, інваліду з дитинства, саме того дня
виповнилося 44 роки. Він прийшов на свято, де йому вручили
іменинний торт, після страшного нічного кризу. «Ми витягли
сина буквально з того світу, – каже мати Лариса Кубасова, –
але він все одно захотів бути на зустрічі. Бо саме такі заходи і
підтримують силу духу в людях з обмеженими можливостями»

мистецькі

Версі ї

соціальні

– В іншому мало що змінилося, – з
болем зізнається Марія КИРИЛЮК,
організатор та незмінний голова
обласної Асамблеї інвалідів від дня
її створення. – З невідомих причин нас
не запрошують на загальноміські та
загальнообласні заходи. Ось нещодавно відсвяткували день сім’ї та матері.
Про наших матерів та сім’ї інвалідів з
дитинства ніхто й не згадав. Нібито
нас і немає. Хоча зрозуміло, наскільки
важче виживати сьогодні родинам нашої категорії, ніж іншим.
Утім, того дня, коли члени Асамблеї та інших запрошених інвалідських

товариств краю зібралися на
відзначення всіх травневих
свят, про проблеми говорили
мало. Натомість увесь простір
заполонили музика, пісні, і
навіть... танці, щоправда, на
візках. А свято розпочиналося на вході. Кожного гостя
Голос Світлани – гості зі Львова
зустрічав за буковинською
зачарував присутніх
традицією музичним привітанням ансамбль народних
Адже звичний перебіг життєвих подій,
інструментів «Бульдозер» із Заставни.
коли молоді люди зустрічаються, заА ще був конкурс сімей. У ньому
кохуються, одружуються і народжують
взяли участь три родини інвалідів з
дітей, притаманний і тим, кого в суспільдитинства. Їх мало бути п’ять, але, на
стві називають інвалідами з дитинства.
жаль, дві сім’ї за станом здоров’я
Зазвичай, їм важче зустрітися, зате їхні
прийти не змогли.
родини потім вирізняються з-поміж
У конкурсантів – Скрипінших надзвичайною міцністю. Важкі
ників, Галанів і Мудраків – по
будні, виснажливий побут лише тіснідвійко здорових дітей. У Скрипше об’єднує цих людей. Як вдома, так
ників – дівчатка, старша з яких
і в громадських організаціях. А разом
уже навчається в ЧНУ, в Мудраможна багато чого досягти. Скажіків – сини. Та якщо Скрипники
мо, інваліди, які приїхали на свято зі
мають роботу, й Мудраки праСторожинеччини, ділилися радістю:
цюють на учбово-виробничому
влада відгукнулася на їхні численні
об’єднанні УТОС і живуть на
звертання й облаштовує в районному
невеликі зарплати, отримуцентрі пандуси.
ючи пенсії за інвалідністю, то
Учасники й організатори імпреЛюдмилі й Оресту Галанам знази щиро дякували тим, хто допоміг
чно важче. У них теж двійко
в облаштуванні свята. А це – прості
малюків – Сашко й Оленка, але
трударі з ринку «Нива», які дали в
Марія Кирилюк: «Асамблея з роботою не склалося, тисяча
достатній кількості сільськогоспоінвалідів у вересні відсвяткує ж гривень пенсії не забезпечує
дарські продукти, завдяки чому на
10-річчя. За цей час в які тільки і мінімальних життєвих потреб
столах були смачні страви. А також
двері не стукала. Та, напевне, родини. До речі, молоді люди
керівництво ринку «Формаркет»,
чиновники – слабочуючі люди. доволі романтично познайоголова благодійного фонду «ДоЧи серце у них залізне. Адже й милися – по телефону. А коли
віра» Володимир Дорош, депутат
досі нам не виділили приміщення. зустрілися, зрозуміли – відтепер
Чернівецької міськради Володимир
Вже нібито й документи разом долатимуть усі труднощі. І
Штефуряк, голова облорганізації
оформляли – та знову дірка від таки долають попри все. Іншого
ДемПУ Рената Камінська та ін.
бублика. Тоді як наші люди так виходу у них просто немає. А
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
потребують спілкування... таких сімей на Буковині чимало.

фотофакт

Книжковий протест

«Коронація краси»

Буковинські книголюби пікетували владу, яка має намір реорганізувати мережу комунальних книгарень в одне підприємство. До будинку з левами прийшли директори книгарень, журналісти, місцеві політики, громадські активісти, музиканти, були навіть представники з інших
областей України. Творчо підтримав акцію чернівчан лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк.
Учасники пікету вимагали не виносити на сесію обласної ради проект рішення про реорганізацію обласних комунальних підприємств книжкової торгівлі. Чиновники до мітингувальників
не вийшли.

Вл. інф.

Вчора у Чернівцях втретє
відбувся Міжнародний фестиваль «Коронація краси». У
ньому розкривали свій талант
творчі, успішні, перспективні
та амбіційні представники індустрії краси – перукарі, візажисти, дизайнери одягу тощо.
Команди майстрів міста
Чернівці та області створили
театралізоване шоу-показ колекцій цілісних образів відповідно до обраного художнього
фільму.
Професійне журі очолив
В’ячеслав Дюденко – найвідоміший в Україні майстерексперт міжнародного класу.
Також на фестивалі «Коронація краси» були присутні
гості з Італії, Польщі, Чехії та
Румунії.
Фото найкращих фестивальних зачісок будуть надруковані у професійному журналі «Дзеркало моди».

Вл. інф.

Члени журі фестивалю «Коронація краси»,
зліва направо: Олексій Антонюк, голова спілки
перукарів України, Наталія Бідяк, голова спілки
перукарів м. Чернівці, організатор фестивалю
«Коронація краси» та В’ячеслав Дюденко, майстерексперт міжнародного класу, голова журі
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На Красноїльському фесті
катали на конях і доїли овець
Свято виходу на полонини другий рік поспіль
відбулося у селищі Красноїльськ Сторожинецького
району. Основною родзинкою красноїльського свята
всі в один голос називають те, що воно проходить саме
на полонині, тобто в максимально наближених до
випасу умовах.
Фестини розпочалися звуками
трембіти, супроводжувалися запальними гуцульськими співами та танцями. Гостей пригощали кулешею,
шашликом, смаженими реберцями та,

го господаря, котрий вміє ґаздувати,
знає, як доглядати худобу, та має
повагу серед людей, обрано ватагом
свята. Цього року ним став Дмитро
Істратій – господар найбільшого в

Вихід на полонину в Красноїльську святкували з танцями

Хто хотів, катався на конях
звісно ж, бринзою.
На свято запалення полонинської
ватри та проводів вівчарів з отарами на
полонини прибули вівчарі, які досягли
значних результатів у виробництві
вівчарської продукції, з більшості населених пунктів району.
Найповажнішого, найдостойнішо-

районі вівчарського господарства на
800 голів, який не зі слів знає, яка це
непроста справа доглядати за худобою. Ватага одягли в сардак, кучму,
подали тайстру з хлібиною, водою та
кресалом.
Участь у святі виходу на полонину
взяли делегації з усіх районів області,

які представили в окремих палатках
вироби народних умільців, страви
буковинської кухні, яскраві народні
костюми, фольклор.
Гості фестивалю каталися на
конях, брали участь у спортивних
змаганнях-вікторинах, вигравали в
святкову лотерею та вчилися у майстрів готувати бануш, доїти овець,

…і троїстими музиками
виробляти вівчарську продукцію.
А вже в найближчі вихідні традиційне свято виходу на полонину від-

будеться в Путилі.

Вл. інф.

Маніфест кохання… у дворику ратуші
Незалежна театральна лабораторія, до якої входять
актори Іван та Інна Даніліни, Олексій Григорчук, Ігор
Константинюк і Яна Тараненко (вона нині у декретній
відпустці) представила чернівчанам п’єсу «За годину».
Поставив її режисер Олег Мельничук за мотивами
новел «За одну годину», «Три еліксири», «Яка мелодія!»
німецького письменника Артура Шніцлера. Оплатили
постановку в рамках регіональної співпраці міста
Чернівці та федеративної землі Карінтія австрійські
прихильники Мельпомени.

…Простір кохання на сцені і в
житті має різні траєкторії, і тому – різні тлумачення… А життя – це театр, де
не заховаєшся за куліси… Іноді життя
– театр абсурду, драма, комедія, водевіль, фарс…І кожний з нас постійно
виконує ту чи іншу роль, іноді головну,
іноді другого плану або ж романтичну,
формальну, іронічну, змодельовану.
У день прем’єри мала єдине бажання: не дай, Бог, дощу.
Конструкція перформансу побудована на сюжеті трьох новел Артура
Шніцлера зі своїм сценічним просто-

ром, мелодією, оркестром, диригентом, символікою. Досить промовистою,
як на мене. Кохання або імітація кохання; віддзеркалення химерності чи істинності; відчуття нестачі майбутнього
і туга за нездійсненним. Надії перетворилися на безпритульних ангелів…
Дощу того дня не було. Був зелений килим амфітеатру, сіро-синє
безмежне небо над головою, промені,
смуги, спалахи світла ліхтарів і прожекторів. Було життя, яке стосується
кожного з нас, яке є в кожному з нас,
яке переконливо переповіли нам акто-

ри, автор, режисер.
З Інною Даніліною зустрілися
літнім ранком на терасі кав’ярні:
– Сценарій «За годину» доволі жорсткий, з багатьма емоційними перевтіленнями. Та відчувається, що театр для тебе
– насолода і задоволення.
– Важливо утримувати відчуття
невигаданого, символіку тексту і образів, одночасно й умовності, бути
спорідненим з іншими акторами і
режисером. Реальний театральний
простір досить неоднозначний. Так
було завжди. Але в сучасному просторі мені близький Єжи Гротовський
і з його «колажем різних видів мистецтва, таких як музика, література,
живопис, серед яких людина є лише
одним із елементів постановки». Але
інтегральна цілість зосереджується
на акторові. Коли ми працювали над
цим спектаклем, Олег Мельничук
не спростовував наше бачення, ми
всі разом моделювали, замислювалися, вирішували, стверджували і
втілювали…
– Прем’єра відбулася. Чи є
бажання зіграти цей перформанс
знову, для інших глядачів?
– Звичайно. Вистава ще матиме

іншого глядача. Пам’ятаю, як після
спектаклю «Пісок із урн» у Санкти-Петербурзі Георгій Тараторкін
нам сказав: «Ви граєте так, ніби це
останній раз. І вже все сказали». Не
все. Але все має бути дивовижним і
несподіваним.
…Візуалізація життя в просторі і
в часі…

– Кінець?
– Ні.
Антракт… Бо наступного разу
побачимося з НТЛ під час чергового
ІІІ Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ, який
відбудеться 6 - 9 вересня 2012 року.

Тетяна СПОРИНІНА , «Версії»,
фото автора
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Право обирати та бути обраним

відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року №4061

28 жовтня 2012 року в Україні відбудуться
вибори народних депутатів України.
Прийнятий Верховною Радою України Закон
України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року №4061 набув
чинності 10.12.2011 року (далі – закон).
Вибори депутатів здійснюватимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
225 депутатів обиратимуться за пропорційною
системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками
кандидатів у депутати від політичних партій
та 225 депутатів – за мажоритарною системою
відносної більшості в одномандатних виборчих
округах.
Конституцією України та цим законом встановлено, що народним депутатом України може
бути громадянин України, який на день виборів
досяг двадцяти одного року, має право голосу і
проживає в Україні протягом останніх 5 років.
Не може бути обраним до Верховної Ради
України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не
погашена і не знята у встановленому законом
порядку.
Право висування кандидатів у депутати
належить громадянам України, які мають право
голосу. Це право реалізується ними через партії
або шляхом самовисування.
Усі кандидати у народні депутати України
мають рівні права і можливості брати участь у
виборчому процесі.
Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій - суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:

- забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками;
- забороною втручання органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування у виборчий
процес, за винятком випадків, передбачених
цим Законом;
- рівним та неупередженим ставленням
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, їх службових та посадових
осіб до кандидатів у депутати, партій - суб’єктів
виборчого процесу;
- забороною використання кандидатами у
депутати, партіями - суб’єктами виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації
інших коштів, окрім коштів виборчих фондів;
- рівним та неупередженим ставленням ЗМІ
до кандидатів у депутати, партій - суб’єктів виборчого процесу.
Народні депутати України обиратимуться
громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування.
Право голосу на виборах депутатів матимуть
громадяни України, яким на день голосування виповниться 18 років. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.
Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів,

а також є підставою для отримання виборчого
бюлетеня, є:
- паспорт громадянина України; тимчасове
посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України);
картка (довідка) установи виконання покарань
або слідчого ізолятора, що повинна містити:
прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік
народження, громадянство, фотокартку особи,
підпис керівника та печатку установи (для осіб,
які перебувають в установах виконання покарань
або слідчих ізоляторах); паспорт громадянина
України для виїзду за кордон; дипломатичний
паспорт; службовий паспорт; військовий квиток
(виключно для військовослужбовців строкової
служби).
На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в’їзд громадян
України за паспортом громадянина України,
підставою для отримання бюлетеня може бути
паспорт громадянина України.
Громадяни України, які мають право голосу,
можуть брати участь у роботі виборчих комісій як
їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням
виборів депутатів та інших заходах у порядку,
визначеному цим та іншими законами України.
Не має права голосу громадянин, визнаний
судом недієздатним.
Кожний виборець має в одномандатному та
загальнодержавному округах по одному голосу.
Виборець може використати право голосу тільки
на одній виборчій дільниці, де він включений до
списку виборців.
Громадяни України обирають депутатів без-

Право спільної сумісної власності подружжя

Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, є їхньою спільною
сумісною власністю, якщо інше не
встановлено письмовим договором.
Сімейний кодекс України визначає, що майно, набуте подружжям
за час шлюбу, належить дружині та
чоловікові на праві спільної сумісної
власності незалежно від того, що
один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього
господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку
(доходу). Вважається, що кожна
річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування,
є об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя.
Об’єктом права спільної сумісної
власності є заробітна плата, пенсія,
стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету або внесені на його
особистий рахунок у банківську
(кредитну) установу. Якщо одним
із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно,
в тому числі гонорар, виграш, які
були одержані за цим договором,
є об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя.
Якщо майно дружини, чоловіка
за час шлюбу істотно збільшилося у
своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат
другого з подружжя, то воно у разі
спору може бути визнане за рішенням
суду об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя. Дружина та
чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання
майном, якщо інше не встановлено
домовленістю між ними.
11 січня 2011 року за N 2913-VI
набрав чинності Закон України «Про
внесення зміни до статті 61 Сімейного
кодексу України щодо об’єктів права
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спільної сумісної власності подружжя», новинкою якого є те, що об’єктом
права спільної сумісної власності подружжя є також житло, набуте одним
із подружжя під час шлюбу внаслідок
приватизації державного житлового
фонду, та земельна ділянка, набута
внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної
або комунальної власності, у тому
числі приватизації.
Натомість особистою приватною
власністю дружини, чоловіка є майно,
набуте одним з них до шлюбу, за час
шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування,
набуте за час шлюбу, але за кошти,
які належали їй, йому особисто.
Дружина та чоловік мають право
на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, як
щодо майна, що є їхньою особистою
приватною власністю, так і щодо
майна, яке є об’єктом права спільної
сумісної власності подружжя. Так,
можна укласти шлюбний договір,
умовами якого можна змінити підстави набуття майна у спільну сумісну
та особисту власність чоловіка та
дружини. Договір про розподіл майна
подружжя припиняє право спільної
сумісної власності подружжя на майно, що є предметом цього договору.
Дружина та чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом
права спільної сумісної власності
подружжя, за взаємною згодою.
При укладенні договорів одним із
подружжя вважається, що він діє за
згодою другого. Дружина/чоловік
має право на звернення до суду з
позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений
другим із подружжя без її/його згоди,
якщо цей договір виходить за межі
дрібного побутового. Для укладення
одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення

і (або) державної реєстрації, а також
договорів стосовно цінного майна,
згода другого з подружжя має бути
подана письмово. Згода на укладення
договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної
реєстрації, має бути нотаріально засвідчена. Договір, укладений одним
із подружжя в інтересах сім’ї, створює
обов’язки для другого з подружжя,
якщо майно, одержане за договором,
використане в інтересах сім’ї.
Розірвання шлюбу не припиняє
права спільної сумісної власності на
майно, набуте за час шлюбу. Дружина
і чоловік мають право поділити майно, що належить їм на праві спільної
сумісної власності. Частки майна при
цьому є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або
шлюбним договором. При вирішенні
спору про поділ майна суд може відступити від рівності часток подружжя
за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не
дбав про матеріальне забезпечення
сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив
спільне майно або витрачав його на
шкоду інтересам сім’ї. За рішенням
суду частка майна дружини або чоловіка може бути збільшена, на користь
того, з ким проживають діти, а також
непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів,
які вони одержують є недостатнім
для забезпечення їхнього фізичного,
духовного розвитку та лікування.
Присудження одному з подружжя
грошової компенсації замість його
частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий
будинок, квартиру, земельну ділянку,
допускається лише за його згодою та
за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової
суми на депозитний рахунок суду.

Валентина РУСНАК, начальник
відділу нотаріату ГУ

посередньо шляхом голосування за кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії,
та за кандидатів у депутати в одномандатних
округах.
Участь громадян України у виборах депутатів
є добровільною. Ніхто не може бути примушений
до участі чи неучасті у виборах.
Громадянам України забезпечуються умови
для вільного формування своєї волі та її вільного
виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких
інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця,
забороняється.
Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби
в день голосування надається відпустка для
участі в голосуванні не менш як на чотири години.
Голосування на виборах депутатів є таємним:
контроль за волевиявленням виборців забороняється.
Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати
відомості, які дають можливість встановити зміст
волевиявлення конкретного виборця.
Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача
виборцем права голосу будь-якій іншій особі
забороняється.

Ірина НІМІЖАН, начальник відділу реєстрації
нормативно-правових актів, систематизації
законодавства, правової роботи та освіти
Головного управління юстиції у Чернівецькій
області

запитуйте – відповідаємо
Звернення до Європейського суду
з прав людини
Які заяви розглядає та який порядок і підстави звернення до Європейського суду?
Європейський суд з прав людини – це
міжнародна судова установа, що розглядає
заяви осіб, які скаржаться на порушення
своїх прав, передбачених Європейською
конвенцією з прав людини. Конвенція –
міжнародний договір, на підставі якого
значна кількість європейських держав
домовилися забезпечувати певні основні
права. Ці права викладені у самій Конвенції, а також у Протоколах №№ 1,4,6,7,12 і
13, ратифікованих окремими державами.
Суд уповноважений розглядати лише
ті заяви, що стосуються порушення одного
або кількох прав, викладених у Конвенції
та в Протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією стосовно національних
судів і не уповноважений ні скасовувати,
ні змінювати їхні рішення. Суд також не
може від Вашого імені напряму втручатися
в діяльність органу влади, на дії якого Ви
скаржитеся.
Суд уповноважений розглядати заяви,
спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні Протоколи. Суд
не може розглядати заяви стосовно подій,
які відбулися до ратифікації.
Ви можете скаржитися до Суду лише на
ті факти, за які несе відповідальність певна
державна структура (орган законодавчої

влади, адміністративна установа, суд та
ін.) однієї з держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або
недержавних організацій.
Згідно зі статтею 35 § 1 Конвенції, Ви
можете звернутися до Суду лише після
того, як вичерпаєте всі національні засоби
правового захисту, і лише протягом шести
місяців після дати винесення остаточного
рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не відповідають цим умовам.
Подати заяву до Суду Ви можете впродовж шести місяців після ухвалення остаточного рішення компетентним судом або
органом влади. Шестимісячний термін відраховується з моменту ознайомлення Вас
або Вашого адвоката з остаточним судовим
рішенням, винесеним в процесі звичайного
оскарження, а не з моменту подальших
відмов переглянути Вашу справу, розглянути Ваше прохання про помилування або
амністію чи будь-яке інше звернення до
органів влади.
Перебіг шестимісячного терміну переривається в момент, коли Ви відсилаєте до
Суду першого листа, чітко виклавши в ньому, хоча б у стислій формі, предмет заяви,
яку Ви маєте намір подати, або заповнений
формуляр заяви. Листа із самим лише проханням надати інформацію недостатньо,
щоб зупинити перебіг шестимісячного
терміну.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Головного управління юстиції у Чернівецькій області – http://minjust.cv.ua/index.
php?page=1329329235
За додатковою інформацією звертайтеся до Головного Управління юстиції у Чернівецькій області за адресою м. Чернівці, вул. Грушевського, 1,
каб. 411
Представник Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини – заступник начальника Головного управління юстиції
у Чернівецькій області
Безрядін О.В.
Приймальні дні (СЕРЕДА: 10.00-13.00, 14.00-17.00)

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.45 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,12.25,13.40 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 Здоров`я.
11.45,15.15 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф «Про друзiв-товаришiв».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 «Таємницi успiху» з Н. Городенською. (I. Хакамада).
16.35 Про головне.
16.55 Х/ф «Операцiя «Трест».
19.00 Баскетбол. Чемпiонат України. Суперлiга. БК «Донецьк» - БК
«Азовмаш».
20.50 Плюс-мiнус.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Офiцiйна хронiка.
01.45 ТелеАкадемiя.
03.05 Здоров`я.
03.55 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.3
5,02.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20,12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення».
14.05,15.05 Т/с «Майстер i Мар-

гарита».
16.10,05.05 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.30 Комедiя «Ос обливостi
нацiонального полювання». (2).
23.50 Т/с «Закон i порядок 3». (2).
00.50 Х/ф «Неймовiрнi пригоди
Адель».
02.50 «Володар темряви».
03.35 «Стрингери».
04.20 Т/с «Вогнi великого мiста».

IНТЕР

06.10,23.25 Т/с «Кулiнар».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Хрещений син».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Завжди говори «завжди» 8».
00.25 «Розбiр польотiв».
01.25 Х/ф «Хрещений батько
2». (2).
04.35 «Подробицi» - «Час».
05.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.15,06.25,01.45,03.05 Погода.
05.20,02.40 Факти.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.45
Спорт.
06.35,12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Братани».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Панове офiцери».
23.45 Т/с «Кодекс честi».
01.50 Т/с «Дружини футболiстiв».

30 травня

03.10 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».

ТВА

6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.00 Теми
дня
6.30, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00, 0.00,
3.30 Погода
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05, 0.05,
3.35 Погода на курортах
6.40, 8.20, 9.55, 14.00, 16.55, 17.25,
22.10, 0.10, 3.40 Гороскоп
6.50, 4.45 Про казки
7.05, 14.55, 15.50, 20.00, 23.25,
0.15 Твоє здоров’я
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
23.20, 0.20, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.25, 1.05
Панно Кохання
14.10, 2.10 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.00 Гороскоп
16.05, 3.45 Привітай
22.15 Політична кухня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,15.05 «Малятко»
07.20,09.50, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55,13.10,15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)

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.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00 Телемарафон до Дня захисту дiтей «Хочу бути!»
10.50,12.25,13.40,16.00,17.30,19.
00 Погода.
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.
12.30 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.45 Х/ф «Про друзiв-товаришiв».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Х/ф «Операцiя «Трест».
17.35 Наша пiсня.
18.40 Шляхами України.
19.05 Творчий вечiр А. Книшева
«Шоугодно».
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.00 Пiдсумки дня.
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 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.10 «Вiра. Надiя. Любов».
04.00 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,02.
45 «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».
14.05,15.05 Т/с «Майстер i Мар-

гарита».
16.10,05.45 «Говоримо i показуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 Трилер «Щелепи». (2).
22.00 Трилер «Чудовисько». (2).
23.40 Х/ф «Пiраньї».
01.10 Комедiя «Ос обливостi
нацiонального полювання».
03.30 «Володар темряви».
04.15 «Стрингери».
05.00 Т/с «Вогнi великого мiста».

IНТЕР
05.40 Х/ф «Найкраща бабуся».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Хрещений син».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
1 3 . 2 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Говорить полiцiя».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
2 0 . 3 0 « В ел и к а р i з н и ц я п о українськи».
21.30 Футбол. Збiрна Австрiї збiрна України.
23.40 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Хрещений батько
3». (2).
04.40 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,01.20,03.40 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.15
Спорт.
06.40,12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.00 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.
13.10,20.10 Т/с «Братани».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Щоденник конкурсу «Княгиня Західної України»
14.00 «Біоритм»
15.00 «Веселі уроки»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Створення досконалості»
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 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. Чоловiковий
кулак».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 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 «Поки її не було». (2).
02.30,05.10 Д/ф «Багатi дiтивбивцi».
04.20 «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 «Герої
фобій»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Зоо-шоу»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 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»
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22.15 Т/с «Панове офiцери».
23.20 Т/с «Кодекс честi».
00.20 Голi i смiшнi.
01.25 Х/ф «День Трiффiдiв» (2).
03.45 Т/с «У чорному списку 3».
04.25 ПроЦiкаве.
04.45 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, 3.30 Теми
дня
6.30, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00, 0.00,
4.00 Погода
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05, 0.05,
4.05 Погода на курортах
6.40, 8.20, 9.55, 13.50, 16.00, 16.55,
17.25, 22.10, 0.10, 4.10 Гороскоп
6.50, 5.00 Про казки
7.05, 15.00, 15.55, 20.00, 23.25,
0.15 Твоє здоров’я
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.45, 22.15,
23.20, 0.20, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.25, 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
16.05, 3.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.00 «Веселі уроки»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Створення досконалості»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Кодове ім’я Чистильник» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 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. Сергiй Пєнкин - Принц Срiбний».
15.25,01.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Спецназ 2».
02.00 Гостi на порозi.
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10. 20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Великі
мандри»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 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 «Створено природою»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм

понеділок
четвер
01.30 Д \\фільм «Зоо-шоу»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх.
13.10 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,20.00 Т/с «Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,02.10 УТЕТа тато!
16.35,19.30 Богiня шопiнгу.
17.05,22.00 Т/с «Дiффчатка».
19.00,23.00,01.45 БарДак.
22.30,01.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.35 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.20 «Друга смуга».
06.25 Т/с «Сезон полювання 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР 2».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.40 Х/ф «Кiнець операцiї «Резидент».
17.15 Х/ф «Зникла експедицiя».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Фарцовщики.
19.00,23.30,01.40,03.45 «Свiдок».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05,02.10 «Речовий доказ».
0 0 . 3 0 « П о к е р . M illio n Do lla r
Challenge».
04.15 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.00 «Нез`ясовно, але факт».
05.45 «Документальний детектив».
06.10,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
07.55,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.55,19.05 Т/с «Карамель».
09.55 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».

11.45 Х/ф «Довгоочiкувана любов».
13.50 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.55 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Неодружений 2».
00.55 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Крученi сходи».

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Курсанти».
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.25,01.20 Погода.
09.00 Х/ф «Заворушка з мавпою».
11.15,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.25 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
19.20,01.15 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Кухня на двох.
22.00 Х/ф «Парфумер: iсторiя
одного вбивцi». (2).
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Загубленi».
02.15 Т/с «Чотири життя Тари».
02.40 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
03.25 Зона Ночi.
03.30 Десята муза в Українi.
04.20,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30,18.00 «Звана вечеря».
09.30,17.00 «Давай одружимося!»
10.30 Т/с «Широка рiка».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Зал очiкування».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.00 Т/с «Медiум». (2).
00.50 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
01.30 Д\\ фільм «Створено природою»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Байдикiвка.
08.00 Телепузики.
09.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Твою маму!
12.40,19.30 Одна за всiх.
13.10 Т/с «Хто у домi господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.45,17.35,20.00 Т/с «Унiвер».
15.40 Чортицi в спiдницях.
16.05,02.10 УТЕТа тато!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05 Т/с «Дiффчатка».
19.00,23.00,01.45 БарДак.
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
01.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
02.35 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.20 «Друга смуга».
06.25 Т/с «Сезон полювання 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «МУР є МУР 2».
11.00 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
15.25 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
17.10 Х/ф «Мiж життям та смертю».
19.00,02.10,03.50 «Свiдок».
19.30 Т/с «Ленiнград».
00.00 Х/ф «Фрiда». (3).
02.45,04.20 «Речовий доказ».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.10 «Нез`ясовно, але факт».
05.55 «Документальний детектив».

06.20 Х/ф «Зимовий роман».
07.55,17.40 Х/ф «Жiноча логiка».
17.30,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Росiйськi сенсацiї. Градус
вiдчаю».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Зiрки за
пазухою».
22.25 Х/ф «Довгоочiкувана любов».
00.25 Х/ф «Парасолька для наречених».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.55,23.50 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.35 Kids` Time.
06.05 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,23.25 Репортер.
07.35,08.35,19.25,23.45 Погода.
09.00 Х/ф «Бiзнес заради любовi».
11.10,16.00 Т/с «Не родись вродлива».
13.00 Т/с «Татусевi доньки».
14.15 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.55,15.55 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,23.40 Спортрепортер.
19.30 Х/ф «В очiкуваннi дива».
21.40 Пакуй валiзи.
23.55 Т/с «Загубленi». (2).
00.55 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
01.20 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.00,03.00,03.45 Зона Ночi.
02.05 Десята муза в Українi.
03.05,03.50 Богдан Хмельницький.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Микола Лисенко.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.30,18.00 «Звана вечеря».
09.30 «Давай одружимося!»
10.30 Т/с «Широка рiка».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «У пошуках пригод».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 «Три сестри».
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.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
11.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.15 Погода.
12.20 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською. (А. Шевченко).
13.00 Зелений коридор.
13.10 10+10. Україна - Грузiя.
14.05 Х/ф «Поїзд милосердя».
15.35 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Золотий гусак.
17.45 Бенефiс Є. Шифрiна «25
рокiв на сценi».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Всеукраїнський конкурс
молодих виконавцiв iм. М. Мозгового.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.40 Д/ф «Балада для королеви».
03.35 Концертна програма
«Пiсня об`єднує нас».
05.20 «Надвечiр`я».

«1+1»
06.25 М/ф «Смурфи».
07.20 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 3».
12.15 Бойовик «Катаклiзми».
14.00 Бойовик «Новий льодовиковий перiод».
15.50,03.55 Бойовик «Останнiй
день».

19.30 «ТСН».
20.00 «Операцiя «Краса».
21.40 Комедiя «Молодята».
23.35 Трилер «Щелепи». (2).
01.10 Х/ф «Пiраньї». (3).
02.35 Трилер «Чудовисько». (2).

IНТЕР
05.55 «Парк автомобiльного
перiоду».
0 6. 20 « Велик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний iз натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.15 Х/ф «Полiцейський iз
Беверлi Хiллз 2».
15.25 Х/ф «Службовий роман».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Службовий роман.
Наш час». (2).
22.25,02.30 Х/ф «Iзгой».
01.35 «Подробицi» - «Час».
02.05 «Знак якостi».

ICTV
05.25,05.55 Погода.
05.30 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.00 Iнший футбол.
06.30 Козирне життя.
07.00 Х/ф «Остiн Пауерс. Шпигун, який мене спокусив».
08.50 Зiрки YouTube.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Стоп-10.
12.20 Провокатор.
13.30 Спорт.
13.35 Т/с «Таксi».
17.50 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Таксi».
20.50 Х/ф «Таксi 2».
22.40 Наша Russia.
01.05 Х/ф «День Трiффiдiв» (2).
02.45 Т/с «У чорному списку 3».
04.10 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

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 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.
09.00,14.00,15.05,22.50 Погода.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Православна
енциклопедiя.
10.00 Трансляцiя Троїцького
богослужiння зi Свято-Володимирського кафедрального
собору м. Києва.
14.15 Ближче до народу.
15.10 Смiшний та ще
смiшнiший.
15.35 Караоке для дорослих.
16.25 Шеф-кухар країни.
17.15 Золотий гусак.
17.45 Маю честь запросити.
18.30 В. Гришко. «Коханим
жiнкам».
19.20 Концерт С. Ротару.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music. Трiйця.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Свої. Йосип Кобзон.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Троїцьке богослужiння
зi Свято-Володимирського кафедрального собору м. Києва.
05.20 Околиця.
«1+1»
07.00 Х/ф «Пiдкорювач
потягiв».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою».
11.25 «Велика рiзниця поукраїнському».
13.05 «Я люблю Україну 2».
14.30 «Мiняю жiнку 5».
15.50 «Операцiя «Краса».
17.40 Комедiя «Все враховано».
19.30,23.20 «ТСН-Тиждень».

20.15 «Побий ведучого».
22.20 «Свiтське життя».
00.15 Трилер «М`ясник». (2).
02.35 Бойовик «Катаклiзми».
04.00 Бойовик «Новий льодовиковий перiод».
05.30 «Свiт навиворiт 3».
IНТЕР
05.05 «Найрозумнiший».
06.30 Х/ф «Полiцейський iз
Беверлi Хiллз 2».
08.25 М/ф «Маша i Ведмiдь».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить».
14.50 Х/ф «Що приховує любов».
16.50 «Вечiрнiй квартал. Спецвипуск».
17.50,21.00 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiття».
20.00,03.05 «Подробицi тижня».
23.10 «Що? Де? Коли?»
00.20 Д/ф «Дiамантовий ювiлей
королеви».
03.50 Д/с «Таємницi iсторiї 2».
ICTV
06.15,06.35 Погода.
06.20 Факти.
06.40 Квартирне питання.
07.30 ЄвроФуд-2012.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.30 Зоряний тест-драйв.
08.55 Х/ф «Прибуття».
11.25 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.35 Спорт.
12.40 Т/с «Таксi».
15.00 Х/ф «Таксi».
16.55 Х/ф «Таксi 2».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Таксi 3».
21.15 Х/ф «Таксi 4».
23.10 Наша Russia.
01.10 Голi i смiшнi.
02.05 Iнтерактив. Тижневик.
02.20 Х/ф «Непроханi». (2).
03.45 ПроЦiкаве.
04.30 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».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17

.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,03.00,05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «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 в Америку».
22.00,03.40 «У 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, 9.35, 12.50, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 0.30 Познайомимось?
9.00, 12.30, 6.00 Про казки
9.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 17.20, 22.45 Погода на
курортах
9.55, 12.55, 14.10, 15.55, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.30 Х/Ф «Добра дівчинка»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Туристас»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20,11.15,12.55, 14.40,
18.30, 21.55, 00.35 «Погода»
07.05,11.40 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.35, 16.50, 17.50,

19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.15 «Щоденник конкурсу
«Княгиня Буковини»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00,00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
22.00 КВН Ліга «Торнадо»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,03.50 Х/ф «Гордiсть i упередження».
10.00 Жiнка чемпiона.
11.00 Гостi на порозi.
12.00 Т/с «Чоловiк в менi».
14.00 Т/с «Iнтерни».
16.00 Х/ф «Нова сукня Корольової».
18.00, 19.20 Т/с «Серце не
камiнь».
21.15 Т/с «Гламур».
01.10 Х/ф «Ворог №1».
02.45 Д/ф «Розслiдування: прокляття лотереї».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Мальовнича
планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Чари природи»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-

2 червня
.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 в Америку».
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, 9.05, 12.50, 16.10, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.55, 14.00, 16.00, 17.25,
21.40, 23.50 Гороскоп
12.00 Фейс контроль
12.30, 5.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.05, 3.30 Х/Ф «Гроші на двох»
16.15 Церква і світ
16.35 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 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
08.10,09.35, 11.55, 16.50,19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15,20.55 «Афіша»
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1 червня

чить…»
15.00 «Невигадані історії»
16.00, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
03.30 Д \\фільм «Чари природи»
04.30 «Пам’ять»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
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».
10.10,16.25 Єралаш.
10.30 Крутони.
11.00 Одна за всiх.
11.30 Т/с «Хто у домi господар?»
12.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30 Х/ф «Анжелiка i султан».
16.40,21.05 Т/с «Унiвер».
19.05 Х/ф «Кохання-зiтхання 2».
23.00 Х/ф «Пагорби мають
очi». (3).
01.00 Х/ф «Перехрестя
Мiллера». (2).
02.50 На добранiч, мужики.
03.35 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
09.15,12.40 Т/с «Ленiнград».
11.30 «Речовий доказ». Банда
«Тайсона».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
14.50 Т/с «Журов 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
11».
00.00 Х/ф «Вавiлон». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.05 М/ф «Острiв скарбiв».

06.00 Х/ф «Айболить-66».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.40 «Моя правда. ВIА Гра».
14.05 «Неодружений 2».
17.15 Х/ф «Вiй».
19.00 «Україна має талант!4.
Гала-концерт».
00.05 «Хата на тата».
01.05 «Детектор брехнi».
02.00 Х/ф «Афоня».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.25 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 Файна Юкрайна.
16.10 Х/ф «В очiкуваннi дива».
18.15 Х/ф «Володар перснiв:
Братерство персня».
22.00 Хто зверху?
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Грiнберг». (2).
02.10 Т/с «Чотири життя Тари».
(2).
02.30,03.35 Зона Ночi.
02.35 Богдан Хмельницький.
03.40 Iван Мазепа.
04.40,05.20 Зона ночi. Культура.
04.45 Мовчазне божество.
04.55 Драма на двi дiї.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.10 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Острiв надiї».
13.50 Т/с «Завжди говори завжди 3».
21.20 Х/ф «Зникнення».
23.15 Концерт Крiстiни Агiлери.
00.25 Х/ф «Сенсацiя».
02.10 «Нiчне життя».
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08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 «Богатирські ігри»
16.20 «Юний рятувальник»
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
22.00 КВН Ліга «Торнадо»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10, 22.30 Т/с «Гламур».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Чоловiк в менi».
13.00 Х/ф «Нова сукня Корольової».
15.00 Т/с «Серце не камiнь».
18.00, 19.30 Т/с «Хто, якщо
не я?».
19.00,03.50 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
00.25 Т/с «Година Волкова».
02.15 Х/ф «Бiлий палац». (2).
04.20 Х/ф «Ворог №1».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Мальовнича планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 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 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Природні мініатюри»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Роздуми про сокровенне»
16.00, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»

19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 М/ф «Смiливий великий
панда».
11.40 Х/ф «Анжелiка i султан».
13.35 Крутони.
14.05 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.10 Чортицi в спiдницях.
15.40,20.50 Т/с «Унiвер».
17.05 Х/ф «Кохання-зiтхання
2».
19.00,00.40 Х/ф «Навiть не
думай 2». (2).
22.45 Х/ф «Машина часу в
джакузi». (2).
02.15 На добранiч, мужики.
03.00 Дурнєв+1.
03.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Журов 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». Фарцовщики.
12.00,04.05 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
11».
19.00 Х/ф «Десять заповiдей».
22.40 Х/ф «Камо грядеши». (3).
01.30 Х/ф «Марiя». (2).
03.05 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.55 М/ф «Острiв скарбiв».
06.50 Х/ф «Афоня».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05,01.15 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.05 «Караоке на Майданi».
12.05 «Куб 2».
13.55 «Україна має талант!4.

Гала-концерт».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Крапля свiтла». (2).
02.05 Х/ф «А якщо це любов?»
03.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Курсанти».
06.25 Клiпси.
06.45 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.
16.30 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
19.00 Х/ф «Володар перснiв:
Двi вежi».
22.30 Пiранi XL.
23.25 Х/ф «Розшукується в
Малiбу». (2).
01.15 Спортрепортер.
01.20 Т/с «Чотири життя Тари».
(2).
02.20,03.25 Зона Ночi.
02.25 Народження українського
кiно.
03.30 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
03.55 Зiрки на обрiї.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Так нiхто не любив.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.10 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «П`ятеро дiтей i
чаклунство».
11.50 Т/с «Завжди говори завжди 3».
16.40 Х/ф «Зникнення».
18.35 Х/ф «Алмазний пес».
20.45 Х/ф «Штучний iнтелект».
(2).
23.45 Х/ф «Сенсацiя».
01.25 Концерт Крiстiни Агiлери.
02.25 «Нiчне життя».
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Версі ї

Курці та алкоголіки ризикують… майбутніми дітьми!
Чоловік повинен посадити дерево, виростити сина і збудувати будинок.
Але життя здається пустопорожнім, коли і хата стоїть, і дерево росте, а в
оселі не чути дитячого сміху...
Ще з часів сивої античності бездітність вважалася однією з
найстрашніших бід, які тільки могли спіткати чоловіка. Як уникнути
проблем безплідності – у розмові з Аркадієм КРУПНИКОМ, лікарем
урологом-андрологом.

– Які ж причини виникнення чоловічої
безплідності?
– Основні – це запальні захворювання статевих органів чоловіка: простатит, епідеміт,
запалення придатків яєчків, хвороби, що передаються статевим шляхом (хламідіоз, уреоплазмоз,
сифіліс, гонорея), гормональні порушення тощо.
Якщо вчасно виявити їх, то проблему можна вилікувати. Але 10% ідіопатичних станів, які спричиняють безпліддя – нез’ясованого походження.
Серед причин, що негативно впливають на
здоров’я чоловіків та їх фертильність – несприятливі кліматичні та екологічні умови навколишнього середовища. Причиною порушення функції
статевих залоз та статевих клітин також може
бути вплив фізичних, хімічних та біологічних
факторів. Впливає на безпліддя й тривалий вплив
проникної радіації.
Майже 90% чоловіків можна допомогти. Головне – правильно поставити
діагноз і грамотно назначити лікування.
Загалом, 40% проблем подружнього
безпліддя – це жіночі гінекологічні проблеми, до 40% – андрологічні. І 10-20%
– проблеми, які існують і в чоловіка, і в
жінки одночасно.
Загалом, за останні десятиліття в усіх ви-

сокорозвинених країнах світу поряд з низькою
народжуваністю спостерігається збільшення
кількості безплідних шлюбів, відсоток яких коливається від 8 до 29%.
– Що треба знати мамам, які доглядають
маленьких синочків?
– Перш за все треба звернути увагу на статеві
органи хлопчика, а саме на те, чи опущені яєчка.
Ця патологія називається крипторхізмом. Вона
вимагає спеціалізованого підходу як збоку андрологів, так і з боку дитячих хірургів-урологів.
З цією патологією головне не «тягнути час» – лікувати у віці до 2-х років. При запущенні хвороби
з віком виникає цілий комплекс гормональних
проблем.
При постійному використовуванні памперсів
змінюється температурний режим та порушується
мікроциркуляція мошонки. Яєчка – єдиний орган, який знаходиться ззовні. Природа створила
людину таким чином, аби температура яєчок
була нижчою, ніж температура тіла. І це дуже
важливий фактор, тому перегрівання, особливо
системне і в дитячому віці – дуже небезпечне.
Та й в зрілому віці не рекомендують носити тугі
плавки, зловживати сауною.

– Як уникнути проблем?
– У першу чергу – дотримуватися здорового
способу життя, займатися спортом чи хоча б
робити зарядку. Правильно харчуватися, не
вживати спиртного та не палити. Нещодавно до
мене звернувся молодий чоловік з проблемами.
З’ясувалося, що він випивав по п’ять пляшок
пива за день… Згоден, усі ми святкуємо різні події, випиваємо. Та головне – знати міру. Тоді буде
все гаразд.

Андрологія – галузь медичної науки,
що опікується проблемами чоловічої
репродуктивної системи й урологічними

Серед курців порушення репродуктивної системи спостерігається у понад 60% випадків, в осіб, які не курять – лише у 19%. І

захворюваннями, характерними лише для
чоловіків. У багатьох європейських країнах андрологія досить розвинута медична
галузь. Українська асоціація андрологів
є членом європейської андрологічної
асоціації.

Хвороба моргелонів:
вона є чи її немає?

Нестерпне свербіння шкіри, здається, ніби всередині щось
рухається. Відтак поява гнійних ран та незрозумілих виділень…
Такі відчуття знайомі вже понад 20 000 людей у всьому світі.
Невідомою хворобою, якій дали назву «хвороба моргелонів»
нездужають уже й українці… Але Мінздоров’я стверджує: такого
захворювання не існує.
чи мають понижений імунітет. Свербіж та
печіння настільки нестерпні, що хворі найрізноманітнішими способами намагаються
позбавитися від цих відчуттів. Дехто навіть
припікає гнійники гарячою праскою.
Діагностика недуги складна і до кінця не
розроблена. Про хворобу моргелонів вперше стало відомо у кінці 90-х років минулого
століття, коли американка Мері Лейтан на
своєму сайті описала симптоми захворювання свого молодшого сина.

Ознаки недуги

Збудником хвороби є певний вид грибів. Вчені припускають, що він утворився в
процесі мутації, обумовленої екологічними
зрушеннями. Гриб-шкідник, проникаючи
в тіло людини, починає розмножуватися,
утворюючи під шкірою волокна (грибницю).
Вони розростаються, намагаючись прорватися через шкіру, а хворим здається, ніби там
щось рухається.
При захворюванні вражається весь організм, але людина починає звертати увагу на
свій стан, коли з’являються шкірні ушкодження. Ці рани дуже повільно гояться, з них виходять сині, чорні чи білі волокна, довжиною
в кілька міліметрів. Вони схожі або на гнучку
пластмасу, або на нитку павука чи шовку. У
людини виникає відчуття втоми, спостерігається порушення короткочасної пам’яті,
погіршується зір. Хворі – це переважно люди
у віці 30 – 50 років, які знаходяться в депресії

Хвороба Моргелонів
пов’язана з ГМО?

Про це таємниче захворювання надійшло на сайт Morgellon Foundation у
2006 р. 2000 заяв, у 2007 р. вже 10 000
заяв, нині їх уже більше 30 000. Заяви
надійшли з усього світу, і першочергово,
з тих країн, де виробляються або широко
використовуються ГМ-культури: Канади,
Великої Британії, Австралії, Нідерландів
та з 50-ти штатів США. Найбільша кількість – з Техасу і Флориди.
Нині це захворювання пов'язують з
агробактеріями, точніше, з плазмідами, що
містять трансгени від різних рослин і тварин.
Тобто, це ті самі плазміди пухлинотворної
грунтової бактерії, які біотехнологи використовують для впровадження чужорідних
генів при створенні ГМО. Першим, хто виявив
зв’язок захворювання моргелонів з ГМО, був
професор біохімії та клітинної біології Віталій

Цітовский з Нью-Йоркського університету.
Вивчивши ці волокна, він довів, що вони
містять субстанцію агробактерій. Саме ці
бактерії здатні генетично трансформуватися не тільки в рослини, а й в клітини вищих
організмів, включаючи людину, інфікуючи і
змінюючи тканину. Нині за допомогою агробактерій вдалося змоделювати захворювання моргелонів на тваринах.
Таким чином, плазміди пухлинотворних
агробактерій, потрапляючи в клітини різних
органів людини і тварин, можуть призводити
до виникнення нового захворювання.
В Україні виявили поки кілька десятків
хворих, однак ця цифра може зрости.
Єдиний центр, де вивчають і лікують
хворобу моргелонів, діє в Тернополі. Журналісти «Версій» зв’язалися з тернопільськими
колегами, які проводили розслідування з
даної теми та розмовляли з Михайлом Андрійчиним, професором Тернопільського університету, який досліджував цю хворобу. Нам
стало відомо, що лікарі Тернополя беруться
за лікування таких хворих, але журналістам
відмовляються давати коментарі з приводу
цієї недуги, мотивуючи тим, що їм заборонили «згори» – з Міністерства охорони здоров’я.
Головний позаштатний дерматолог МОЗ
України Олександр Літус спростував інформацію з приводу розповсюдження в Україні
хвороби моргелонів. Як повідомляють УНН
(Українські національні новини), дерматолог
стверджує, що такої хвороби не існує взагалі.
За словами Літуса, дослідження, які провів
професор М.Андрійчин, не мають приводу
для паніки.
Але ж відколи поінформованість стала
небезпекою? Більше того, у світі давно відомі подібні хвороби у комах. Скажімо, гриб
кордицепс проростає через мозок уражених
мурашок. Отже, «не пущать» – не найкращий
вихід.

Олена ВЛАДКО, «Версії»

40% чоловіків, які зловживають алкоголем,
стикаються з проблемами безпліддя.
У 1997 році на базі обласного медичного
діагностичного центру був створений Обласний
центр планування сім’ї та репродукції людини.
Нині кабінети планування сім’ї існують у чернівецьких пологових будинках №1 та №2, в усіх
районних лікарнях і тісно співпрацюють з обласним. Один із напрямків роботи Центру – це діагностика та лікування безпліддя сімей. З’ясувати
причину безпліддя та усунути її не завжди легко.
Дослідження вимагають багато часу і терпіння,
тому подружнім парам радимо не зволікати, а
вже через 6 місяців відкритого статевого життя
звернутися до лікарів. Тільки цілковите взаєморозуміння між пацієнтами та лікарями допоможе
виявити причини безпліддя та визначити ефективний метод лікування.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою
покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
• Лікування захворювань суглобів, багаторічно незагойних трофічних
виразок ніг, фурункульозу та інших гнійних патологій, врослого нігтя,
геморою, грибкового ураження нігтів, зняття гострого болю при різних
захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку, при печінкових та ниркових
коліках). Застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома.
• Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь).
Прийом здійснюється за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 126, мале
колективне підприємство «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я».
Понеділок, середа, п’яниця – з 14.00 до 16.00.
Моб. тел. 050-507-51-38, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 06.12.06
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Гороскоп на тиждень
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Делікатніше спілкуйтеся з оточуючими. Можливо,
ви опинитеся в полоні власних помилок і станете підозрювати деяких людей у нечесному до вас ставленні.
Чим менше спілкування, тим менше приводів до сумнівів.
Частіше гуляйте на свіжому повітрі.

Можуть погіршитися стосунки з друзями. Це буде
ймовірним, якщо ви укладали з ними фінансові угоди.
Якщо за вами борг, спочатку розберіться з ним, а вже
потім здійснюйте покупки. Існує ризик потрапити в неприємну історію і витратити багато грошей.

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Будьте пильні!

Кіберзлочинці зчитують дані з банківських
карток уже в Чернівцях
Кількість випадків шахрайства з банківськими картками та
іншими банківськими послугами зростає. Внаслідок махінацій
почастішало зникнення коштів з банківських карткових
рахунків клієнтів. Якщо раніше до УМВС в Чернівецькій області
надходило 1-2 заяви про такі факти впродовж року, то нині
таких заяв по 5-6 на місяць.

Можливо, ускладняться подружні стосунки.
Будете схильні до прямолінійної та безкомпромісної
поведінки. А ваш партнер, навпаки, уникатиме прямих
відповідей. Не ставте перед собою занадто великі цілі.
Коли щось не виходить – зробіть паузу.

не забувайте про заходи профілактики здоров’я та правила
гігієни. Не бажано у ці дні вживати алкоголь. Ваш організм
може неадекватно на нього реагувати.

Зіткнетеся з посиленням напруженості в любовних
та інтимних стосунках. Вам важко буде позбутися ревнощів. Самотні Скорпіони вирушать на пошуки нового
партнера. Намагайтеся бути розбірливішим у своєму
виборі. Добрий період для духовних практик.

Слід проявити максимум уваги і витримки при
побудові партнерських стосунків. Мова йде як про
ділове партнерство, так і про подружні стосунки. Не
найкращий час для прийому гостей. Але вдалий час для
обговорення планів на літо разом зі своєю половинкою.

Основна тема, яка потребує пильної уваги Козерогів
– здоров’я. У цей період можете відчути втому, фізичну
слабкість. Через перевантаження на роботі стан здоров’я
може погіршитися ще більше. Розподіліть навантаження
рівномірно і більше відпочивайте.

Сімейним Водоліям цього тижня належить більше
часу приділяти вихованню дітей. Також цього тижня слід
бути уважнішими при виборі подарунка або при підготовці
сюрпризу коханій людині. Утримайтеся від покупки парфумерії та косметики, а також аудіотехніки.

Зірки радять прислухатися до близьких родичів, перш
ніж виявляти ініціативу у вирішенні будь-яких господарсько-побутових питань. В іншому випадку ризикуєте витратити багато сил на те, що нікому в родині не потрібно. Не
варто робити того, про що вас ніхто не просить.

банкінгу – системи, яка допомагає в короткі терміни реагувати на будь-які неправомірні дії з банківськими рахунками.
Щоразу, коли з вашого рахунку зніматимуться кошти, ви отримуватимете смс
на телефон. Якщо кошти зняли не ви,
негайно повідомте службу безпеки банку
та заблокуйте свій рахунок.
Нині в Чернівецькій області не порушено жодної кримінальної справи щодо
випадків шахрайства з банківськими
картками та іншими банківськими послугами. Але, зауважив Олександр Раренко,
чернівецька міліція працює над такими
випадками. Як свідчить практика, буковинців обдурюють не місцеві шахраї, а ті,
що мешкають в інших областях.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Можуть виникнути проблеми зі сном: труднощі при
засинанні або навпаки, під час прокидання. Нормалізувати сон допоможуть фізичні навантаження і прогулянки на свіжому повітрі. Не захоплюйтеся снодійним:
воно несприятливо позначиться на нервовій системі.

Знизиться імунітет, через що підвищиться ризик захворіти простудними інфекційними захворюваннями. Тому

ТЕРЕЗИ

Версі ї

З’явиться схильність діяти самостійно та ініціативно.
Однак зовнішні обставини можуть завадити вам. Через
це ризикуєте поставити перед собою не ту мету й піти
не в тому напрямку. Зніміть рожеві окуляри і відзначте
реальні труднощі, які доведеться долати.

Зміниться коло спілкування. Можливо, з деким розійдетеся в думках. У полі вашого зору з’являться нові
цікаві співрозмовники. Не будьте надто довірливими і не
розкривайте випадковим людям свої таємниці. Уникайте
випадкових інтимних зв’язків.
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Якщо ви користуєтеся банкоматом, то
автоматично з’являється вірогідність, що
вас можуть ошукати – спробувати добути
вашу конфіденційну інформацію шляхом
її зчитування спеціальним пристроєм,
прилаштованим до банківської техніки.
Знімаючи готівку, уважно огляньте банкомат. Якщо помітите зайві елементи,
краще ним не користуватися, а повідомити
службу банківської охорони.
За словами начальника відділу
боротьби з кіберзлочинністю УМВС
України в Чернівецькій області Олександра РАРЕНКА, один такий пристрій
виявили й у Чернівцях. Щоправда, шахраї
не встигли скористатися інформацією
та отримати доступ до рахунків клієнтів
банку.
Почастішали й факти, коли люди дають оголошення з продажу речей в мережі
Інтернет, їм телефонують особи, які нібито
зацікавилися товаром, погоджуються його
придбати, перерахувавши кошти. Проте,
для перерахунку коштів просять вказати
банківські координати продавця, до яких
належить і конфіденційна інформація.
Доки ви телефоном розповідаєте про свій

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом
іпотеки, а саме:
Лот №1. Нежитлова будівля, загальною площею
550,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька
область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Хотинська, 9-Е, є власністю боржника згідно Свідоцтва про
право власності на нерухоме майно виданого Виконавчим
комітетом Глибоцької селищної ради 16.07.2007 р. та
реалізується в рахунок погашення заборгованості перед
ВАТ «Державний ощадний банк України в особі філії –
Чернівецького обласного управління». Їдальня літ. «А»,
загальна площа 235,40 кв.м. Спортзал літ. «Б», загальна
площа 315, 40 кв.м. Матеріал стін: цегла, інженерне
обладнання: елекропостачання, каналізація місцева
(автоном), фундамент: бетон, міжповерхове покриття:
зал. балки, плити, підлога: мозаїчна, плитка керамічна,
вікна: дерев’яні, опалення: водяне. Земельна ділянка,
кадастровий номер 7321055100:01:002:0325, площею
0,2528 га, відповідно до кадастрового плану відводиться
у власність (шляхом викупу). Відомості щодо обмеження
на використання відсутні. Інші данні невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 1 368 494,00 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок – 68 424,70грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 призначені на
11.06.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою:
Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2-А.
Кінцевий термін реєстрації: 11.06.2012 року об 10:00
год. Гарантійні внески та плата за спостереження інших
осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах,
що становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на
рахунок № 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві,
код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ
«ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач,
боржник (законні представники стягувача, боржника)
можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно.
Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та
святкових днів з 09:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00
до 14:00), звернувшись до організатора прилюдних торгів
за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах
необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву
про участь у прилюдних торгах встановленої форми та
квитанцію про сплату гарантійного внеску. Остаточна
плата за майно здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи
дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої
служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

банківський рахунок, в іншому місті шахраї вже знімають ваші кошти.
Можливі й ситуації зі зняттям коштів
з кредитних карток. Вірогідність зловживання вашою кредиткою зростає, якщо
ви нею взагалі не користуєтеся і навіть не
знаєте, де вона лежить. Одного сонячного
дня вам можуть зателефонувати працівники банку і повідомити, що потрібно
сплачувати відсотки за зняту готівку.
Упередити такі випадки можна. Щоб
контролювати стан власного банківського
рахунку та бути в курсі всіх операцій, які
проводяться з вашою карткою, міліціянти
радять активувати послугу мобільного

Основні правила користування
платіжними картками:
• Банківською карткою має право
користуватись лише її власник. Використання картки у торговельній
точці та у пункті видачі готівки повинне здійснюватися у присутності
власника;
• Не передавайте картки та ПІНкоди третім особам;
• При користуванні on-line серверами та платежами у мережі Інтернет
здійснюйте оплату за товари та послуги лише на перевірених сайтах. Не
надавайте цю інформацію стороннім
особам;
• Не надсилайте дані, отримані в
SMS- повідомленнях від банківських
установ, стороннім особам;
• З метою запобігання доступу
третіх осіб до вашої конфіденційної
інформації, підтримуйте в активному
стані номер свого мобільного телефону та інші контактні дані, що є у
розпорядженні банку.

ЯкщоВамстаневідомаінформаціяпро
шахрайськідіїа,боосібя,кіможутьїхвчинити,
телефонуйтезаномеромтелефонудовіри
відділуборотьбизкіберзлочинністюУМВС
УкраїнивЧернівецькійобласт(і03725
) 9-17-65.
Конфіденційністьгарантовано.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Вижницького районного управління юстиції
(на період знаходження основного працівника у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею п’ятирічного віку).
Вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на
державній службі на посаді провідного спеціаліста не
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 3 років, знання державної мови
та ПК.
провідний спеціаліст сектору державної
реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань
громадян та державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації реєстраційної служби
Головного управління юстиції у Чернівецькій
області
Вимоги:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань „Правознавство”. Стаж роботи за фахом на державній службі на
посаді спеціаліста І 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 Глибоцького районного
управління юстиції.
Вимоги:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним

рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.
старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Новодністровського
міського управління юстиції.
Вимоги:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра,стаж роботи на державній
службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1
року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше
2 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; декларацію
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою передбаченою
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; медичну
довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою
МОЗ; копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 55-09-61.

У буковинських печерах жили монахи
Понад 130 печер уже відомі на Буковині. Вертикальні,
горизонтальні, маленькі і великі, з підземними озерами та
річками – кожна з них унікальна по-своєму. Про таємниці
підземного «царства» – у розмові з Богданом РІДУШЕМ,
доцентом кафедри фізичної географії і раціонального
природокористування.
Наскельні малюнки

– Хоча на Буковині понад 130 печер, кожна з них особлива. Наприклад,
одна може бути 5 метрів завдовжки,
інша – така як Попелюшка, понад
90 км. Але великих печер довжиною
більше одного кілометра, є всього
три: Попелюшка і Буковинка (5,5 км)
у Новоселицькому районі та Чорнопотоцька печера (Заставнівський район)
– довжиною 1 км і 5 метрів. Остання
має два ходи, але за всю історію від
її відкриття повністю по ній пройшли
лише один раз. Це своєрідна галерея – часом широка, часом настільки
низька, що не можливо підняти голову.
І там протікає підземна річка.
Печери розміром у 100 – 200 метрів знаходяться в основному біля
Дністра. Деякі з них мають підземні
річки, водотоки. Серед них – Баламутівська печера, відома своїми давніми
мезолітичними наскельними малюнками, знайденими ще у 50-х роках
минулого століття. На жаль, в останні
десятиліття грот інтенсивно руйнується, тому від малюнків практично нічого
не залишилося. Основна частина
печери – галерея з підземною річкою і
озерами в 250 м.

багнюкою. Печера знаходиться в зоні
затоплення – вона осушена штучно. І
якщо кар’єр через кілька років пере-

цівочка води тривалий час розчиняла
гіпс, який знаходився не дуже глибоко від поверхні землі. В одному місці
провал сягав 12 метрів, в іншому – 15.
Тому в місцях поширення карстових
явищ треба проводити інженерно-геологічні роботи і бути обережними при
будівництві та експлуатації будинків,
мереж, споруд тощо.

У печерах жили
леви і гієни

– Які цікаві знахідки виявляли

Попелюшка

– Чи відкритий доступ до найбільшої печери Буковини – Попелюшки?
– Частина печери перебуває в
Україні, а частина, разом зі входом – у
Молдові.
За радянських часів, коли не було
кордону між країнами, Попелюшкою
мандрували всі бажаючі. Нині ж туди
можуть їздити тільки науковці. Звичайним туристам туди потрапити складно:
це територія приватного кар’єру,
власники якого не зацікавлені в інтенсивному туризмі. І кожен раз потрібен
дозвіл Міністерства оборони Молдови.
А перш ніж потрапити до печери, треба
лягати у калюжу і повзти кілька метрів

вік приблизно 42 тис. років.

Кам’яні келії монахів

– Маємо також низку печер, в яких
колись жили монахи. Це так звані печерні монастирі. Загалом, у басейні
Дністра таких печерних скитів і монастирів налічується понад сто об’єктів.
Більшість з них з’явилося у 16 – 17 століттях. Зрідка зустрічаються келії 12
століття – часів Київської Русі. У таких
випадках дуже важко встановити вік,
адже археологія користується сміттям,

Печера «Попелюшка»
стане викачувати воду, печеру знову
затопить.
Нині користуються популярністю
карпатські печери: на Протятому камінні, печера Довбуша біля Виженки.

Вертикальні і
горизонтальні печери

– На Буковині переважають горизонтальні печери. Вертикальних
буквально кілька. Серед них – карстові
печери в Заставнівському районі. Це
були рукотворні антропогенні провали. З водопровідної труби тоненька

у печерах?
– Колись у печерах жили печерні
ведмеді, гієни і навіть леви. У деяких
печерах знаходили їхні рештки. Щоправда, у порівнянні з Європейськими
печерами, у нас їх не дуже багато. От
скажімо, в Австрії кількість особин
ведмедя, які жили 20-30 тисяч років
тому, вимірюється десятками тисяч. У
нас їхні рештки в невеликих кількостях
знаходять як в Криму, так і в Карпатах.
В одній з печер Буковини знайшли
лігво печерної гієни. Там же й рештки
тварин, що дісталися гієні – бізонів, печерних ведмедів, коней, оленів. Їхній

побутовими рештками, а монахи були
дуже бідними і дуже акуратними. Тому
рештки, за якими можна визначити вік,
знайти дуже важко.
У Чернівецькій області нині нараховується близько десяти таких
печерних комплексів, наприклад,
Непоротівський монастир у Сокирянському районі.
У селі Бабин Заставнівського району є залишки келій, а в селі Василів –
сліди проживання монаха, та навіть на
території Дністровського ГАЕС у скелях
знаходимо залишки келій.

Пішов за Божою
Матір’ю і загубився

– Чи траплялося таке, що люди
губилися у печерах?
– На щастя – це поодинокі випадки не те, що на Буковині, а й на всій
території України. Чим менше таких
випадків у спелеологічній справі, тим
краще. Щоправда, кілька років тому на
Тернопільщині чоловік блукав печерою кілька днів. Велися пошукові роботи, але людина сама знайшла вихід.
Найгучніший випадок стався ще перед
першою світовою війною: у Кришталевій печері на Тернопільщині діти нібито
побачили Божу Матір. Один хлопець
пішов її шукати і не повернувся.
– Чи мають спелеологи свої закони, принципи?
– Звісно ж, у нас є цілий набір
правил! Насамперед, це правила
техніки безпеки. Наприклад, хтось
обов’язково повинен знати, куди ми
поїхали і коли повинні повернутися.
До печери мають спускатися мінімум
двоє людей. У кожного – додаткове
освітлення. Свої елементарні правила
існують для кожної печери. Скажімо,
вертикальні печери, в які спускаються
з мотузками, потребують спеціальної
спелеотехніки. Обов’язкові правила зі
збереження печерного середовища:
нічого з печери не виносити (окрім
сміття), не смітити, не ламати вторинних утворень, не турбувати кажанів
тощо. Перед спуском проводяться
навчання, починаючи від техніки
безпеки і закінчуючи геологією і топографією. Чернівецький спелеоклуб
«Троглодит» періодично проводить
такі навчання. Щоправда нині таких
«романтиків», які хотіли би повзати
під землею, значно менше, ніж у радянський час, коли люди шукали собі
заняття поза «партійним контролем».
Крім того, людина повинна любити
природу, бо спелеологи лізуть у печеру для досліджень, а не для того, щоби
нищити сталактити чи кристали, яким
потрібно тисячі років аби вирости.
Українським спелеологам належить світовий рекорд: вони
пройшли найглибшу печеру у Світі
– Крубера Вороняча на території
Абхазії. Її глибина 2191 км.

Любов КАФАНОВА «Версії»

Щоб відпочинок не став причиною біди
5 втрачених життів, серед яких одне дитяче, на буковинських водоймах цьогоріч і
34 загиблих торік. Як запобігти травмуванню
і загибелі людей на водних об’єктах влітку?
Про це на прес-конференції інформував начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Анатолій ДУДКА. За його словами,
випадки утоплень виникають на всій території області, але особливо в місцях масового відпочинку на
водних об’єктах, де розташовані несанкціоновані
пляжі, яких торік було близько 100. Головними ж
причинами загибелі людей на воді п. Дудка назвав
порушення правил безпеки, особисту необережність, купання в необладнаних місцях і в нетверезому
стані. А ми б додали ще масове невміння буковинців
плавати. Адже в області немає жодного!!! басейну.
Чи не тому щорічно зростає кількість потопельників.

– Відкриття і функціонування оздоровчих закладів та пляжів загального користування без
обстеження і очистки акваторій пляжів водолазами-професіоналами забороняється, – відзначив
очільник. – Уже обстежені водойми Сторожинеччини, видано дозволи на купання відпочинковим
комплексам «Аква-плюс» і «Берег любові». Цього
тижня водолази оглядали водойми Новоселицького району.
Після проведення цієї роботи будуть видані
паспорти і дозволи на проведення відпочинку на
воді у відповідних рекреаційних зонах. До речі, на
ставках, де проводиться риборозведення, купатися заборонено. Про це повідомляють відповідні
знаки. На річках Дністер, Сірет, Прут, Черемош
органи місцевого самоврядування також встановлять знаки про заборону купання в необладнаних
місцях.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Перша допомога
потопаючому
на березі:

• перевірити прохідність дихальних шляхів, розстібнути одяг;
• вилити воду із верхніх дихальних шляхів і шлунка;
• провести одночасно штучну
вентиляцію легень і закритий
масаж серця;
• після відновлення серцевої
діяльності і дихання потерпілого
транспортують у супроводі медичного працівника до лікувального
закладу.

Перша допомога
потопаючому на воді:

• витягнути голову потерпілого з води;
• якомога швидше
очистити ротову порожнину від сторонніх тіл, відновлюючи прохідність
верхніх дихальних шля-

хів;

• провести штучну
вентиляцію способом «із
рота у ніс», зробивши 10
штучних вдихів.
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Допоміг влаштуватися співачкою в ресторані
Михайло Добрянський. Це врятувало від безгрошів’я і
дало змогу чути музику в собі...
Але від кар’єри естрадної співачки ця обдарована
жінка – композиторка, оранжувальниця, поетеса,
виконавиця – відмовилася. Саме так! Її самодостатність
цього не потребувала, своє покликання бачила
в іншому. Це й засвідчив творчий вечір Оксани
Первової-Рошки, який нещодавно відбувся на сцені
Чернівецького облмуздраму, та презентація в «Юності
Буковини» збірки пісень для дітей з нотами та диском,
написаних у співавторстві з молодою поетесою
Катериною Матвійко.
Клас Валерії Бібик
невдах не продукує

– Перша моя пісня... проспівалася в мені разом зі словами. Вона
була написана російською. Хоч мама
родом з Буковини, та народилася я в
Тамбові. Мені було вже 11 років, коли
ми остаточно оселилися в Глибокій.
Мама дуже ретельно стежила за моєю
музичною освітою – і я їй дуже вдячна.
Попри це, відвідувала ще два вокально-інструментальні й третій – танцювальний – гуртки.
Потім було Чернівецьке музучилище, диригентський відділ, клас
Валерії Бібик. Чудовий викладач: в
неї не буває невдах, всі її учні стають
справжніми музикантами й лідерами
по життю!

дипломатично виходити з сумнівних
ситуацій. У житті не раз знадобилося.
– У Ваших піснях дуже добре

так само, як не навчишся грамоти, не
знаючи літер. І для дітей писати навіть
важче й відповідальніше, ніж для дорослої естради.

Чоловікові – риба,
дітям – вода,
їй – музика

– Я постійно перебуваю серед
людей – студія, діти, їхні батьки, співавтори... А щоби відчути необхідне
для творчості натхнення, мені треба...
побути на самоті. Коли ми з сім’єю їдемо відпочивати, скажімо, в Касперівці,
чоловік займається риболовлею, діти
плещуться у воді або граються, а я...
відключаюся й поринаю в музику...
Я людина невибаглива, не люблю
зайвого в одязі або прикрасах... У
родинній оселі потребую затишку
і чистоти, не прагну накопичувати

співаю завжди. В дитинстві навіть
сама записалася у вокальний гурток...
Натомість сьогодні я знаю, як мені,
композитору, працювати з дітьми, що
співають мої пісні... Кар’єру естрадної
співачки мала шанс розпочати, отримавши пропозицію працювати у Києві
з відомим співаком і композитором
Мар’яном Гаденком, але зважила всі
«за і проти» і – відмовилася.
«Ця молода, гарна, щедро
обдарована талантами жінка
в усіх своїх твочих іпостасях
надзвичайно правдива, без
найменшого натяку на набридлу «зірковість»відомих виконавців, які без «фанєри» двох
звуків не проспівають» (з відгуків в інтернеті)

Коло талантів –
коло друзів
«Вражена енергійністю і
талантом цієї жінки, адже вона
випромінює таке невичерпне
життєлюбне світло, в промінні
якого хочеться ніжитися, слухаючи її чудову музику» (з відгуків
в інтернеті)

«Вона неймовірно комунікабельна й молода» (з відгуків
в інтернеті)
...А після закінчення музучилища
пішла працювати до Буковинського
ансамблю пісні й танцю. І знову довелося вчитися, цього разу в художнього
керівника ансамблю Андрія Кушніренка, бо досі я співала класичним вокалом, а тут – спів народний, особливий
– буковинський.

У ресторані, як на
дипломатичній службі

До філармонії потрапила в ті часи,
коли зарплату не платили місяцями.
Тож був момент, коли не знала, як
виживати далі. І тут мені на допомогу
прийшов покійний вже Михайло Добрянський, допоміг влаштуватися
співачкою в ресторані. Це для мене
– молоденької, учорашньої студентки
– була серйозна школа: навчилася

жінці, як матері. В усьому мені допомагає і намагається передбачати незручні
для мене ситуації. А це дорогого варте...
– А ось уже й старша донечка
вийшла на естраду...
– Так, у Насті непогані музичні дані,
але вона серйозно навчається: музична
школа, вокал, танці. Та каже, що хоче
бути, як тато, звукорежисером. Вона
вже зараз, на відміну від мене, на «ти»
із технікою. Настуся – світла дитина.
Намагається писати власні пісеньки –
настрій у них дуже позитивний. Гарно
малює, а кольори вибирає тільки радісні. Молодшу майже на 9 років сестричку
Наталочку вважає найдорожчим, що в
неї є в житті...
– Ви сувора матуся?
– Швидше я спостережливий керівник: даю дитині простір для розвитку,
але непомітно керую нею, не даючи
«збитися с курсу»...

Оксана Первова-Рошка за роботою

простежуються принаймні дві
складові – буковинський мелос і
сучасні естрадні ритми. Як це співставляється з класичною освітою?
– Будь-який композитор просто
зобов’язаний добре знати класику. Не
розумію музикантів, які заперечують
попередників, не знаючи азів. Для
того, щоби творити щось своє, слід
дізнатися, що створене до тебе. Це

речі... Своє розуміння краси розкриваю в піснях.
Для того, щоби записати мелодію,
мені не потрібний навіть рояль – лише
папір і ручка. Я чую музику в собі...
Вже потім починається аранжування,
робота з виконавцем...
– Ви й сама дуже гарно співаєте...
– Ніколи не мріяла про сцену, хоча

Забезпечений тил

– Натомість у вас гарна співпраця з чоловіком, звукорежисером та аранжувальником Сергієм
Рошкою...
– Не люблю хвалитися, але з чоловіком мені насправді пощастило – в
усіх відношеннях. Він робить усе, аби
мені було комфортно: як музиканту, як

– Оксано, всі Ваші друзі зауважують, що у вас рідкісний дар
збирати всіх, з ким доводиться
спіпрацювати, у своєрідне дружнє
коло...
– Так, я дуже приязно спілкуюся
з усіма однодумцями й співавторами і
ми дійсно стали дружнім колом... Але
впевнена, що навіть у дружбі повинна існувати деяка... субординація.
Наприклад, до імені всіх керівників
студій, вчителів своєї доньки, поетів-співавторів обов’язково додаю по
батькові. Мені дуже не просто перейти
на «ти», таких людей буквально лічені
одиниці...
«Моя п’ятирічна онучка
отримала в подарунок диск із
записами Оксани ПервовоїРошки і не розлучається з ним:
носить із собою до садочка, і до
родичів у гості... І за найменшої
нагоди вмикає плеєр...» (з відгуків в інтернеті)

Лариса ХОМИЧ

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

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном:
050-858-28-52, 097-670-38-47

Версі ї
передплатний індекс:

09584
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