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Президенти нагороджують убивць,
журналісти їх викривають
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Абзац новин

Д

о Чернівців привезли потерпілих в аварії у Румунії. Всього
у лікарні швидкої допомоги по вул.
Фастівській перебуває 8 потерпілих
різного віку з забоями, струсами
головного мозку, переломами кісток.
Це мешканці Вінниці, Кіровограда, Дніпропетровська, Києва.

Г

орів «Гравітон». На заводі
спалахнули невиробничі приміщення на другому поверсі. Ніхто
не постраждав. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

В

ідкрили два нових дитячих
майданчики. Місця для дозвілля
хлопчиків і дівчаток з’явилися на
вулицях Південно-Кільцевій, 29 та Головній, 204-Д. Для їх спорудження залучено кошти меценатів. На відкриття
майданчиків прийшли мешканці навколишніх будинків разом із малечею.

У

Чернівцях «Вітіну тисячу»
видають швидко і без черг.
«Ощадбанк» відновив виплату
компенсацій вкладів Ощадбанку
СРСР з 1 червня. У касах Ощадбанку в центрі міста ажіотажу не було.
Люди спокійно чекали у невеличких чергах і за кілька хвилин кожен
отримав бажану картку з грошима.

Інтернет-продажі інтимних товарів
для дорослих за рік зросли на 40%
Cьогодні українці купують товари
інтимного характеру через інтернет так
же часто, як книги та канцтовари. Про це
свідчить дослідження, проведене аналітиками одного з вітчизняних інтернетаукціонів. Згідно з отриманими даними, з
листопада минулого року обсяг продажів
в категорії «тільки для дорослих» виріс на
39,4%. При цьому середній чек покупки
складає 130-150 грн. Серед інтимних товарів найбільшим попитом користуються
секс-іграшки – 44% від загального обсягу
продажів. Далі за популярністю – засоби
контрацепції (25% продажів), а також
еротична білизна (10%). Частіше «дорослі» товари купують чоловіки – 69%
користувачів, а найактивніша група
покупців – чоловіки-жінки віком 30-40
років, на них припадає 70% усіх поку-

У

Чернівцях дітей і дорослих
косить невідомий вірус. У більшості хворих є всі ознаки застуди, але
немає підвищеної температури тіла.
Хворих турбують нежить, біль у горлі,
кашель, свербіж у носі, почервоніння
та сльозливість у очах. Про це дедалі
частіше повідомляють чернівецькі ЗМІ.

Г

оловним лікарем лікарні
швидкої допомоги затвердили Олександра Грушка. Таке
рішення прийняли на сесії облради.
Грушко – колишній завідувач дитячої
поліклініки, начальник Головного
управління охорони здоров’я, голова
обласної ради і заступник губернатора, з березня 2012 року виконував
обов’язки головлікаря медустанови.

Г

рад пошкодив сільгоспкультури на 330 присадибних ділянках області. У Кіцманському та
Заставнівському районах внаслідок
сильного дощу з градом у 10 населених пунктах дощовими стоками
підтоплено 48 підвалів. Замулено та
пошкоджено 9,5 км гравійного і 50
м асфальтового покриття вулиць.

П

лощу Філармонії закриють на 2
місяці. З 1 червня по 1 серпня під
час колективного перегляду футбольних матчів у фан-зоні буде тимчасово перекриватися рух транспорту
площею в районі будинку №2 по вул.
М.Горького. Такі заходи вживають для
безпеки дорожнього руху та охорони
громадського порядку в період проведення чемпіонату «Євро-2012».

У

Чернівцях створять сучасний
перинатальний центр. На сесії міськради депутати ухвалили
рішення про передачу обласній раді
приміщень за адресами вул. Головна, 129 та вул. Буковинська, 1а.
Загалом з державного бюджету на
створення перинатального центру
передбачено 41 мільйон гривень.

пок. На думку експертів, он-лайн ринок
товарів для дорослих і надалі набиратиме
популярності, адже через інтернет можна
побачити більший асортимент товару і
при цьому зберегти максимально можливу анонімність.

Законопроект про статус російської
мови прийняли у першому читанні

Н

а Буковині відкрили кімнатумузей Дмитра Гнатюка. Ідею
відкриття музею втілили на базі ЗОШ
№2 у селі Мамаївці. Там представлено
унікальні експонати, які присвячені
творчості та життю відомого буковинця з унікальним баритоном.

Передплатний індекс

Верховна Рада 5 червня проголосувала за законопроект №9073 «Про
основи державної мовної політики»
народних депутатів від Партії регіонів
Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова.
Люди, яких відносять до групи Василя
Хмельницького з фракції Народної партії
Володимира Литвина, і кілька людей у

фракції «Реформи заради майбутнього» погодилися голосувати за
закон. У результаті переговорів із фракціями,
які раніше відмовлялися голосувати за «мовний законопроект»,
регіонали набрали 234
необхідних голосів для
ухвалення закону.
Як стало відомо,
вчора на урочистостях
чернівецької організації Національної
Спілки журналістів України зайшла мова
і про висловлення власної точки зору
членів Спілки на подібні антиукраїнські
закиди. Найближчим часом спілчани розглянуть це питання і приймуть заяву на
захист рідної мови.

09584

погляд політолога Ігоря Буркута
Мова об’єднує чи
роз’єднує?

Перед початком виборчої кампанії в Україні завжди загострюється мовне питання.
Нардепам нічим звітувати перед виборцями,
отож вони і обирають випробувану тактику –
спекуляції на мові. Якщо не вдалося відразу
провести закон про надання російській мові статусу другої державної, то
виноситься проект паліативного закону про засади державної політики
у мовному питанні. Цього разу його подали на розгляд Верховної Ради
депутати-регіонали Ківалов та Колесниченко. Обговорення перетворилося на криваву бійку, яка викликала гостру реакцію українського
суспільства. Навіть Всеукраїнська Рада Церков вимушена була звернутися до народних депутатів із закликом припинити подібні дії. Адже
вони загрожують політичній стабільності в Україні й можуть призвести
до важких наслідків.
Лідери провідних конфесій підкреслили: Бог дав людям мову для
їхнього об’єднання, а не роз’єднання. Варто прислухатися до цих слів,
тому що небезпека громадського протистояння зростає. А сама «мовна проблема» створюється штучно: у сучасній Україні немає жодних
переслідувань російської мови. Навпаки, дехто з її носіїв прагне різко
обмежити використання української мови, для чого попередньо позбавити її статусу єдиної державної у нашій країні. Прибічники такої
політики, стимульованої з-за меж України, постійно посилаються на законодавство країн Західної Європи, де й насправді інколи існує офіційний статус для декількох мов. Але чомусь не хочуть згадувати приклад
сусідньої Білорусі. Там же надання державного статусу російській мові
витиснуло білоруську на периферію громадського життя. Державне
чиновництво ставиться до неї з неприхованим презирством – мовляв, це
мова малограмотних селюків. Такою буде і доля української у разі отримання російською статусу державної. Впродовж століть «язык»силою
запроваджували у всі сфери життя, принижуючи українську мову для
перетворення її на непрестижну «сільську говірку».
Навколо цих питань нині точиться запекла боротьба, яка відволікає
увагу від головного. Прийняття закону зірве парламентські вибори:за
п’ять місяців не встигнуть підготувати необхідну для їх проведення
документацію регіональними мовами. Ще й треба внести поправки до
33 законів, і це напередодні парламентських канікул! Правляча партія
розуміє, що виграти вибори чесно для неї проблематично, тож спробує
за допомогою нового закону їх відкласти на невизначений час. Мову у
черговий раз використано для роз’єднання нашого суспільства. Доки
чубляться навколо статусу російської мови, для успішного проведення Євро-2012 в Україні не вистачає спеціалістів з добрим знанням
англійської. А саме вона є найбільш вживаною у сучасному світі мовою
міжнаціонального спілкування. Може – краще вчити англійську й не
піддаватися на примітивні маніпуляції політиків?

Передплатний індекс 09584
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На Буковині – місцеве талант-шоу
У Чернівцях оголошується кастинг на телевізійний шоу-проект
«NEW ТАЛАНТ», за сприянням Чернівецької міської ради, управління
культури міської ради та ТРК «Чернівці».
До участі у конкурсі запрошуються таланти віком від 6 до 45 років, незалежно від основного виду
їх професійної діяльності.

Конкурсанти виступатимуть у
жанрах:
• музичне, вокальне мистецтво;
• хореографічне, циркове мистецтво;
• театральне мистецтво, художнє читання.
Конкурс проводитиметься у
три тури:
I тур (21 червня 2012 р. з 10.00

У 70 років – бронзовий
призер світового чемпіонату
Кандидат фізичних наук, викладач ЧНУ Леонід
Підкамінь та його команда здобули бронзу у світовому
чемпіонаті з волейболу серед ветеранів, який відбувся
у Гельсінкі минулого тижня. У свої 70 років Леонід
Йосипович не зупиняється на досягнутому – слідкує за
здоров’ям та веде активний спосіб життя. Тож, молодшому поколінню є на кого рівнятися. Вітаємо!

Вл. інф.

У с. Іспас на Вижниччині
відбудеться фестиваль
«Калинові обереги»
Дійство проведуть на базі будинку народної
творчості та дозвілля 10 червня об 11-ій годині. Гості
фестивалю зможуть оглянути виставки декоративноприкладного мистецтва, демонстрації мистецьких
умінь та навичок, побувати на святковому концерті
з виступами переможців фестивалів та конкурсів, а
також почастуватися смакотою з гуцульської печі
кращих кухарів населених пунктів району.

«Молочний край» отримає
cучасне обладнання

Рейн не горить, у Темзі вже риба, а на Дністрі – атомна?
або Про нагальну потребу України в екологічних кадрах
Від запаленого сірника ще 40-50 років тому горів
Рейн, а нині це найчистіша європейська річка. У
забрудненій Темзі практично не водилася риба. Та
нещодавно лондонський рибалка зловив… осетра, що
стало приводом до великого свята англійських екологів.
Ці факти є свідченням того, що люди спаплюжили
природу, але й самі її очистили.
Про нагальну потребу виховування екологічної
еліти на Буковині розмірковує професор ЧНУ, еколог,
член Національної спілки журналістів України Ярема
ТЕВТУЛЬ:
Новодністровськ: різні спогади й
асоціації навіює вже назва цього міста.
Тут один з найбільших у Європі комплексів гідроелектростанцій; гребля,
немов тромб, перешкоджає міграції
риб; води Дністровського водосховища затопили чимало земель. Тепер на
слуху й нове словосполучення – Дністровська атомна електрична станція. Перелік екологічних негараздів
можна продовжувати. Чи не занадто
чорної фарби довкола назви цього
міста? Задля справедливості згадаємо і позитивне: гребля водосховища
врятувала 1983 року пониззя Дністра
й Дністровський лиман від токсичних
для усього живого хімічних речовин,
що потрапили у ріку після аварії на
калійній фабриці селища Стебник
Львівської області; будівництво й
експлуатація ГЕС та ГАЕС збільшило
кількість робочих місць, поліпшило

енергозабезпечення нашого краю
тощо.
Та все ж Новодністровськ – сплетіння екологічних проблем. І виникли
вони, на жаль, не спонтанно. Це творіння людських рук. Основна причина таких негараздів – практично
нульовий рівень екологічної освіти
й екологічного виховання громадян
держави. Один із напрямків подолання екологічного невігластва – розгортання екологічної освіти для молоді.
Чудовим прикладом сучасної
екологічної освіти є відділення коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
(ЧНУ) у Новодністровську. Його учні
навчаються за програмою спеціальності «Прикладна екологія», освітньокваліфікаційний рівень «Молодший
спеціаліст».
Душею усього викладацького

колективу, старшим товаришем і
майже мамою для учнів є завідувачка відділенням коледжу, викладач
вищої категорії, викладач-методист
Людмила Пастушок. Вона знає все про
своїх вихованців, бо живе їхніми проблемами й уподобаннями, спілкується
з ними не тільки на заняттях, але й
під час екологічних акцій з очищення
територій, екскурсій, літніх практик,
вечорів відпочинку. А зварена спільними зусиллями на багатті рибна
юшка після очищення берегів Дністра
від сміття, розмови біля вогнища про
екологічні проблеми, які майже завели у глухий кут людство, та сучасні погляди викладачів діють на вихованців
ефективніше, ніж лекції в аудиторіях.
Оскільки учні опановують основи
прикладної екології, то значна увага
надається практичним заняттям,
ознайомленню з екологічними проблемами регіону. Під керівництвом
викладача Володимира Семченка учні
знайомляться з роботою Дністровської ГЕС, режимами скидання води,
діяльністю Регіонального управління
водними ресурсами, гідрохімічною лабораторією, методами аналізу грунтів
тощо. Вагомість таких практик у тому,
що учні бачать перспективу використання своїх знань у майбутньому.
Практика не обмежується знайомством з місцевими об’єктами. Завдяки
старанням вчителя біології і хімії Жанни Рожко й підтримки батьків учні знайомляться з Шацьким і Карпатським
(Яремче) національними парками,
заповідниками Криму, Нікітським
ботанічним садом, туристичними

об’єктами Карпат (Скелі Довбуша,
Буковель). Увага тут зосереджена на
екологічних проблемах туристичних
маршрутів і комплексів, методах зменшення їхнього негативного впливу на
довкілля, простих дослідженнях природних водойм, біосфери.
Питання екологічної свідомості,
екологічного виховання й екологічної культури – це також надзвичайно
важлива ланка роботи керівництва
коледжу й куратора випускників 2012
року – Наталії Квятковської. Після
того, як учні прибирали на берегах
Дністра місця «відпочинку» дорослих,
вони вже самі ніколи не залишатимуть
після себе купи сміття й застерігатимуть інших.
Як правило, випускники коледжу
продовжують навчання на хімічному
факультеті ЧНУ за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за скороченою формою
навчання. Чимало випускників-екологів ЧНУ (Ю. Берекеля, О. Попов,
О. Семченко та інші) повернулися у
рідний Новодністровськ, де і працюють за фахом у різних організаціях.
Дівчата вийшли заміж і вже виховують
маленьких екологів.
Вони сповнені оптимізму щодо
свого майбутнього. Бо отримані
знання дозволяють їм професійно
уникати техногенних катастроф,
активно сприяти відновленню й збереженню унікальних природних ландшафтів та об’єктів Придністров’я, виховувати нове покоління екологічно
свідомих і відповідальних громадян.

регіональні
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Вручення устаткування відбудеться 7 червня на
території підприємства (Сторожинецький район, с.
Панка, вул. Івана Франка, 1А).

год.) – кастинг;
II тур (вересень-жовтень 2012
р.) – кастинг;
ІІІ тур (жовтень 2012 р., на
День міста ) відбудеться фінал
телевізійного шоу-проекту.
Заявки на участь у конкурсі подаються до 18 червня 2012
року за адресою: м. Чернівці,
Центральний парк культури і від-

Кримінал

починку ім. Т.Г.Шевченка, вул.
Садова, 1, контактний телефон
3-63-64, Червоноармійська, 184,
приміщення готелю «Турист»,
студія танцю «MOVE ON».
Місце проведення кастингів
та шоу-проекту: Літній театр Центрального Парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

Вл. інф.

У вікно офісу «Фронту змін» стріляли
Близько другої ночі минулими вихідними в офісі
Чернівецької обласної організації партії «Фронт
змін» спрацювала сигналізація – у вікно приміщення був здійснений постріл з невідомої зброї.
Як наголосив на прес-конференції журналістам
Максим БУРБАК, голова Чернівецької територіальної організації партії, вже зареєстроване
депутатське звернення до міліції та прокуратури
щодо всебічного розслідування цієї ситуації. Адже
офіс розміщений в багатоповерховому житловому
будинку, тому могли постраждати люди.

П

оштарка з односельцем затримали
озброєного грабіжника. Молодик
пневматичним пістолетом намагався пограбувати пошту у с. Зелений Гай Новоселицького району. Працівниця здійняла
галас і скористалася газовим балончиком.
На допомогу прийшов ще один мешканець
села. Тепер злочинцем займається міліція.

Ш

естирічна дівчинка втопилася у
басейні сауни. Трагедія сталася у
Глибоці на території розважального комплексу, де святкували випуск із дитсадка.
За фактом трагедії прокуратура проводить перевірку. Буде прийнято рішення
про порушення кримінальної справи
чи відмову у її порушенні. Розглядається причетність до випадку працівників
готельно-туристичного комплексу.

З

а хабар судитимуть керівника
облспоживспілки. Прокуратура
області скерувала до суду кримінальну
справу про одержання хабара стосовно
директора Чернівецького заготівельно-виробничого об’єднання облспоживспілки.
Він вимагав і отримав хабар у сумі 2400
грн. від приватного підприємця за надання в оренду нежитлового приміщення.

Вл. інф.

У Чернівцях відкриють Інститут
політики

В

На Буковині відкривають відділення Інституту
української політики. Презентував це представництво вчора у Чернівецькому
університеті його колишній
студент, а нині політолог
– Кость Боднаренко, голова правління Інституту.
Проект розпочався торік у
березні. Цей Інститут займається дослідженнями
у сфері політики і суспільних відносин, моніторингу
ситуації та інформування
громадськості.
При Інституті діє Фонд,
який займаєтсья консалтингом і наданням послуг у цій сфері. До середини 2013 року планується
відкриття відділень в усіх областях.
Інститут має угоди з кількома західними компаніями і політичними центрами про співпрацю,
з якими буде проводити спільні круглі столи та семінари.
Він готує кілька робіт на тему, хто ким є в українському політикумі, хто чиї інтереси лобіює, а
також про систему стосунків у владі. Аналіз політичних і економічних подій та прогноз можливих
наслідків – теж серед пріоритетів інституту української політики.

Вл. інф.

Театр: Прем’єри –
були і будуть

3

Двоє учасників ЗНО не
склали тестування через
списування з мобільників

Протягом 81-го театрального сезону чернівчани побачили кілька
прем’єр обласного академічного муздрамтеатру ім.О.Кобилянської:
французьку комедію «Шалене суботнє надвечір’я» у постановці
Андрія Романова, яку театр представляв на фестивалі комедії «Золоті оплески Буковини», філософську притчу «Лавина» і невмирущу українську класику – «Шельменко-денщик», для постановки
якої запрошували режисера, заслуженого діяча мистецтв Віталія
Денисенка.
Дві прем’єри вже готуються й до початку 82-го сезону. Режисер
Андрій Романов у співпраці з композитором Оксаною ПервовоюРошкою ставить музичну казку «Ще раз про Червону Шапочку». А
дорослий глядач зустрінеться з комедією італійського драматурга
Луїджі Лунарі «Інцидент» у постановці Людмили Скрипки.
82-й сезон розпочнеться трохи раніше – першого тижня вересня. У творчих планах трупи театру – робота над п’єсою молодої, але
надзвичайно талановитої авторки, нашої-таки землячки, родом із
Драчинців на Кіцманщині, Віри Маковій «Буна».

Громадянська мережа ОПОРА відстежувала підготовку та
проведення ЗНО. Громадські спостерігачі на Буковині були присутніми на 35 з 55 пунктах тестування.
Загалом, ЗНО в Чернівецькій області пройшло на доброму
організаційному рівні. Серйозних масових порушень з боку учасників та персоналу пунктів тестування не зафіксовано.
Не завершили роботу над тестами всього три учня: двоє
– через порушення процедури тестування, зокрема наявність
мобільного телефону в аудиторії (Хотинська гімназія, українська
мова та література; Сторожинецька районна гімназія, історія
України); та одна учасниця за станом здоров’я (Чернівецька ЗОШ
№ 24, математика).
Організаційно-технічні умови проведення ЗНО в Чернівецькій
області загалом відповідали нормам. І якщо на перших тестуваннях були окремі зауваження щодо вказівників, організації роботи
медичних пунктів тощо, то в ході процесу умови покращувалися. У
двох випадках (Чернівецька гімназія № 4, математика; Хотинська
гімназія, історія України) було відзначено незадовільну ситуацію
щодо забезпечення тиші: у Чернівцях шум був спричинений
будівництвом по сусідству, а в Хотині міська влада 1 червня
влаштувала поблизу пункту тестування концерт із застосуванням звукопідсилювальної техніки. Проблемними були також
Чернівецька ЗОШ №6 та Чернівецька ЗОШ №24, оскільки під час
великих тестувань там змушені були використовувати аудиторії
молодших класів.

Вл. інф.

Вл. інф.

наслідок ДТП у Новоселицькому
районі загинули 4 людей. Біля села
Малинівка Новоселицького району водій
автомобіля «Ауді-80» виїхав на зустрічну
смугу і зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ 35». На місці одразу загинули
водій «Ауді» та двоє пасажирів автомобіля:
66-річна жінка та 9-річна дівчинка. Ще двоє
пасажирок «Ауді», дівчат 11-ти та 16-ти років, водія мікроавтобуса «Фольксваген» із
травмами госпіталізовано до Новоселицької
ЦРЛ. Медикам не вдалося врятувати життя
16-річної дівчини – вона померла у лікарні.

С

ільський голова протягом 5 років
привласнювала зарплату бібліотекаря. Прокуратура Хотинського району
скерувала до суду кримінальну справу стосовно Білівецького сільського голови. Жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно протягом 2007-2011 років,
шляхом внесення завідомо неправдивих
даних до офіційних документів – табелів
використання робочого часу та підрахунку
заробітку, привласнила бюджетні кошти,
виділені на зарплату завідуючої філії бібліотеки, яка в той час фактично не працювала.

NO COMMENTS

фото Тетяни Спориніної

2

До Дня захисту дітей у художньому музеї діє виставка. 14 вихованців студії «Академ-Арт» представили свої роботи на виставці
«День радості». На малюнках – сонце, світло, квіти. Авторам від
6 до 11 років.
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Вчора, 6 червня, День журналіста України

Світлана Мартинець: «Суспільство формує журналіст»

Як журналістка викрила «професора-нейрохірурга», якому президенти України вручали
нагороди, тоді як він убивав людей
Сьогодні, коли навколо
події змінюють одна іншу з
шаленою швидкістю, коли люди
не встигають за цим рухом,
коли в сучасній коловерті
губляться духовні цінності,
журналіст продовжує бути тим
індикатором, який вимірює
якість суспільства, і, врешті,
своєю позицією, своїм словом
його формує.

У тому, що суспільство формує журналіст, переконана заступник головного редактора – редактор
відділу розслідувань львівської газети «Експрес»
Світлана Мартинець. Її ім’я стало відоме широкому
загалу через резонансну справу, що минулої осені
вразила всю Україну, – викриття псевдопрофесора
Андрія Слюсарчука, який, не маючи медичної освіти, проводив операції та вбивав людей просто на
операційному столі.

Гучне журналістське
розслідування закрутилося
зі… звичайного інтерв’ю

Підозра, що видатний український нейрохiрург,
професор, доктор медичних наук, людина з видатними можливостями пам'ятi, генiй, якому нема
рiвних, – зовсім не той, за кого себе видає, у Світлани Мартинець з’явилася там, де й подумати ніхто не
міг. За дорученням редакції газети «Експрес» вона
готувала матеріал про генія, який, не знайшовши
себе в нашій країні, вирішив виїхати за кордон.
Щоби втримати світило сучасної науки в Україні,
видання запланувало підготувати матеріал про
видатного науковця.
Але, взявшись за підготовку статті про професора, журналістка зіткнулася з тими проявами цієї

особистості, на які зовсім не сподівалася. Людина,
яка мала б бути інтелігентом до мозку кісток, виявилася хамовитим, боязливим, агресивним створінням, яке на звичайні запитання про біографію
кричало в телефонну слухавку: «Я вам нiчого не
скажу. Ви не маєте права мене перевіряти. Жоден
журналiст не написав про мене правду. Жоден! I
не напишуть! Нiхто нiчого не знайде! Нiколи! Я все
знищив! Усе! Будуть писати – мозги по стiнах! Хай
я сяду, але мозги їх – по стiнах!..»
Чому людина, про яку хочуть написати позитивну статтю, так реагує на звичайнісінькі
запитання? Чому відомий професор кричить, що
знищив усе?
Це насторожило журналіста з двадцятирічною
практикою і… дало поштовх для продовження
роботи. Але вже в іншому напрямку – викриття
псевдопрофесора, про якого газети писали, що
він – двiчi рекордсмен «Книги рекордiв України»,
запам'ятовує мiльйони цифр, у 9 рокiв, як дитинавундеркiнд, закінчив школу, а у 12 став студентом
Московського медуніверситету ім. Пирогова. Колишній президент Віктор Ющенко видав указ про
створення Iнституту мозку, який мав очолювати
«професор нейрохірургії» Андрiй Слюсарчук, а
президент нинішній Віктор Янукович своїм указом
призначив йому премію у розмiрi 150 тисяч гривень.

Нейрохірург, який оперував
людей, виявився…
петеушником-убивцею

Газета залучила до розслiдування десятки
журналiстiв, свої контакти на всiх рівнях. Журналісти витратили сотнi робочих годин, щоби
зібрати документи та все перевiрити. Результат
шокував – журналiстське розслiдування оголило
разючi факти.
Андрій Слюсарчук нiколи не був дитиноювундеркiндом, не вступав до росiйського медичного вишу, не має базової медичної освiти. Його
дипломи фiктивнi. Вiдповiдно, вiн не міг бути анi
професором, анi доктором медичних наук, ані
нейрохiрургом. Справжня ж освiта цього «професора», за словами його реальних учителiв, – Бердичівська спецшкола-інтернат та Козятинське ПТУ за

фахом «штукатур-плиточник-облицювальник» у Житомирській області.
…А його називали лікарем і допускали робити операції на мозку
людей!!!
Усі, кого оперував сумнозвісний
«доктор Пі», помирали через кiлька
годин пiсля його «нейрохiрургiчних
операцій».
Свiтланцi Вiцентович було лише
одинадцять. Вона могла б ще жити
довго. Їй потрiбна була допомога
квалiфiкованого лiкаря. Але скальпель до рук узяв Слюсарчук...
44-рiчного Василя Кринiцького
привезли до лiкарнi з важким отруєнням каналiзацiйними газами 11
серпня 2008 року. До нього кiлька
разiв викликали санавiацiю з областi.
16 серпня з'явився Слюсарчук. Вiн
узяв скальпель у руки. Сиротами залишились двоє дiтей.
33-рiчного Сергiя Шаварського
можна було врятувати. Пацієнт помер. Усi шанси на життя у нього зникли тiєї митi,
коли скальпель опинився у руках Слюсарчука
– людини, яку теперiшнiй мiнiстр освiти Дмитро
Табачник зробив «професором нейрохірургії».
На відео з однієї з таких операцій Слюсарчука чітко видно, як він витирає скальпель ватою
i кладе її у мозок людини, яка на операцiйному
столi стiкає кров'ю. «Лікар» нiчого не робить, щоб
її спинити... Вiн не знає, як називаються хiрургiчнi
iнструменти...
Бездипломний вихованець iнтернату, людина
з манiакальними вiдхиленнями, бавилася в лiкаря,
ставлячи смертельнi дослiди на важкохворих, безтямних, тих, хто не мiг себе захистити.

Журналіст – не спостерігач. Він
– здатен змінювати хід історії

Ім’я журналіста творять його справи. У кожного, хто займається цією професією, має бути матеріал, який приверне увагу суспільства. Саме такими є
журналістські розслідування Світлани Мартинець.

Для розвитку дітей у
дитсадках… телевізори?!
що ні. Бо малюкові потрібні, насамперед, увага та турбота дорослих.
Тільки вони здатні навчити людяності,
чесності, ввічливості, духовності – тим
людським цінностям, яких нині чомусь
дедалі більше бракує в сучасному світі.
І коли підліток сидить у транспорті,
а поряд стоїть старенька бабця, або
коли сусідський хлопчик знущається
з собаки, чи маємо право дивуватися,
якщо полишили цих дітей на «виховання» блакитного екрану? Мабуть, що ні.
Та моральність, якої аж ніяк не
додає дитині телевізор, – тільки один,
непривабливий, бік медалі. Друга
сторона теж не милує ока, а навіть
лякає. Бо ж є ще здоров’я наших дітей, які, йдучи до першого класу,
вже мають вади зору, захворювання
хребта, проблеми зі сприйманням та
запам’ятовуванням. І телевізор – зовсім не помічник в загартовуванні та
оздоровленні дітлахів.
Я поцікавилися в директора дитсадка, про який ішлося у зверненні
батьків, чи мали місце подібні факти.
Мене запевнили, що коштів з батьків

Великий зал: «Білосніжка та мисливець»: 09.50, 15.40, 21.40; «Люди в чорному 3» 3D: 12.00, 19.40; «Мадагаскар 3»: 13.50, 17.50.
Малий зал: «Шеф»: 12.30, 16.30, 20.30; «Татусі без шкідливих звичок»: 10.20, 14.10, 18.30.

Рік: 2012
Країна: США
Режисер: Ерік Дарнелл
Жанр: анімація, комедія, пригоди

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Білосніжка та мисливець»: 13.30, 15.40, 21.40; «Люди в чорному 3» 3D: 11.30, 19.40;
«Мадагаскар 3»: 17.50.
Малий зал: «Захисник»: 11.50; 13.40; 19.10; «Щасливчик»: 15.30, 17.20, 21.00.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
8 червня, 18.30: концерт скрипкової музики за участю Академічного симфонічного оркестру. (диригент –
Йосип Созанський).

ОРГАННИЙ ЗАЛ
9 червня, 18.30: концерт органної музики (солістка – Тетяна Сєдова, м. Київ).
ПАБ «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)
07 червня: «Beer Gun» (м. Чернівці).
08 червня: Відкриття чемпіонату з футболу «Євро 2012»: 19:00: матч «Польща – Греція» (Варшава); 21:45:
матч «Росія – Чехія» (Вроцлав).
09 червня: Перегляд матчів «Євро 2012»: 19:00: «Нідерланди – Данія»; 21:45: «Німеччина – Португалія».
10 червня: Перегляд матчів «Євро 2012».
Початок концертів – о 20.00.

Вона, незважаючи на небезпеку, впевнено йде до
кінця і відкриває суспільству очі на ті справи, про
які боялися говорити навіть пошепки на кухні, від
яких відверталися правоохоронці.
Специфіка роботи журналіста передбачає, що
в цю професію йдуть тільки люди небайдужі.
– Якщо на дорозі лежить людина, повз неї, не
зупиняючись, проходять інші люди: дев’ятеро пройдуть не допомігши, а десята – підійде, – каже пані
Світлана. – Так от, саме ця людина і є журналіст.
Вона переконана, що суспільство формують
журналісти. І якщо журналіст професіонал, він
не робитиме різниці між людьми, бо для нього не
важливо депутат перед ним чи безпритульний:
журналіст має бути толерантним.
– Якщо перед журналістом закривають двері, то він лізе у вікно. Така вже його доля, – каже
редактор відділу розслідувань львівської газети
«Експрес» Світлана Мартинець. – Журналістика – не професія, а стиль життя. Щоби досягнути
мети, журналіст має бути наполегливим, впертим
і сміливим.

Любов НЕЧИПОРУК

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

«Люди в чорному 3» 3D: 12.00, 16.05, 20.00; «Прометей» 3D: 10.00, 22.00; «Мадагаскар 3»: 18.00.

Мені болить:

тут не збирають, а всім необхідним
інвентарем установа забезпечена.
А вже через кілька днів до редакції
зателефонувала авторка листа і повідомила, що після нашого спілкування
з керівником ДНЗ відбулися разючі
зміни: побори припинилися, а телевізор
у групі встановлювати передумали.
Якщо у дитсадку, який відвідує
ваша дитина, відбуваються подібні речі,
тільки від вас залежить, чи погоджуватися на такі умови адміністрації закладу
та вихователів, чи відстоювати свої
права. Як і наша читачка, висловивши
пряме заперечення вихователям, у відповідь можете отримати неохайно складені речі у рюкзаку вашої дитини, який
щодня даєте їй з собою, незачесані кіски
або розбите з дитячої необережності
під час прогулянки колінце. Це бридко,
коли вихователі дитсадка вчать бути
слухняними… батьків. І вчать неабияк,
а використовують для цього дітей.
Але рішення, шановні батьки, за
вами: миритися з несправедливістю, чи
боротися з нею.

Мадагаскар 3

5

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

Одна з багатьох історій про те, як вихователі дитсадка вчили
батьків… слухатися, і що з того вийшло
До редакції надійшов лист, в якому стурбовані батьки скаржилися на
систематичне збирання грошей в дитсадку – як не на спортивний інвентар,
то на іграшки, як не на іграшки, то на
канцтовари, як не на канцтовари, то
на техніку… Останньою краплею, яка
спонукала мамів, татів, бабусь та дідусів звернутися до журналістів, стало
повідомлення адміністрації одного з
дошкільних навчальних закладів міста
про плани встановити у групі телевізор.
«Навіщо чотирирічній дитині телевізор? Яким чином вихователі планують
розвивати пізнавальну, розумову,
рухову активність наших дітей? Ми приводимо своїх чад до дошкільної установи зовсім не для того, щоби їм вмикали
телевізор і залишали на самих себе. З
дитиною має займатися кваліфікований
педагог і, довіряючи дітей дитсадку, ми
сподіваємося, що за ними там належно
доглядають та піклуються фахові вихователі, лікар», – йдеться у листі батьків.
А й справді, наскільки потрібен телевізор чотирирічній дитині? Чи здатен
він навчити її чогось доброго? Думаю,
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Безвихідь:
простягає руку,
щоби не простягти
ноги

Скільки навколо несправедливого, непояснюваного, незрозумілого, – думала я, йдучи повз Національний банк України в Чернівецькій
області, під яким з простягнутою
рукою, спершись на паличку, стояла
старенька бабця.
Вона співала. Крізь біль, сльози,
нестатки, поневіряння, в обшарпаному вбранні, стомлена від життя.
Співала українських пісень про віру в
майбутнє, в добру долю держави. Чи
то справді досі вірила в них і сама, чи
то більше бажала, ніж вірила.
Люди проходили повз, кидаючи
хто гривню, хто дві, а хто й п’ятак.

Підготувала Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Були й такі, що йшли собі байдуже,
наче й не помічаючи її.
А як часто ми самі проходимо
повз правду, боячись зазирнути їй
в очі?
Та бабуся, мабуть, і була тією
правдою з відповідями на всі питання… про соціальну справедливість,
турботу про людей літнього віку,
підвищення пенсій, доглянуту безтурботну старість.
Коли бачиш таке, розумієш, що
гріш ціна тим словам, які солодко запевняють, що жити стало краще вже
сьогодні, а реформи – на благо. На
чиє благо? Про які реформи йдеться, коли старенька жіночка у свої
80 з лишком років замість тішитися
внуками, змушена, схиливши голову, чекати милостині від перехожих.
Вона не сидить в теплому кріслі, не дослухається до гучних слів
і гасел, що завтра буде ще краще,
ніж сьогодні. Бо все те добре вона
відчуває на власній шкірі вже тепер
– вчора, цього ранку, цього полудня,
цього вечора…
Їй так добре, що вона співає… з
простягнутою рукою під будівлею
Нацбанку. І від того співу перестаєш
розрізняти колір бруківки старого
міста і неба, яке ніби й одне для всіх,
а ніби й для обраних. Може, те небо і
зглянеться колись на тих, хто справді потребує…

ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
7 червня: Театральне життя старовинного міста (до 120 річниці від дня народження С. Терлецького, організатора театру на Буковині) – інформаційна година.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника).
Виставка нових музейних надходжень з фондів ЧХМ (до Міжнародного дня музеїв).
«Вишиваний Дивотвір». Десята ювілейна виставка-конкурс робіт майстрів-аматорів.
«День радості». Виставка живопису дитячої студії «Академ-арт», присвячена дню захисту дітей (організована
чернівецьким відділом Українського фонду культури).
Фотовиставка «Дотик» присвячена режисеру С. Параджанову (відкриття 14 червня о 15.00).

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 Євро-2012. День
за днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,09.35,11.15,12.30 Погода.
09.25 Агроньюз.
09.40 Олiмпiйським курсом.
09.55 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
11.20 Точка зору.
11.50,21.50 Дiловий свiт.
12.00 Вiкно до Америки.
12.20 Темний силует.
12.45 Футбол. ЧЄ-2012. Iрландiя
- Хорватiя.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.00 Новини.
15.15 Футбол. ЧЄ-2012. Iспанiя
- Iталiя.
17.05 Зiрки гумору. К. Новикова,
В. Моїсеєнко, В. Данилець.
18.10,21.25 Наше Євро.
18.55 Футбол. ЧЄ-2012. Францiя
- Англiя.
21.55 Про виплати компенсацiй
вкладникам Ощадбанку СРСР.
22.00 Зiрки гумору. В. Винокур,
О. Воробей, Ю. Гальцев.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Дiловий свiт. Тиждень.
02.10 Фольк-music.
02.45 Т/с «Сержант Рокка» (2).
04.10 Концертна програма
«Пiсня об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.40 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.10,11.10 «Знiмiть це негайно».
12.10 «Цiлковите перевтiлення».
13.05,00.55 Мелодрама «Фа-

тальна схожiсть».
17.00,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Територiя обману».
21.20 Бойовик «Ред». (2).
23.55,05.00 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
04.15 Т/с «Вогнi великого мiста».
IНТЕР
05.35 Х/ф «Джентльмени удачi».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Новини Євро.
09.10 Х/ф «Сурогатна мати».
12.15 Х/ф «Сурогатна мати 2».
14.55 Д/ф «Детективи».
15.20 «Судовi справи».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Ми разом».
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна». (2).
22.55 Т/с «Меч». (2).
01.00 Х/ф «Близький ворог».
02.15,03.30 Д/ф «Жадiбнiсть».
03.00 «Подробицi» - «Час».
05.00 «Знак якостi».
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.25,01.50,03.00 Погода.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.50
Спорт.
06.40 Анекдоти по-українськи.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.30 Факти.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi
новини.
10.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 6».
13.00 Х/ф «Константiн. Володар
темряви».
15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.05 Свобода слова.
01.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».

11 червня

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03
.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5 « Тр а н с м i с i я новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00,
0.00, 4.00 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05,
0.05, 4.10 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 16.00,
16.55, 17.25, 22.10, 0.10, 4.15
Гороскоп
7.05, 14.55, 15.50, 20.00, 23.25,
0.15 Твоє здоров’я
7.10 Ранок надії
7.40, 5.00 Про казки
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.25, 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 Твій спорт
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
16.05, 4.20 Привітай
21.00 Фестиваль «Коронація
Краси 2012»
21.30, 23.30, 3.30Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30,08.00,15.30 «Малятко»
07.20,09.50,15.20, 17.00,
19.50,01.20 «Парад планет»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.40,
21.50, 00.25 «Погода»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 20.00,00.40 «Вулиця Святкова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Відпочинок на 5 зірок»
19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Передчуття» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Х/ф «Руда».
11.00,05.20 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
12.00 «Хай говорять. В`ячеслав
Малафєєв: рiк без Марини».
15.25,02.50 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012. Україна - Швецiя.
01.30 Т/с «Лицар дорiг» (2).
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Світ
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Невідома планета»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)

понеділок
понеділок
21.55 «Служба розшуку дітей»
01.30 Д \\фільм «Невідома планета»
02.40 «Телелітопис краю»
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 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
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?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,02.10 УТЕТа мама!
16.35,20.30,22.30 Т/с «Унiвер».
19.00,01.45 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.55 Т/с «Унiвер. Нова общага».
22.00 Т/с «Дiффчатка».
23.00 Бабуни & дiдуни.
23.30 Дом 2.
00.25 Дурнєв+1.
00.55 На добранiч, мужики.
02.35 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитської
Одеси».
06.55 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
08.30 «Правда життя». Кривавий
спорт.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Танкер «Танго».
18.30,03.25 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.55,04.25
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
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 «Викуп». (2).
02.25 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
05.30 «Документальний детектив».
05.55,01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
07.40,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.40 Т/с «Карамель».
09.40 Х/ф «Блеф».
11.45 Х/ф «Маша i море».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».

14.50,23.25 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.35 «Карамель».
20.35 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Справа «Строкатих».
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».
06.40,07.05,07.40,08.45
«Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.25 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.50 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «АйКарлi».
12.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.20 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Шури-амури.
23.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.30 Служба розшуку дiтей.
00.35 Т/с «Плiткарка». (2).
01.35 Т/с «Чотири життя Тари».
(2).
02.00 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.20,03.10 Зона ночi.
02.25 Зiрка Вавiлова.
03.15 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
03.35 Марко Кропiвнiцкий.
04.15,05.00 Зона ночi. Культура.
04.20 Швидкоплинний сон.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25 Х/ф «Мiсто янголiв».
10.50 «КВН».
13.10 Т/с «Завжди говори завжди 4».
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 «Фантом».
01.00,03.45 «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 Євро-2012. День за
днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,21.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,11.40,18.05 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 Хай щастить.
10.20 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
11.50,21.50 Дiловий свiт.
11.55 Шеф-кухар країни.
12.55 Футбол. ЧЄ-2012. Україна
- Швецiя.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.00 Новини.
15.15 Футбол. ЧЄ-2012. Францiя
- Англiя.
17.05 Зiрки гумору. С. Єщенко, С.
Дроботенко.
18.10,21.25 Наше Євро.
18.55 Футбол. ЧЄ-2012. Грецiя
- Чехiя.
22.00 Зiрки гумору. С. Єщенко, брати Пономаренки, О. Степаненко,
Є. Петросян.
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 Пiдсумки дня.
01.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
02.00 Книга.ua.
02.20 Хто в домi хазяїн?
02.40 Т/с «Сержант Рокка» (2).
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.
35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 «Шiсть кадрiв».
10.25,11.25 «Знiмiть це негайно».
12.25 «Цiлковите перевтiлення».
13.20 Мелодрама «Квiти вiд Лiзи».

17.00,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.35,02.50 «Моя сповiдь. Михайло Євдокимов».
22.35,03.40 «I прийде кохання».
00.00 Т/с «Закон i порядок». (2).
01.00 Бойовик «Ред». (2).
04.25 Т/с «Вогнi великого мiста».
05.10 Т/с «Закон i порядок 3». (2).

IНТЕР

05.40 Т/с «Говорить полiцiя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Новини Євро.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Пропонованi обставини».
12.15,05.10 «Знак якостi».
12.40 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Боєць».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Ми разом».
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна». (2).
22.55 Т/с «Меч». (2).
01.00 Х/ф «Любов на вiстрi ножа».
03.00 Д/ф «Жадiбнiсть».
03.45 «Подробицi» - «Час».
04.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.15 Д/с «BBС: Дiамантовий
ювiлей королеви».

ICTV

05.20,06.30,01.50,03.10 Погода.
05.25,08.45,02.45 Факти.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.40,12.35 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Мент в законi».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Група «Zetа».
23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв 2».
03.15 Т/с «Герої 4».
04.00 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
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, 6.50, 7.40, 5.00 Про казки
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
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
злодіїв»
16.05, 4.15 Привітай
21.00 Фестиваль «Коронація Краси
2012» - салон краси «Art Studio»
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
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, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Т/с «Відчайдушні
батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»

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 Євро-2012. День за
днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,21.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,10.30,11.45,22.40 Погода.
09.35 Про головне.
10.35 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
11.50,21.50 Дiловий свiт.
12.00 Крок до зiрок. Євробачення.
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. Польща
- Росiя.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.00 Новини.
15.15 Футбол. ЧЄ-2012. Грецiя
- Чехiя.
17.05 Зiрки гумору. Г. Вєтров, I.
Олейников, Ю. Стоянов.
18.10,21.25 Наше Євро.
18.55 Футбол. ЧЄ-2012. Данiя Португалiя.
22.00 Жарт з О. Воробей та Ю.
Гальцевим.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Про головне.
02.05 Здоров`я.
02.45 Т/с «Сержант Рокка»(2).
04.15 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.
15 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.30,11.30 «Знiмiть це негайно».
12.30 «Цiлковите перевтiлення».
13.25,00.30 Мелодрама «Три
напiвграцiї».

17.00,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Люди Iкс». (2).
22.15 «Грошi».
23.30,04.50 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
04.05 Т/с «Вогнi великого мiста».

IНТЕР

05.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00 Новини Євро.
08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Пропонованi обставини».
12.15,03.30 «Знак якостi».
1 2 . 4 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Боєць».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Ми разом».
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна». (2).
22.55 Т/с «Меч». (2).
01.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.25,04.00 Х/ф «День вiдчаю». (2).
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,01.50,03.10 Погода.
05.20,02.45 Факти.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.35,12.40 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Мент в законi».
15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Т/с «Група «Zetа».
23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв 2».
03.15 Т/с «Герої 4».
04.00 ПроЦiкаве.

11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Кращий друг шпигуна» (1)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
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».
11.00,05.20 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
12.00 «Хай говорять. Зiрка танцмайданчика».
15.25,02.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2.
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012. Польща - Росiя.
01.30 Т/с «Лицар дорiг» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Невідома планета»
13.20 «На музичній хвилі»
14.15 «Ретро платівка»
16.20 М \\фільм
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…»
01.30 Д \\фільм «Невідома планета»
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».

13 червня
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
21.00 Фестиваль «Коронація Краси
2012» - салон краси «ІВ-стиль»
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«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, 16.00Т/с «Відчайдушні
батьки» (1)
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12 червня

06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
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».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,01.45 УТЕТа тато!
16.35,22.00 Т/с «Дiффчатка».
17.05,20.30 Т/с «Унiвер».
19.00,01.20 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
23.00 Бабуни & дiдуни.
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.10 До свiтанку.

НТН

05.45 «Легенди бандитської Одеси».
07.05 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «Генеральська онука».
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
11».
15.25 Х/ф «Русь споконвiчна».
18.30 Спецпроект «Викрадення».
19.00,23.30,01.55,04.30 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Тиранозавр ацтекiв».
(3).
02.25 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детектив».
06.15,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
07.55,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.55,19.10 Т/с «Карамель».
10.00 «Росiйськi сенсацiї. Життя
другого плану».
11.00 Х/ф «Павутина бабиного
лiта».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,00.00 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Моя правда. Бiдна Настя».
21.15 «Моя правда. Iрина Алфьорова».
22.40 «Моя правда. Сергiй Звєрєв.
Без обличчя».
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,08.35 М/ф.
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
10.00,19.00 «У пошуках пригод».
11.00,18.00 «Звана вечеря».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00 Т/с «Дихай зi мною».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Медiум». (2).
01.10 «Нiчне життя».

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
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».
11.00,05.20 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
12.00 «Хай говорять. Доля людини».
15.25,02.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012.
Нiдерланди - Нiмеччина.
01.30 Т/с «Лицар дорiг» (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «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 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
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».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,01.45 УТЕТа мама!
16.35,22.00 Т/с «Дiффчатка».
17.05,20.30 Т/с «Унiвер».
19.00,01.20 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
23.00 Бабуни & дiдуни.
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.10 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «Генеральська онука».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Золота мiна».
18.30 «Правда життя». Собацi - собача смерть.
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 «Мiсто терору». (3).
02.30 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.20 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.50 «Документальний детектив».
06.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрок».
Профiлактика.
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.45,19.05 Т/с «Карамель».
11.45 Х/ф «Дорога, що веде до
щастя».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.25 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про
зiрок».

20.10 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
22.25 «Хата на тата».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Корупцiя».
04.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.30 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.55 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 Т/с «АйКарлi».
12.35 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.25 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Ревiзор.
23.10 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.35 Служба розшуку дiтей.
00.40 Т/с «Плiткарка». (2).
01.40 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
02.05 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.30,03.30 Зона ночi.
02.35 Георгiй Нарбут. Живi картини.
02.50 Драма на двi дiї.
03.35 Розквiт українського кiно.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Сумний П`єро.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,08.35 М/ф.
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
10.00,19.00 «У пошуках пригод».
11.00,18.00 «Звана вечеря».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00 Т/с «Дихай зi мною».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Медiум». (2).
01.10 «Нiчне життя».
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НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.25 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.50 М/с «Качинi iсторiї».
11.10 Т/с «АйКарлi».
12.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.20 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Шури-амури.
23.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.30 Т/с «Плiткарка». (2).
01.30 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
01.55 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.15,03.10 Зона ночi.
02.20 Пристрастi навколо
символiки.
02.40 Справа про возз`єднання.
03.15 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
03.30 Скiфи.
03.40 Двi Долi.
04.10,05.00 Зона ночi. Культура.
04.15 Iван Франко.
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03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Справа №306».
04.45 Нiчний ефiр.

теле Версі ї понеділок
8

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»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Без провини винний»
(2)

Передплатний індекс 09584

Продовжуємо 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 першою
реакцією є шок. Про те, чого немає в офіційних підручниках, у нашому
новому проекті – «Знати, щоби не помилятися».

Тактика випаленої землі

принести значні результати. За неї взялися
чекісти, партійні та комсомольські органи, а
також військові розвідники. Але левову частку
цієї роботи все-таки виконали співробітники
еНКВС та НКДБ: вони сформували до 90 % усіх
партизанських загонів у перші місяці війни.
Співробітники «органів» займали командні
посади, а їхні агенти та міліціонери ставали
рядовими партизанами. Про якісну підготовку
до важкої боротьби не йшлося – часу на неї не
було. До лісу нерідко йшли міські жителі, зовсім
непристосовані до виживання у холоді, бруді,
вологості.
Озброєння також виявилося не найкращим.
Довгі трьохлінійки були мало придатними до
використання в лісі – там набагато кращими

Швидке просування Вермахту вело до встановлення гітлерівського окупаційного режиму
на значній території СРСР. Ворогу діставалися
великі матеріальні та людські ресурси, які можна
було використати у подальшій боротьбі. Щоб позбавити його такої можливості, Сталін проголосив
тактику випаленої землі. Перед наступаючим
ворогом вивозилися вглиб СРСР заводи і фабрики
з їхнім персоналом, а що не вдалося вивезти, те
знищувалося. 29 червня 1941 р. вийшла директива Раднаркому (уряду) СРСР та ЦК ВКП(б), у якій
говорилося: «У захоплених районах створювати
нестерпні умови для ворога і всіх його посібників…» А це означало, що з ладу треба виводити
електростанції,
транспорт, підприємства харчової промисловості – все, без
чого неможливе нормальне
життя не лише
окупантів, але
і мирного населення, яке потрапило під їхню
владу. Адже
евакуювати всіх
не було змоги,
до того ж чимало
людей і не хотіли цього.
Загалом на
окупованих теКінний розвідувальний відділ радянських партизанів
риторіях СРСР
залишилося
близько 73 млн.
чол., з них майже 30 мільйонів – українці.
були би короткі карабіни. Але їх не вистачало.
Сталіна не цікавило, що вони будуть їсти, як
Партизанам необхідна автоматична зброя,
виживатимуть узимку. Продовольство не полегка і компактна. А пістолетів-кулеметів було
винно дістатися ворогу, тому колгоспні запаси
обмаль. Відчувався брак ручних кулеметів, не
зерна вивозилися, худобу гнали на схід і багато
вистачало навіть ручних гранат. З вибухівкою
її гинуло дорогою. Незібраний хліб підпалювали
ситуація взагалі складалася критична. Її не
на кореню, але червоноармійці не завжди могли
тільки не вистачало катастрофічно, а ще й відвиконати цей наказ: місцеві жителі кидалися
чувалася нестача підготовлених підривників.
гасити палаючі лани, аби самим не померти
Серед співробітників Четвертих відділів
від голоду. Нерідко вони не давали підривати
НКВС, які формували партизанські загони,
млини, пекарні, олійно-жирові комбінати та
спочатку бракувало справжніх фахівців партиінші об’єкти, необхідні для елементарного визанської справи. Головне завдання партизана
живання мирного населення.
полягало у допомозі фронту. Це і збір розвідБагато людей не вірило більшовицькій
увальної інформації та передача її радянськопропаганді й вважало, що «культурні німці»
му військовому командуванню, і проведення
нічого поганого не зроблять. Навіть частина
диверсій на шляхах сполучення, щоби зірвати
радянських євреїв не зрозуміла, що нацисти
підвезення до фронту техніки, боєприпасів,
всіх їх прирекли на смерть. В Україні розповсюлюдських підкріплень. А у ворожому тилу необджувалися наївні ілюзії, що німці зразка 1941-го
хідно було зробити все для того, щоби протиє точно такими, якими вони були у 1918 році. А
вник ніде не почував себе у безпеці. Убивство
тодішня окупація асоціювалася з наведенням
ворожих солдатів і офіцерів, несподівані напади
жорсткого порядку і припиненням революна транспортні колони, піші або кінні групи проційної анархії. Її темні сторони вже забулися.
тивника – такою є партизанська тактика. Посіяти
Тож нерідко у різних регіонах України німців
паніку, дезорганізувати ворога, не дати йому
зустрічали квітами та хлібом з сіллю. Звичайно,
перепочинку – все це мають робити партизани.
далеко не всі раділи приходу гітлерівських «визволителів». Готувалися і сили збройного опору
Енкавеесівські кати
їм. Перед відходом Червоної армії гарячково
– не партизани
створювалося радянське підпілля й почалося
Для успішного виконання цих завдань у
формування перших партизанських загонів.
партизанському загоні необхідні спеціалісти.
Розвідники збиратимуть інформацію, радисти
Ні кадрів, ні зброї
передаватимуть її на «Велику землю», підривНа жаль, під час репресій 30-х рр. були зниники будуть руйнувати ворожі комунікації. Для
щені добре підготовлені військовою розвідкою
знищення живої сили противника необхідні
кадри для майбутньої партизанської боротьби.
снайпери та бойовики, що вміють вбивати тихо
Тому у 1941 р. довелося імпровізувати і пракі непомітно. А для виявлення ворожих агентів,
тично з нуля розпочинати роботу, яка вже могла

засланих у загони, потрібні контррозвідники.
Пропагандистсько-агітаційну роботу мали вести
також добре підготовлені люди. Всіх фахівців і
перелічити важко, та їх хронічно не вистачало.
Адже більшість оперативних працівників
НКВС з районних відділів та обласних управлінь
мала зовсім інший досвід: проведення арештів
та обшуків, застосування звірячих тортур на допитах, конфіскація майна у засуджених та поділ
конфіскованого «серед своїх». Користі від цього
досвіду у лісі не було жодної, а шкоди – дуже
багато. Ненависть до катів з НКВС серед простого люду накопичилася величезна, і таким
«партизанам» допомагати прості колгоспники
не спішили. Навпаки, нерідко вони повідомляли про появу партизанів німцям або поліцаям.
Окупанти ж відразу формували поліцейські
підрозділи в усіх населених пунктах, які захоплювали. Гітлерівці вже мали певний досвід
антипартизанської боротьби, здобутий в окупованій Польщі. Недосвідчені у «лісовій війні»
енкаведисти чи міліціонери швидко опинялися
у пастці й гинули у бою, розбігалися, або навіть
переходили на бік ворога.
Так, два київських міліціонери з 1-го партизанського полку здалися ворогові й допомогли
йому розбити перший батальйон полку. Чекіст С.

страх і ризик. Згодом цих «самодіяльних» партизанів ретельно перевіряло НКВС і, бувало,
висувало їм звинувачення у бандитизмі або
зв’язках з ворогом.

Селяни раділи окупації

У значно кращому становищі опинилися
ті загони, які сформували партійні та комсомольські органи. Вони з самого початку були
пов’язані з підпіллям, мережа якого створювалася перед підходом ворожих сил. Партизанські
зв’язкові отримували адреси конспіративних
квартир, явки, знали паролі й здобували хоча
б первинні навички конспіративної роботи. Це
допомагало їм збирати необхідну інформацію
від підпільників, а тим передавати накази, що
присилалися по радіо з «Великої землі».
І все ж підпілля створювалося похапцем,
ще й з недостатньо підготовлених людей. Із
перших днів окупації воно зазнало значних
втрат як через зраду окремих підпільників, так
і через необережність тих, хто нехтував правилами конспірації. Найбільшими були втрати на
Заході України, де радянське підпілля не підтримувалося місцевим населенням, озлобленим
масовими репресіями періоду «совєтизації»
краю. У перші місяці війни туди були закинуті
150 організаційних
груп загальною чисельністю понад 2
тис. осіб, але завдання виконати
вони не змогли й
в основному загинули.
Утім, і на Сході
та в Центрі України
у 1941 р. ситуація
для радянських
партизанів і підпільників складалася вкрай непроста, нерідко трагічна. Народ не міг
простити чекістам
і партійцям масоНімців-«визволителів» зустрічали квітами вого знищення
невинних людей
у ході репресій, і
особливо – смерті близьких під час ГолодоБарановський (справжнє прізвище Блюменштейн),
мору. Без підтримки народу партизани були
залишений для організації партизанського руху
приречені на поразку. Їхня трагедія на початку
в Краснопільському районі на Сумщині, став навійни саме і полягала у відсутності дієвої підчальником місцевої поліції, до якої набрав членів
тримки з боку простих людей. Якщо у 1941р.
ВКП(б), і почав вбивати й знущатися з простих
в Україні для ведення партизанської боротьби
людей. На Житомирщині зрадники здали німцям
було залишено 30 тис. чоловік, то навесні 1942
партизанські бази, й ті озброїли поліцію захоплер. з них залишилося тільки близько 2 тис. А 28
ними трофеями. Подібних прикладів є чимало, вони
тисяч зникло невідомо куди. Навіть з лісистих
свідчать про суттєві недоліки у підборі кадрів.
Чернігівщини та Сумщини на територію Російської Федерації відійшли місцеві партизани,
Винищувальним загонам
яких вороже сприймало українське населення.
не поталанило
Командир і комісар Путильського партизанського
Правда, більш підготовленими до боротьби
загону Ковпак і Руднєв у політичному донесенні
могли виявитися партизанські загони, створені на
першому секретареві ЦК КП(б)У Хрущову так побазі винищувальних батальйонів. Такі підрозділи
яснювали ситуацію: «низка українських сіл були
формувалися у прифронтовій зоні радянськими
раді приходу окупаційних військ, вороже наорганами для боротьби з ворожими диверсантами
лаштовані до партизанів і до радянської влади».
та шпигунами, ліквідації парашутних десантів
противника, для охорони важливих об’єктів та
Гнів народний визрівав…
боротьби з панікерами і дезертирами. У кожному
Невдовзі настрої українського села почали
адміністративному районі було створено батальзмінюватися. Наївні сподівання на «Гітлера –
йон чисельністю від 100 до 500 і більше бійців, де
визволителя» розвіювалися при детальному
командні посади займали оперативні працівники
знайомстві з окупаційним режимом. Про його осоНКВС та начальники райвідділів міліції. До кінця
бливості ми ще розповімо, а поки підкреслимо: у
липня 1941 р. в УРСР сформували 657 винищу1941 – на початку 1942 рр. партизанський рух
вальних батальйонів, значна частина з яких застворювався насамперед чекістами та партійцягинула у боях або долучилася до відступаючих
ми. Народні месники з’явилися пізніше, коли за
червоноармійців. А 109 батальйонів перейшло до
зброю масово взялися прості люди, щоби мстити
партизанських методів боротьби. До таких же
за своїх закатованих близьких, за всі знущання,
методів вдалися і деякі оточені частини Червощо довелося терпіти від представників «вищої
ної армії. Найбільш підготовленими виявилися
арійської раси». А гнів народний є страшною
прикордонники і десантники – їх вчили воювати
силою, гітлерівці його відчули сповна. Спочатку
в оточенні противника, на відміну від звичайж вони торжествували.
них червоноармійців. Проте в «оточенців», як
Ігор БУРКУТ, кандидат
правило, був відсутній зв’язок з радянським
історичних наук
командуванням і діяти їм доводилося на свій
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мистецькі

«Обнова-фест» — 2012

Мистецькі траєкторії
Анатолія Житарюка…

Творча зустріч з художником, скульптором, дизайнером Анатолієм Житарюком з нагоди 60-річного ювілею
відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці ім.
М. Івасюка. Вона зібрала шанувальників, друзів, земляків,
колег, митців Буковинського краю. Художник багато працює в різних жанрах, експонує свої роботи на чисельних
виставках і шкода, що через організаційні непорозуміння
не відбувся вернісаж, який він планував.
Анатолію Житарюку бажали нових тем і натхнення,
книжок з ілюстраціями, нових мистецьких пленерів, а графічний планшет, який він отримав у подарунок від сина,
дасть змогу відкрити себе й у цифровому живописі…

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії», фото автора

Літні канікули почалися. Виставою

Літо у міському палаці дітей та юнацтва стартувало
прем’єрою. Театр юних чернівчан (ТЮЧ) представив глядачам
виставу за п’єсою Ксенiї Драгунської «Всі хлопчиська дурні або
одного разу…».
Режисер Іван Данілін, плас-

тиограф Олексій Григорчук,
художній керівник Інна Даніліна.
Письменник Пумпочкiн, Міліціонер, Принц Кузя, Вчителька,
дiти та вередунки школи – учасники середньої та старшої групи
ТЮЧ, – показали трохи і себе, і
нас, деяких дорослих. А небува-

лими перетвореннями, веселощами, фантастичними рецептами
подарували всім радість, веселий
настрій і відчуття, що літні канікули дійсно почалися …
– П’єсу Ксенії Драгунської
«Всі хлопчиська…» я прочитала
рік тому, – каже Інна Даніліна.

– Спочатку до Дня народження
гуртка, який відзначаємо щорічно 4 лютого, поставили уривок з
неї. Побачивши, як матеріал захопив гуртківців, ми з режисером
вирішили поставити п’єсу на базі
середньої та старшої груп ТЮЧ.
Робота над виставою тривала
місяць. Діти з цікавістю й азартом працювали над кожним образом, впізнаючи в персонажах
самих себе. Реквізит та декорації
до вистави юні актори робили
власноруч разом з нами. Тому
вистава повністю увібрала в себе
дух дитинства. На жаль, стаючи
дорослими, ми часто забуваємо,
як обожнювали веселитися, бешкетувати, дражнитися, миритися,
стрибати калюжами, битися подушками...Вистава нам нагадує,
що ми всі родом із Дитинства!
Що треба все життя зберігати у
серці Доброту, Радість, Тепло і…
справжнє Дитяче Щастя!

Тетяна СПОРИНІНА,
фото автора

Домашній музей писанки та
відроджена лемківська… криза –

це далеко не повний перелік збереженого на Буковині
Буковинка Лідія Остапченко
виготовляє прикраси з бісеру за
старовинними зразками. Вона,
зокрема, відродила лемківську
кризу – широку у вигляді коміра
жіночу прикрасу. Заохотила в
помічниці невістку. А синові відкрила традиційне буковинське
ткацтво.
Майстри писанкарства Михайло Дутка і Оксана Фірчук
- донька відомого народного
майстра й збирача писанок і буковинської вишивки Михайла
Фірчука – переконали, що настав час для створення музею
писанки на Буковині. – Домашній
музей, де хранителькою є пані
Оксана, налічує в рази більше
писанок, аніж… 12-тисячна колекція Коломийського музею
писанки!..
А Михайло Покиданець завершив створення серії вишиваних рушників за мотивами
«Кобзаря» Тараса Шевченка.
Зазначив, що через два роки

У Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту на
Зелені свята відбувся V молодіжний етнодуховний фестиваль
«Обнова-фест». Розпочався він спільною молитвою за українську
молодь. Організатори запросили до його участі народних майстрів,
які проводили майстер-класи з традиційних та сучасних ремесел.
Для відвідувачів фестивалю працювали виставки-продажі
виробів народних майстрів, проводилися різні цікаві забави для
дорослих і дітей. Увечері виступили відомі українські гурти та
молоді виконавці.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

Античність навпаки: у Літературному театрі
«Шепетівки» чоловічі ролі грають дівчата
Народний Літературний театр – один з
творчих колективів Будинку естетики та
дозвілля міського управління культури –
поставив нову виставу «Потвора».
П’єса німецького драматурга
Маріуса фон Майнбурга заграла
новими барвами від декількох
штрихів з фантастично-філософської повісті Гоголя «Ніс», які додав
до інсценізації художній керівник
Народного самодіяльного колективу і режисер-постановник Андрій
Романов.
Сюжет побаченого не надто
складний: талановитий інженер
Летте (Ольга Савіна) цілком занурений у технічну творчість, не
знає, що оточення вважає його
потворним, але відчуває, що шеф
фірми (Ірина Чернова) заохочує
замість нього інших. Коли ж дру-

жина (Аліна Маншул) наважується
відкрити йому правду, герой вирішує вдатися до послуг пластичного
хірурга (Христина Пасер).
Із новою зовнішністю Летте
починає, здавалося б, нове життя. Але воно завдає йому нового
удару: пластичний хірург починає
тиражувати вдало знайдену зовнішність для всіх, хто може заплатити за це. Безліч однакових
облич починають гуляти містом,
як ніс у повісті Гоголя, що збиває з
пантелику і Летте, і його дружину.
Втрачаються не тільки бізнесові
переваги, але й моральні засади
людського щастя. У фіналі герой

благає: «Поверніть мені моє обличчя!»
Режисер Андрій Романов розповів, що кожна репетиція перетворювалася на бурхливе обговорення, юні актори разом шукали
«сіль» образів і риси для їхнього
втілення.
Може, найбільша родзинка
Літературного театру полягає в
тому, що майже усі ролі у виставі – і
чоловічі, й жіночі – грають молоді
дівчата. Вони й не надто переймалися перевтіленням у чоловіків, а
були напрочуд щирими в тому, що
виголошували.
І відбулося: якоїсь миті глядачі
забули про те, хто кого грає, а споглядали людську історію, простота
якої набуває рис притчі.
На прем’єрі було присутнє
своєрідне журі: директор облмуздраму Юрій Марчак, заступник
директора культурно-мистецького центру «Буковина» Дарина

Яремчук, колишній режисер Чернівецького обласного телебачення
Василь Селезінка, актори театру
і, звичайно ж, директор згаданої
установи, яка вже десятки років називається в народі «Шепетівкою»,
Семен Цидельковський.
Грамоту міського управління
культури з нагоди Всеукраїнського
Дня працівників культури, який
щойно відзначався, вручили керівнику Народного Літературного
театру режисеру Андрію Романову.
А виконавиця головної ролі Ольга
Савіна отримала два дипломи: від
обласної влади – за третє місце в
обласному конкурсі читців ім.Т.
Шевченка і від міністерства культури України за третє ж місце у
Всеукраїнському конкурсі.
Мабуть, це той самий випадок,
коли аматорська творчість щирістю виконання зростає до правди
життя.

Лариса ХОМИЧ

редку народних майстрів Володимир ВОРОНЧАК наголосив під
час круглого столу, який відбувся у контексті Всеукраїнського
дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва,
яке віднині вже відзначаємо
як одне, що увага держави до
майстрів народного мистецтва
дала свій позитивний імпульс до
розвитку народних ремесел. Запроваджено президентську стипендію для народних майстрів,
а в області - премію ім. Георгія
Гараса за збереження народного
мистецтва.
Як зазначив його ведучий
круглого столу, присвяченого
збереженню народних традицій, Заслужений діяч мистецтв
України Микола ШКРІБЛЯК, і хоч
є у цьому питанні певний поступ,
повчитися в сусідів – румунів, поляків, угорців є чому. Найперше,
вони вміють зберегти автентичність народного мистецтва. А ще
– навчати традиційним ремес-

Ведучий круглого столу – Микола Шкрібляк

Учасники круглого столу Євдокія Візнюк,
Володимир Ворончак, автор цих рядків, Ярослава
Щербань біля тематичної виставки, підготовленої
обласною універсальною бібліотекою ім.М.Івасюка.
святкуватимемо 200-ліття з дня
народження пророка нації. І вже
зараз треба подумати, як гідно
відзначити ювілей.
Голова Буковинського осе-

лам і в загальноосвітніх школах
включно.
Майстер художньої кераміки
Сергій Богопольський загострив
увагу на проблемах репрезента-

Астропрогноз
на червень

Кохання

Овни одержать підтримку від своєї другої
половинки, яка перетворить ваші стосунки
на стабільний і гармонійний союз. Усе, що раніше Тельцям здавалося
повсякденним і нудним, почне дивувати й приносити задоволення. Близнюкам для зміцнення
стосунків необхідна різноманітність. Ракам не
варто переживати через побутові проблеми,
щоби не провокувати конфліктів та образ. В
особистих стосунках Левів і Терезів очікуються
спокій та умиротворення. Сімейне вогнище буде
підживлювати Дів у всьому. У Скорпіонів у червні
триватиме сімейна ідилія, якщо не порушать її
своїм конфліктним характером. Щоб уникнути
сімейних сварок, Стрільцям треба просто приділяти більше уваги коханій людині. Козерогів
цього місяця чекають приємні та дивовижні
сюрпризи з боку коханої людини. На початку
місяця Водоліїв захлисне романтична хвиля.
Рибам слід діяти так, щоби кохана людина не
сприймала їхню поведінку, як прояв холодності
та байдужості.

Робота

Овнам
доведеться долати багато перешкод, щоби
досягти потрібного
результату. Нові знайомства виявляться
дуже перспективними й вигідними у фінансовому сенсі для Тельців.
Відвідувати бюрократичні інстанції Близнюкам
найкраще на початку місяця, тоді проблеми вирішаться швидко та безперешкодно. У Раків весь
місяць буде насичений контактами з новими
людьми та побудовою нових ділових стосунків.
Левам зірки радять проявити хитрість, щоби
швидко впоратися з конфліктною ситуацією та
залишитися у виграшному становищі. Дівам не
варто одночасно братися за кілька справ, краще
витратити час на пріоритетні цілі. У Терезів цього
місяця буде можливість розслабитися та насолоджуватися плодами своєї праці. Скорпіонів чекає
нове вигідне партнерство, яке дасть можливість
швидко та легко вийти на новий фінансовий
рівень. Стрільці одержать підтримку з боку керівництва та зможуть отримати вигідніші робочі
умови. Щоби не витрачати марно час, Козерогам
варто довіритися своєму внутрішньому голосу.
Водолії цього місяця одержать можливість реалізувати свої таланти й мрії. Рибам доведеться
виправляти помилки та недоліки.

Здоров’я

ції майстрів народного мистецтва
на різноманітних святах, ярмарках, історичних реконструкціях,
фестивалях.
Майстрині народного ткацтва Ярослава Щербань і Євдокія
Візнюк висловили готовність
давати майстер-класи ткацтва
у навчально-методичному центрі культури Буковини, який
отримав нещодавно відреставрований старовинний ткацький
верстат, а також у літній школі
народних ремесел, яку мають
створити в селі Миткові Заставнівського району .
У майстринь художньої вишивки Ганни Кривобок і Марії
Манчуленко багато думок про
збереження саме буковинської
традиції – багатої, пишної й різноманітної. Та все ж потенціал

народних майстрів кволо використовується для створення
туристичної привабливості краю
загалом і Чернівців зокрема.
Наприклад, створення туристичного маршруту творчими
майстернями народних майстрів
не потребує затрат коштів. Треба
лишень внести їх у відповідний
реєстр..
Сергій Кузнєцов, Федір
Чев’юк, Галина Бенько – майстри художньої обробки дерева.
Цього разу різьбарі похвалилися
втіленням конкретних проектів – серії паркових скульптур
за мотивами героїв народної
міфології. Зараз дерев’яного
казкового Чугайстра та його
побратимів «прописали» в музеї
просто неба.

Олена ЧАЙКА, фото автора
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Овни ризикують отримати проблеми із зором,
тому слід подбати
про відсутність пилюки та достатню
кількість освітлення. Проблеми
шкірного покриву Тельців дають сигнали про
неправильну роботу внутрішніх органів. Швидка
стомлюваність Близнюків може позначитись на
працездатності. Раки відчують погіршення самопочуття: почастішають мігрені і з’явиться легка
слабість. Левам слід звернути увагу на імунну
систему – організм не справляється з навантаженнями від стресів. Дівам варто внести у свій
раціон кисломолочні продукти, щоби підтримати мікрофлору. Застій крові в ділянці куприка
Терезів може призвести до набряків у ногах і
болю в спині. Надмірна активність протягом
робочого дня може виснажити нервову систему
Скорпіонів. Різкі перепади настрою можуть негативно позначитися на стані здоров’я Стрільців.
Козерогам не варто себе в чомусь обмежувати:
намагайтеся дотримуватися потреб свого організму. Для Водоліїв червень – це період боротьби
зі шкідливими звичками. Рибам можна трохи полінуватися, частіше бувати на свіжому повітрі та
добре висипатися.
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проблемні

Версі ї

УТ-1

Платимо за те, чого не замовляли
або Як вберегтися від ошуканства в супермаркетах
Всі ми майже щодня ходимо до
магазину по продукти: принаймні, раз
на тиждень купуємо все необхідне
на найближчі дні, а впродовж тижня
докуповуємо молоко, хліб, сметану…
Чи траплялося вам придбати
неякісний або зіпсований продукт? І
що ви з ним зробили, коли принесли
додому і помітили, що вживати його
не можна? За такої ситуації хтось
просто викинув такого «смакойлика»
до смітника, хтось в родинному
колі обговорив недобросовісність
підприємців. І тільки одиниці з нас
взялися відстоювати свої права і
віднесли покупку до магазину, щоб її
обміняли на товар належної якості,
або ж повернули гроші.
Товарний чек – ваша гарантія
Можете вважати себе щасливцем, якщо у разі
повернення вами простроченого товару продавець крамниці вибачиться і без зайвих перемовин виконає свій обов’язок і прийме його назад,
помінявши на якісний, або повернувши кошти.
Але, на жаль, чернівецькі підприємці не завжди
вважають за потрібне спілкуватися з клієнтами,
дбати про те, аби покупцеві було комфортно.
Щоби не опинитися на місці покупця-невдахи, завжди беріть товарний чек. Це документ,
який підтверджує факт покупки в конкретному
магазині. Якщо раптом матимете претензії до
придбаного товару, завжди зможете захисти свої
права, звернувшись до Інспекції з питань захисту
прав споживачів в Чернівецькій області.
Придбали неякісний товар? Одразу
несіть назад до магазину
Нещодавно саме такий випадок трапився з
моїм знайомим: в одному з гастрономів у центрі
міста він придбав голандський сир, приніс його
додому, розпакував і… виявив, що сир зіпсований. Мешкає товариш не в центрі, а на околиці,
тому взяв таксі і попрямував до нещодавно
відвіданого гастроному. Виклав на прилавок
покупку, пред’явив чек, попросив повернути
гроші за прострочені харчі і за дорогу на таксі.
Та порозумітися з адміністрацією магазину не
зміг – йому відмовили та нагрубили. Тому вже
наступного дня з протермінованим сиром товариш постукав у двері Інспекції з питань захисту
прав споживачів. За скаргою Інспекція провела
перевірку магазину, виявивши вже не одне, а
значну кількість порушень, і притягнула винних
до відповідальності.
Схожа ситуація сталася й з нашим читачем,
мешканцем району області, який в одному з
великих супермаркетів Чернівців придбав оселедці в банці, а вдома, відкривши, зрозумів, що
від їхнього запаху розбігаються навіть сусідські
собаки. Чоловік не полінувався і приїхав до
великого магазину, аби розібратися в ситуації і
запобігти, тому щоби таким же неякісним товаром
не потруїлися люди. Так само, як і мій товариш,
він попросив повернути гроші за товар і за дорогу. Адміністратор солідного магазину, навіть
незважаючи на те, що цей покупець витратив тут
значну суму, відмовив йому. Чоловікові нічого
не залишалося, як віднести рибу до Інспекції
з питань захисту прав споживачів. Ситуація
повторилася: перевірка виявила численні порушення. Інспекція наклала штраф і притягнула
працівників до адміністративної відповідальності.
А от моїй колезі пощастило більше. Придбавши торт з прокислим кремом, вона віднесла
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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 Євро-2012. День за
днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,21.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30,09.55,12.30,18.05 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
12.20,21.50 Дiловий свiт.
12.45 Футбол. ЧЄ-2012.
Нiдерланди - Нiмеччина.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.00 Новини.
15.15 Футбол. ЧЄ-2012. Данiя Португалiя.
17.05 Зiрки гумору. В. Моїсеєнко,
В. Данилець, Ю. Стоянов, I. Олейников, Ю. Гальцев, О. Воробей.
18.10,21.25 Наше Євро.
18.55 Футбол. ЧЄ-2012. Iталiя Хорватiя.
22.00 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 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя. Дайджест.
01.55 Д/ф «Сiмдесятники. Iван
Миколайчук». До дня народження
актора.
02.25 Книга.ua.
02.45 Т/с «Сержант Рокка 2»(2).
04.20 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,01.
00 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.30,11.30 «Знiмiть це негайно».
12.30 «Цiлковите перевтiлення».

його назад до магазину. Продавчиня без зайвих
розмов поміняла неякісний кондитерський виріб
і всі залишилися задоволеними: колега отримала
бажаний торт, а магазин – відсутність зайвого галасу. Висновок – на поверхні: скарги виникають
там, де не працюють зі споживачами. Тому, мабуть, якби чернівецькі підприємці у всіх випадках
намагалися знайти спільне вирішення ситуації з
покупцями, дбали про їх продовольчу безпеку,
хто-зна, може, і неякісні товари траплялися б
рідше, і конфліктів було б менше.
У чернівецьких супермаркетах обдурюють, недоважують і продають сміття
Серед найбільш поширених порушень прав
споживачів в нашому місті – термін придатності,
який уже минув, відсутність належної інформації
про дату виготовлення, відсутність необхідної
інформації про товар та обман споживачів. За
словами в.о. начальника Інспекції з питань
захисту прав споживачів у Чернівецькій
області Надії КУТИНІНОЇ, нещодавно під час
перевірок в одному з супермаркетів Інспекція
виявила великі партії застарілого товару, які
використовували для приготування їжі. Прострочені печінка і м’ясо були просто в ящиках і
призначалися для подальшої теплової обробки,
а далі – реалізації з прилавку і… потрапляння на
чийсь обідній стіл.
Коли наступного разу купуватимете вже
готову продукцію – чи то салат, чи то відбивні, чи
то смажену рибу – двічі задумайтеся, чи варто ризикувати власним здоров’ям і здоров’ям рідних.
– Продовольчі і непродовольчі товари з
минулим терміном придатності заборонено продавати, – каже Надія Кутиніна. – Їх треба списувати і викидати, оскільки в них відбуваються
незворотні процеси і вони можуть зашкодити
здоров’ю споживачів.
Товар з минулим терміном придатності виявили й в одній з піцерій у центральній частині
міста. Значна кількість продуктів була без належної інформації про походження, виробника, без
якісних посвідчень. А працівників, які проводили
перевірку, ще й обрахували.
Дата фасування та дата виготовлення – торгова хитрість

Дуже часто на полицях великих магазинів
лежать товари, на яких немає належної інформації
про дату виготовлення. Натомість дуже поширеною
стала «дата фасування», яку часто-густо у супермаркетах вказують на упаковці товару замість дати
виготовлення. Така технологія використовується
для того, щоби ввести споживача в оману, адже
дата фасування продукту жодним чином не свідчить про його свіжість.
Замість 4% льоду в мороженій рибі
є 40%
Якщо ви купили морожену рибу, принесли додому, розморозили і виявили, що її як кіт наплакав,
значить придбали товар, який не відповідає вимогам нормативних документів. Льодової глазурі
у мороженій рибі, свіжоморожених креветках допускається від 2 до 4%, а насправді чернівецьким
господиням найчастіше продають до 40% льоду.
Це означає, що ми платимо не за товар, а за воду.
І навіть це було б не так сумно, якби після розмороження ми отримували якісний товар. Але після
кількаразового замороження для досягнення такої
кількості льодової глазурі продукт втрачає смакові
якості та товарний вигляд.
На якісному товарі повинна бути його
власна назва, склад, вміст ГМО, термін
придатності, підприємство-виготівник і
його юридична адреса.
Якщо на товарі написано «Виготовлено в Україні», а далі жодних конкретних даних – це перша
ознака підробки. Так до Інспекції у справах захисту
прав споживачів нещодавно звернувся ґазда-підприємець, який купив насіння огірків, засіяв значні
площі, а коли отримав врожай, виявилося, що замість огірків малокаліберних, які нині користуються
попитом на ринку, зібрав довгасті, яких у цю пору
вже ніхто не купує. Товарного чеку при купівлі насіння горе-бізнесмен не взяв, тому й до продавця
– претензій жодних. Звернутися б до виробника,
так і тут господаря спіткала невдача – на упаковці
лаконічно зазначено «Виготовлено в Україні».
– Коли немає дати виготовлення, терміну
придатності, підприємства-виробника – це одні з
ознак фальсифікації товару, – зауважує Надія Кутиніна. – Сумлінний виробник заявляє про себе,
вказує свої реквізити і споживач має змогу в разі

виявлення якихось недоліків товару звернутися
як до продавця, так і до виробника товару з пропозиціями та зауваженнями.
Шампунь із солодощами – це не смачно
Роблячи покупки, зверніть увагу на розташування товарів: якщо на одній полиці стоять
соки, побутова хімія, солодощі, – краще піти до
іншого магазину, адже в цій крамниці порушено
принцип товарного сусідства. Не залишайте поза
увагою й холодильні камери, адже масло, риба
та морозиво також не можуть розташовуватися в
одному холодильнику.
Типовим порушенням прав споживачів є
обрахунок, коли, наприклад, до вашого чеку
включають товар, якого ви не брали. Так, дружина мого колеги, коли прийшла додому з супермаркету та переглянула чек, виявила, що до
переліку придбаних нею товарів додали й пляшку
горілки, якої вона не купувала, а мама моєї подруги за таких самих обставин замість однієї палки
ковбаси «придбала» аж дві. Зверніть увагу й на
те, що купуючи, скажімо, м’ясо, до ваги продукту
підприємливі бізнесмени можуть додати вам і вагу
упаковки, за яку вам доведеться заплатити за ціною продукту. Окрім того, при купівлі фасованих
товарів, таких як крупи, борошно, варто перевірити на наявній в супермаркеті контрольній вазі,
скільки важить запакований товар.
Аби вберегтися від недобросовісних продавців, не втрачайте пильності, уважно читайте
написи на упаковці, знайте свої права та наполягайте на їх дотриманні. Таким чином вам вдасться
зберегти здоров’я вашої родини та не витратити
гроші на придбання сміття.
Щоби Вас не обдурили в супермаркеті, дотримуйтеся простих правил:
• Ідучи до супермаркету, заздалегідь плануйте покупки та підраховуйте
їх вартість;
• Уважно стежте за діями продавця на касі
та при зважуванні вашої покупки;
• Перевіряйте чек, кількість товару, його
найменування, не відходячи від каси;
• Після покупки зберігайте чек.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

13.25,01.15 Мелодрама «Школа
проживання».
17.00,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21.30 «Десять крокiв до кохання
2».
22.35 «Чотири весiлля».
00.00,05.05 Т/с «Закон i порядок
3». (2).
04.20 Т/с «Вогнi великого мiста».

IНТЕР

05.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Новини Євро.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Пропонованi обставини».
12.15,03.35 «Знак якостi».
1 2 . 4 0 « С л i д с т в о в ел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Боєць».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Ми разом».
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна». (2).
22.55 Т/с «Меч». (2).
01.00 «Розбiр польотiв».
01.45,04.00 Х/ф «Бiлий пiсок». (2).
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.20,06.25,01.50,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Мент в законi».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Група «Zetа».
23.50 Т/с «Кодекс честi».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв 2».
03.15 Т/с «Герої 4».

04.00 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
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, 16.00, 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,
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 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.05, 3.45 Привітай
21.00 Фестиваль «Коронація Краси
2012» - театр зачісок Юрія Грубича
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,15.00 «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,
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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 Євро-2012. День за
днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25,06.40,07.20,07.35 Тема дня.
06.30,06.45,07.25,07.40 Країна
on-line.
06.35 Заголовки.
06.55 Православний календар.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.30 Д/ф «Свята Софiя. У фокусi
драми та воскресiння».
09.55 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
11.05 Спорт без кордонiв.
11.35 Околиця.
12.00 Дiловий свiт.
12.05 «Надвечiр`я».
12.45 Футбол. ЧЄ-2012. Iспанiя
- Iрландiя.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
14.50 Euronews.
15.00 Новини.
15.20 Футбол. ЧЄ-2012. Iталiя Хорватiя.
17.20,17.50 Погода.
17.25 Шляхами України.
17.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
18.20 Шустер-Live.
21.15,23.45 Наше Євро.
21.40 Футбол. ЧЄ-2012. Швецiя
- Англiя.
ТРК «Ера».
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
01.25 Пiдсумки дня.
01.40 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.50 Т/с «Сержант Рокка 2» (2).
04.30 Концертна програма «Пiсня
об`єднує нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.30,11.30 «Знiмiть це негайно».
12.30 «Цiлковите перевтiлення».
13.25,01.45 Мелодрама «Коли

заквiтне багульник».
17.00,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Анаконда». (2).
22.05 Бойовик «Анаконда: Полювання на криваву орхiдею». (2).
00.05 Бойовик «Вуличний боєць». (2).
04.45 Т/с «Вогнi великого мiста».
IНТЕР
05.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Новини Євро.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Пропонованi обставини».
12.15,04.40 «Знак якостi».
1 2 . 4 0 « С л i д с т во вел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Боєць. Народження
легенди».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Ми разом».
21.00 «Велика Рiзниця».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Мертвi душi». (2).
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.00 Д/ф «Трiумф смiшної
дiвчинки. Алiса Фрейндлiх».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,01.25,02.55 Погода.
05.25,02.30 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.35,12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Мент в законi».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.15 Т/с «Група «Zetа».
23.15 Т/с «Кодекс честi».
00.20 Голi i смiшнi.

14 червня
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 «Щоденник конкурсу «Княгиня Західної України»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.20 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
12.00 «Хай говорять. Водiли в
законi».
15.25,02.50 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012. Iспанiя
- Iрландiя.
01.30 Т/с «Лицар дорiг». (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Абетка
виживання»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-

15 червня

01.30 Т/с «Дружини футболiстiв
2».
03.00 Т/с «Герої 4».
03.45 ПроЦiкаве.
03.55 Мiранок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10 «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, 14.00, 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, 13.55, 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
14.10 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
16.05, 3.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
21.00 Фестиваль «Коронація
Краси 2012» - ст удія краси
«Artklimenko»

22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.00 «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, 16.00Т/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»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Запитайте у Сінді» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,16.50 Подiї.
07.15, 17.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00,04.25 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
12.00 «Хай говорять. Чарк а
горiлки Григорiя Лепса».
15.25 Щиросердне зiзнання.
15.50 Федеральний суддя.
18.00 Т/с «Катiна любов 2».
18.50 Футбол. Євро-2012. Україна
- Францiя.
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.25 Х/ф «Домовик». (2).
01.30 Т/с «Лицар дорiг» (2).
02.50 Гостi на порозi.
03.35 «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 «Світ
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Абетка
виживання»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»

понеділок
четвер
дянами»
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 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
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».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,01.45 УТЕТа мама!
16.35,22.00 Т/с «Дiффчатка».
17.05,20.30 Т/с «Унiвер».
19.00,01.20 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
23.00 Бабуни & дiдуни.
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.10 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.00 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «Генеральська онука».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «Сищик».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Остяк.
19.00,23.30,02.00,03.35 «Свiдок».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Гострi вiдчуття». (3).
02.30 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детектив».
06.10,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
07.55,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.55,19.10 Т/с «Карамель».
09.55 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
11.45 Х/ф «Любов Аврори».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.55 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Зоряне життя. Тi, що пiшли
в 2011. Залiзнi ледi».
21.10 «Зоряне життя. Топ розлучень 2011 року».
22.40 «Зоряне життя. Тiло на
показ».
00.55 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Тривожна недiля».
04.45 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Курсанти».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.25 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.55 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «АйКарлi».
12.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.20 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Кухня на двох.
23.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.30 Служба розшуку дiтей.
00.35 Т/с «Плiткарка». (2).
01.30 Т/с «Чотири життя Тари». (2).
02.00 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.25,03.25 Зона ночi.
02.30 Становлення українського
нiмого кiно.
03.30 Народження українського
кiно.
04.25,04.55 Зона ночi. Культура.
04.30 Мовчазне божество.
04.45 Суперники.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,08.35 М/ф.
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
10.00,19.00 «У пошуках пригод».
11.00,18.00 «Звана вечеря».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00 Т/с «Дихай зi мною».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Медiум». (2).
01.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
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»
04.00 Х\\фільм

17.35,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Росiйськi сенсацiї. Погана
спадковiсть».
20.55 «Росiйськi сенсацiї. Больовий порок».
22.25 Х/ф «Любов Аврори».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Ти iнодi згадуй».
04.00 Нiчний ефiр.

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 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
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 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10,19.30 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,01.45 УТЕТа мама!
16.35 Т/с «Дiффчатка».
17.05,20.00 Т/с «Унiвер».
19.00,01.20 БарДак.
22.30 Т/с «Унiвер. Нова общага».
23.00 МосГорСмєх.
23.30 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
02.10 До свiтанку.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Курсанти».
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Новi пригоди Скубi
Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.15 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.50 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «АйКарлi».
12.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.10 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
22.05 Пакуй валiзи.
00.20 Т/с «Плiткарка». (2).
01.20 Т/с «Чотири життя Тари».
(2).
01.50 Ток-шоу зi Спайком Ферестоном.
02.30,03.30 Зона ночi.
02.35 ТБ про ТБ.
03.10 Столицi свiту. Осло.
03.35 Десята муза в Українi.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Катерина Бiлокур. Послання.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
06.55 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра».
08.30 Ранковий «Свiдок».
08.55 Т/с «Генеральська онука».
11.00 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20 Т/с «Лiтєйний».
15.20,23.30 Х/ф «Монах».
17.15 Х/ф «Монах 2: Повернення
в Шаолiнь».
19.00,01.40,03.05 «Свiдок».
19.30 Т/с «Третього не дано».
02.15,03.35 «Речовий доказ».
04.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.00 Х/ф «Вокзал для двох».
07.15 «Зоряне життя. Тiло напоказ».
08.10,00.25 Х/ф «Аварiя - дочка
мента».
10.15,17.45 Х/ф «Ситуацiя 202».

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,08.35 М/ф.
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
10.00,19.00 «У пошуках пригод».
11.00,18.00 «Звана вечеря».
12.00 «Давай одружимося!»
13.00 Т/с «Дихай зi мною».
17.00 «Таємницi долi».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Медiум». (2).
01.10 «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.
08.00,09.25 Шустер-Live.
09.10 Школа юного суперагента.
11.10 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
11.30 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
12.00 Т/с «Тiнi зник ають
опiвднi».
13.05,15.20,17.55 Погода.
1 3 . 2 5 Ф у т б ол . Ч Є - 2 0 1 2 .
Швецiя - Англiя.
15.25 Зелений коридор.
15.30 Золотий гусак.
16.05 Футбол. ЧЄ-2012. Україна - Францiя.
18.00 В гостях у Д. Гордона.
18.55 Мiсце зустрiчi.
20.25 Смiшний та ще
смiшнiший.
20.45 Мегалот.
20.50 Кабмiн: подiя тижня.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Зворотний зв`язок.
21.15,23.45 Наше Євро.
21.40 Футбол. ЧЄ-2012. Чехiя
- Польща.
ТРК «Ера».
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.35 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.35 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
02.55 Т/с «Сержант Рокка
2»(2).
04.30 Свiтло.
04.55 Околиця.
05.20 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.55 «Справжнi лiкарi 2».
07.45 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою».
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».
12.10 Х/ф «Вiдьми країни Оз».
15.20,05.25 Бойовик «У пошуках пригод».
17.15 Х/ф «Вовкодав».
19.30 «ТСН».
20.00 «Операцiя краса».
21.30 Мелодрама «Поцiлунок
долi».

01.05 Бойовик «Анаконда».
(2).
02.25 Бойовик «Анаконда: Полювання на криваву орхiдею».
(2).
03.55 Бойовик «Вуличний
боєць». (2).
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.40 «Велика полiтика 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 «Дорога моя донечка».
15.30 «Велика Рiзниця».
17.15 «Юрмала-2010».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «День народження
Iнтера: 15-рiччя».
23.15 Х/ф «Важко бути мачо».
01.30 «Подробицi» - «Час».
02.00 Х/ф «Останнiй наказ
генерала».
03.25 Д/с «BBС: Дiамантовий
ювiлей королеви».
04.20 «Знак якостi».
ICTV
04.35,05.10 Погода.
04.40 Факти.
04.45 ПроЦiкаве.
05.00 Свiтанок.
05.15 Iнший футбол.
05.40 Козирне життя.
06.30,03.10 Т/с «Полiцейська
академiя».
08.25 ЄвроФуд-2012.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача. Прем`єра програми.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор.
13.35 Спорт.
13.40 Твiй рахунок.
14.40 Дивитися всiм!
15.40 Х/ф «Який батько, такий
i син».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Провокатор. Спецвипуск.
20.00 Х/ф «Соломон Кейн».
22.00 Х/ф «Мачете». (2).
00.10 Наша Russia.
01.00 Х/ф «Рахунок». (2).
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23
.35,00.30,03.25,04.25 «Час
спорту».

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 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Всеукраїнський конкурс
молодих виконавцiв iм. М.
Мозгового.
11.30 Золотий гусак.
11.55 Караоке для дорослих.
12.55 Футбол. ЧЄ-2012. Чехiя
- Польща.
14.45,18.05,18.45 Погода.
14.50 Ближче до народу.
15.25 Футбол. ЧЄ-2012. Грецiя
- Росiя.
17.15 Шеф-кухар.
18.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Бенефiс В. Данильця та
В. Моїсеєнка.
20.35 Головний аргумент.
20.45 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15,23.45 Наше Євро.
21.40 Футбол. ЧЄ-2012.
Португалiя - Нiдерланди.
ТРК «Ера».
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки тижня.
01.40 Д/ф «Групи пiдтримки:
американський мiф».
02.30 Т/с «Сержант Рокка 2»(2).
04.10 Концертна програма
«Пiсня об`єднує нас».
«1+1»
07.10 Комедiя «Карнавальна
нiч».
08.35 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».
13.10 «Я люблю Україну 3».
14.30 «Мiняю жiнку 5».
15.50 «Операцiя краса».
17.30 Мелодрама «Прощання
Слов`янки».
19.30,23.30 «ТСН-Тиждень».

20.15 «Побий ведучого».
22.30 «Свiтське життя».
00.25 Комедiя «Дикуни». (2).
02.30 Мелодрама «Поцiлунок
долi».

IНТЕР
04.45 Т/с «Наречений для
Барбi».
08.30,09.15 М/ф «М аша i
Ведмiдь».
08.45 М/ф «Машинi казки».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 Х/ф «Зойкина любов».
13.35 Х/ф «Злочинна пристрасть».
1 5 . 3 5 « Д е н ь н а р од ж е н н я
Iнтера: 15-рiччя».
18.00 Х/ф «Любов зi зброєю».
20.00,02.05 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Любов зi зброєю».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.15,03.40 Х/ф «Вовкодав».
(2).
02.50 Д/с «BBС: Дiамантовий
ювiлей королеви».
ICTV
05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.10 М/ф.
06.20 ЄвроФуд-2012.
06.45 Квартирне питання.
07.35 Дача.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Твiй рахунок.
09.40 Дивитися всiм!
10.40 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.40 Спорт.
12.45 Стоп-10.
13.45 Х/ф «Який батько, такий
i син».
15.50 Х/ф «Соломон Кейн».
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Убити Бiла». (2).
21.55 Х/ф «Убити Бiла 2». (2).
00.40 Голi i смiшнi.
01.35 Х/ф «Мачете». (2).
03.20 Iнтерактив. Тижневик.
03.35 Т/с «Герої 4».
04.15 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».

16 червня
06.50,00.40,03.35,04.35
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,23.00,02.00,03.00,05.00
«Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,
03.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10
,17.20,00.35,01.50,03.30,04.3
0 «Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика
полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.50, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 0.45 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 «Астронавтфермер»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Донні Дарко»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20,11.45,12.55,
14.40,18.30, 21.45, 00.35 «Погода»
07.05,09.10,11.55 «Сад. Город.
Квітник»
07.40,09.30, 11.50, 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»
09.00,15.15, 21.25 «Щоденник
конкурсу «Княгиня Буковини»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.30 «КВН. Ліга «Торнадо»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Малятко»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.50 Х/ф «12 стільців» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 М/ф «Ну, постривай!»
07.30,03.50 Х/ф «Блакитна
хвиля 2».
10.00 Жiнка чемпiона.
11.00 Гостi на порозi.
12.00 Т/с «Чоловiк у менi».
13.00 Х/ф «Дозвольте тебе
поцiлувати».
15.00, 20.30 Т/с «Iнтерни».
16.00, 19.20 Т/с «Пiдстава».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012.
Грецiя - Росiя.
01.30 Т/с «Лицар дорiг» (2).
02.50 Щиросердне зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Світ мандрів»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я-особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Герої
міфів»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»

17 червня
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
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
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
,14.10,17.10,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05 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, 14.10, 16.00, 17.25,
21.40, 23.50 Гороскоп
12.00 Фейс контроль
12.30, 5.30 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 3.30 Х/Ф «Закохатися в
братову наречену»
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, 11.30, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.35 «Хенд-мейд»
07.30, 16.20 «Малятко»

теле Версі ї
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Свiт Сонi».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли».
10.30 М/ф «Як козаки сiль
купували».
10.45 Крутони.
11.15 Єралаш.
11.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с «Хто у домi господар?»
13.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 М/ф «Правдива iсторiя
Червоної Шапки».
16.25 Королева балу 2.
17.30,20.35 Дайош молодьож!
18.00,21.35 Т/с «Унiвер».
18.25 Х/ф «Диявол носить
Прада».
23.00 Х/ф «28 днiв потому».
(3).
01.05 Х/ф «Мамусi». (2).
02.35 На добранiч, мужики.
03.20 До свiтанку.
НТН
06.05 «Легенди бандитського
Києва».
07.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
09.30,13.00 Т/с «Третього не
дано».
11.30 Спецпроект «Викрадення».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
15.00 Т/с «Ера стрiльця».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
7».
23.30 «Свiдок». Без
коментарiв.
00.00 Х/ф «Монах 2: повернення в Шаолiнь».
01.45 «Речовий доказ».
03.00 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.25 М/ф «Мауглi».
06.35 Х/ф «Мерi Поппiнс, до
побачення!»
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
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11.05 Х/ф «Приборкання норовливого».
13.05 «Неймовiрна правда
про зiрок».
15.55 «Зоряне життя. Тi, що
пiшли в 2011. Залiзнi ледi».
16.55 «Зоряне життя. Топ розлучень 2011 року».
18.00 Х/ф «Щастя є».
22.05 «Моя правда. Бiдна
Настя».
23.05 «Моя правда. Iрина
Алфьорова».
00.10 «Моя правда. Сергiй
Звєрєв. Без обличчя».
01.15 «Детектор брехнi».
02.05 Х/ф «Вокзал для двох».
04.20 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Курсанти».
07.00 Замок страху.
0 9 . 0 0 М / с « Гу б к а Б о б
Квадратнi Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Пiкнiк.
13.05 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.05 «Красунi».
15.45 Х/ф «Скубi-Ду».
17.35 Х/ф «Кучерява Сью».
19.45 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Самурай на Дикому Заходi». (2).
02.20 Т/с «Плiткарка». (2).
03.00,04.10 Зона ночi.
03.05,04.15 Десята муза в
Українi.
03.35 Асканiя-Нова. Про що
курличуть журавлi...
05.05,05.20 Зона ночi. Культура.
05.10 Так нiхто не любив.
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ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10,04.00 Х/ф «Скаженi скачки».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Чоловiк у менi».
12.00 Т/с «Пiдстава».
16.00, 19.30 Т/с «Контргра».
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Футбол. Євро-2012. Данiя
- Нiмеччина.
01.30 Т/с «Лицар дорiг». (2).
02.50 Щиросердне зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Світ
мандрів»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 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 «Герої
міфів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»

16.05, 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»

Засмагайте правильно і з користю
Скільки б не стверджували
про те, що засмагати під прямими
сонячними променями дуже шкідливо для здоров’я, щоліта мільйони
людей гоняться за шоколадною засмагою. Лікарі попереджають, що
тривале перебування на сонці загрожує раковими захворюваннями
і передчасним старінням шкіри. Для
того, аби засмага була здоровою і
правильною, досить дотримуватися
деяких рекомендацій:
1. Не намагайтеся засмагнути
одразу – нічого, крім опіків і червоної шкіри не отримаєте. Почніть

з 10 хвилин перебування на сонці.
Поступово, день за днем, час можна
збільшувати.
2. Поставтеся серйозно до часу
перебування на сонці. Загоряйте
або до 11 ранку, або після 16.00. Не
варто піддавати себе дії активного
радіаційного випромінювання.
3. Обов’язково використовуйте
сонцезахисні засоби! Прогрес не
стоїть на місці, і замість того, щоби
лікувати опіки бабусиними рецептами, простіше не допустити їхньої
появи. З безлічі засобів на ринку ви
можете підібрати те, що ідеально

підходить саме вам і за рівнем захисту, і за ціною. У перші дні перебування на пляжі використовуйте
крем з високим ступенем захисту.
4. Перед від’їздом на море зробіть легкий пілінг обличчя і тіла.
Засмага ляже рівніше.
5. Кожного разу після купання
наносьте сонцезахисні засоби знову.
6. Збираючись на пляж,
обов’язково візьміть із собою головний убір.
7. Не рекомендується приходити на пляж у темному одязі, а також
в одязі з синтетичних волокон.

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 «Правдива iсторiя
Червоної Шапки».
11.40 Х/ф «Доктор Дулiттл 4».
13.20 Крутони.
13.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55,20.00 Дайош молодьож!
15.25,21.00 Т/с «Унiвер».
16.55 Х/ф «Диявол носить
Прада».
19.00 Королева балу 2.
22.55 Х/ф «Вечiрка у Вегасi».
(2).
00.35 Дурнєв+1.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.25 Т/с «Ера стрiльця».
11.30 «Легенди карного розшуку». Остяк.
12.00,04.05 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
7».
19.00 Т/с «Тiло як доказ».
21.00 Т/с «Закон i порядок». (2).
23.00 Х/ф «Чума: хронiк а
епiдемiї». (3).
01.00 Х/ф «Другий подих». (2).
03.40 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.55 М/ф «Лiкар Айболить».
07.05 Х/ф «Мерi Поппiнс, до
побачення!»
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.05,01.05 «Неймовiрнi iсторiї

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Курсанти».
06.30 Клiпси.
06.50 Домашнiй доктор.
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?
12.55 Пакуй валiзи.
14.50 «Красунi».
15.40 Х/ф «Кучерява Сью».
17.45 Х/ф «Практична магiя».
20.00 Фабрика зiрок. Україна
- Росiя.
22.00 Пiраньї.
23.00 Х/ф «Жага швидкостi».
(2).
00.50 Спортрепортер.
00.55 Т/с «Плiткарка». (2).
01.50,02.40,03.30 Зона ночi.
01.55,02.45 Богдан Ступка.
Жива легенда.
03.35 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
04.05 Цiнуйте майстрiв змолоду.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Княгиня Ольга.
04.40 Сон Алiни Костомарової.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.10 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Мiй пес Скiп».
12.00 Т/с «Завжди говори завжди 5».
16.45 «Таємницi долi».
17.45 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi-Хiллз».
19.50 Х/ф «Iзгой».
22.50 Х/ф «Мiльйон рокiв до
нашої ери». (2).
00.50 Х/ф «Трiксi». (2).
02.35 «Концерт Рiанни».
04.05 «Нiчне життя».

8. Не варто забувати про очі –
вони вимагають особливого догляду. Густо змащуйте повіки кремом,
використовуйте сонячні окуляри,
загоряючи на спині. Можна також
прикрити очі листям подорожника.
Якщо ви з якоїсь причини все ж
обгоріли, прийміть таблетку аспірину, а потім змажте пошкоджену
шкіру кефіром або сметаною. У міру
висихання повторіть процедуру.
Крім народних рецептів існують і
спеціальні засоби проти сонячних
опіків. Їх можна знайти в кожній
аптеці.

Як правильно загартовуватися?

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.10 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди
ведмедикiв Гаммi».
10.00 Х/ф «Бiле Iкло».
12.10 Х/ф «Мiй пес Скiп».
14.10 Т/с «Завжди говори завжди 5».
19.00 Х/ф «4 таксисти i собака».
21.10 Х/ф «4 таксисти i собака 2».
00.00 «Концерт Рiанни».
01.45 Х/ф «Трiксi». (2).
03.30 «Нiчне життя».

кохання».
11.05 «Караоке на Майданi».
12.05 «Куб».
13.40 «Хата на тата».
14.55 Х/ф «Щастя є».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
21.10 Х/ф «Хатня робiтниця».
23.10 Х/ф «Танцмайданчик».
01.55 Х/ф «Я крокую Москвою».
03.25 Нiчний ефiр.

оздоровчі

Версі ї

теле Версі ї понеділок
8

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»
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»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30, 20.35 «Щоденник конкурсу «Княгиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 «Відпочинок на 5 зірок»
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
21.30 Х/ф «12 стільців» (1)

13

Загартовування організму
найкраще розпочинати
влітку, бо це не тільки
обливання холодною
водою, йдеться про спектр
заходів, який включає в себе
повітряні та сонячні ванни,
ванни для ніг, обтирання,
купання у відкритих
водоймищах, контрастні
процедури і навіть ходіння
босоніж…
Загартовування має на меті підготувати
організм до несприятливих умов зовнішнього
середовища, тобто виробити стійкість до переохолодження. Бо саме переохолодження
і викликає простудні захворювання. Крім
того, загартовування оздоровлює організм,
підвищує тонус нервової системи, покращує
кровообіг, нормалізує обмін речовин, збіль-

шує життєву ємність легенів, м’язову силу,
нормалізує артеріальний тиск тощо.
Загартовування варто проводити, використовуючи всі доступні заходи в комплексі. Щоби досягти ефекту гартування,
треба і той же прийом повторювати багато
разів. Але, найголовніше, гартування повинне носити постійний характер.
Науково доведено, що коли людина
загартовувалася протягом 2-3 місяців, а
потім припинила, то загартованість організму зникає вже через місяць. Тому при
тривалих перервах у таких процедурах,
загартовування починають знову з початкових температур.
Дуже важливо почати загартування
не просто в дитячому віці, а з першого
місяця життя. Адже саме до першого року
життя терморегуляція організму ще тільки
формується і механізми захисту лише починають розвиватися.
Загартовування починають із більш
м’яких, щадних процедур, а саме – повітряних і сонячних ванн, потім переходять до обтирання, обливання, а відтак
уже включають у загартовування душ і
купання.

Водні процедури (обливання). Починають їх із обтирання. Температура води
при цьому має відповідати температурі
шкіри в ділянці серця. У малюків до 1 року
життя – це 35 °С, у дітей – 33 °С, у дорослих – 31 °С. Потім додається й обливання.
Для першого обливання використовують температуру на 2-3 градуси вищу за
температуру шкіри в ділянці серця. Якщо
ж ви вирішили зробити ванну для ніг, то її
температура повинна бути на 1-2 градуси
нижчою.
Температуру води потрібно знижувати
поступово: до 24 градусів – для дітей до 3-х
років і до 16 градусів – для старших дітей
та до 12 градусів – для дорослих. Ноги найбільш чутливі до загартовування, тому іноді
можна обійтися тільки ножними ваннами і
ходінням босоніж, щоби загартовування
всього організму було ефективним. До
речі загартовування ніг також знижує їх
пітливість.
Дуже важливе правило: обливати
можна тільки попередньо розігріте, але не
спітніла, тіло. Найкраще – помірні фізичні
вправи. Після обливання краще не витиратися, а зайти до теплого приміщення без
протягів та інтенсивно рухатися, поки не
зігрієтеся і не висохнете. Якщо не виконувати це правило, то з часом тіло почне
«лякатися» цієї процедури, а потім можуть
з’явитися інші ознаки: біль у попереку,
кульшових суглобах, шкіра стає сухою.
Якщо ж все-таки Ви боїтеся цієї
процедури є кілька способів звикання:
1. Перед тим, як вилити на себе холодну воду, облийте себе відром теплої
води.
2. Спочатку обливайтеся не відрами,
а душем. На розігріте тіло, в 4 прийоми з
такою послідовністю: комфортно гаряча
вода – комфортно прохолодна – комфортно гаряча – комфортно холодна. А
потім можна переходити і на обливання
з відра. Важливо не затягувати холодну процедуру. Не довше 1-2 хвилин.
Відомо, що швидкі і сильні подразники
активізують функції організму, а сильні
й тривалі, навпаки, пригнічують і навіть
паралізують їх.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Магнітні бурі у червні

10 червня – від 4.00 до 7.00.
14 червня – від 18.00 до 21.00.
16 червня – від 2.00 до 6.00.
19 червня – від 16.00 до 19.00.
20 червня – від 9.00 до 11.00.
22 червня – від 21.00 до 23.00.
24 червня – від 2.00 до 6.00.
29 червня – від 15.00 до 17.00.
Щоби полегшити свій стан:

Для цього необхідно зміцнювати центральну, вегетативну нервову і серцево-судинну системи. Для цього є кілька простих порад,
виконання яких під силу будь-кому:
* Не вживати міцні алкогольні напої та не палити;
* Зменшити фізичні навантаження;
* Намагатися не їсти солодкого і жирного, адже під час бур в крові
підвищується рівень холестерину;
* Якщо ви страждаєте хронічними хворобами серця, завжди
тримайте під рукою свої ліки, щоби ви могли будь-якого моменту ними
скористатися.
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порадницькі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня складуться напружені стосунки з
оточуючими. Основна причина цього – брак витримки
і терпіння з вашого боку. Поїздки можуть проходити з
ускладненнями, затримками. Тим часом це сприятливий
час для зміцнення подружніх стосунків.

Зірки радять займатися поточними справами і закуповувати продукти харчування, розраховані на тривалий
термін зберігання. Хороший час для вирішення практичних побутових питань. Можливі труднощі з коханою
людиною. Вихідні проведіть у компанії друзів.

БЛИЗНЮКИ

Можете зіткнутися з перешкодами на своєму шляху.
Причому основним стримуючим фактором можуть виступити близькі люди, члени сім’ї, батьки, які навряд
чи підтримають ваші починання. Конструктивний час,
коли зможете відкрито озвучити свої наміри, які будуть
сприйняті позитивно.

РАК

Зірки радять займатися духовними практиками.
Потребуватимете атмосфери комфорту і затишку для
того, щоби зрозуміти й осмислити події останнього
часу. Варто приділити увагу старшим родичам. Гарний час для перегляду старих фотографій, складання
сімейного альбому.

ЛЕВ

Вдало складуться короткі поїздки за місто, на пікнік
або на дачу. У вас з’явиться шанс помиритися з кимось із
старших родичів. Можливо, вам нададуть безкорисливу
допомогу, допоможуть відшукати потрібну інформацію.
Несприятливий час для покупки комп’ютерної або електронної техніки.

ДІВА

Можлива матеріальна допомога з боку близьких
родичів. Цього тижня будете схильні поводити себе
надмірно агресивно, вступати в суперечки та дискусії
зі старшими, досвідченішими і впливовішими за вас.
Намагайтеся стримувати себе і зважати на життєві
обмеження.

ТЕРЕЗИ

Нарешті настане сприятливий період для врегулювання питань особистісного розвитку. Ваша система
цінностей і моральних уявлень зазнає змін. Можливо, це
буде пов’язано з новими враженнями, які ви отримаєте,
познайомившись з культурними традиціями інших країн
і народів.

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

Зможете проявити свою проникливість і зрозуміти
причини тих чи інших подій. Це гарний час для вивчення
езотеричної літератури. Можливі несподівані ускладнення через нерозуміння позицій один одного з тих чи інших
питань. Можливе романтичне знайомство.

Можливі проблеми у стосунках з партнером по
шлюбу чи по роботі. Не кращі дні для сімейних торжеств, обрядів одруження і вінчання. Поведінка коханої людини може бути надто амбіційною. Тому вам
доведеться на якийсь час віддати ініціативу партнеру.

Сприятливий час для вирішення практичних питань,
пов’язаних з побутом. Можна займатися ремонтом побутової техніки, прибиранням в квартирі. Доведеться

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

багато працювати, проте в якийсь момент у вас можуть
виникнути сумніви в доцільності того, що ви робите.

Тиждень пов’язаний з посиленням творчого начала і
бажанням якось проявити свої таланти, привернути увагу
своїми здібностями. Проте в усьому слід дотримуватися
помірності, інакше буде складно домогтися бажаного.
Можлива напруга в любовних стосунках.

Тиждень досить напружений для одружених і обтяжених сімейними обов’язками. Можуть виникнути суперечки з
родичами на грунті боротьби авторитетів, права приймати
рішення з тих чи інших питань. Зірки радять просто взяти
паузу і перечекати.

Як настрій впливає на
працездатність?

Добрий настрій – запорука швидкої та якісної роботи.
Американські вчені підтвердили цей факт науково і запевнили
всіх у тому, що працездатність залежить від того, з якої ноги ви
встали зранку.

Факторів, що впливають на емоційний
стан людини і на її здатність активно мислити ніяк не менше десяти. Розглянемо
основні.
Оформлення робочого приміщення.
Головними атрибутами кімнати, в якій
працює людина, повинні бути затишок і
стиль. Однак важливо не переборщити!
Доведеться поєднувати приємне з
корисним і вибирати дизайн привабливий,
але лаконічний. Великі вікна, світлі стіни,
високі стелі, аксесуари зі шкіри та дерева
стануть ідеальним рішенням.
Перерви або, якщо висловлюватися
сучасніше, кава-брейк. Не давати собі
відпочити протягом робочого дня – ва-

ріант дуже нераціональний. Звичайно,
може здатися, що людина, яка напружено
працює протягом дня, зробить набагато
більше, ніж той її колега, який уже другий
раз за три години робить собі каву. Насправді ж це не так.
Відпочивши, людина з новими силами
«накидається» на роботу, виконуючи її
максимально ефективно, а не мляво копається в папірцях, сподіваючись на швидше
завершення робочого дня.
Цей пункт потребує доповнення.
Жодним чином не можна плутати перерву
на каву з перекуром. Від того, що людина
піде і викурить цигарку, працездатність
підвищитися не може навіть чисто з фі-

зіологічних причин. Приплив енергії, що
відчувається після перекуру через 15
хвилин змінюється млявістю й апатією,
яка протримається не менше години. І
що тоді? – знову доводиться йти курити…
Харчування. Без перебільшення саме
голод найчастіше стає причиною поганого
настрою і пониженої працездатності. Думаю, багато хто погодиться, що з порожнім
шлунком, який нагадує про себе кожні дві
хвилини, зосередитися на роботі буває
складно. Обід, проведений з колегами в
найближчому кафе здатний подарувати
масу позитивних емоцій, а друга половина дня стане не менш продуктивною,
ніж перша!
Пам’ятайте, що робота, як і
будь-яка діяльність, повинна дарувати лише гарний настрій, а
гарний настрій, у свою чергу, допомагати працювати.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

9. Дозволено прасувати.
10. Дозволено прасувати при максимальній температурі 110
градусів. Ті ж правила зберігаються для синтетичних волокон:
нейлон, поліестер, ацетат та інші. Використовувати тканинну
прокладку, не користуватися парою.
11. Дозволено гладити при максимальній температурі 150
градусів. Припустимо для вовни і змішаних волокон з поліестером
і віскозою. Використовувати вологу тканину.
12. Дозволено прасувати при максимальній температурі
200 градусів. Припустимо для льону та бавовни. Можна злегка
зволожити виріб.
13. Тільки суха чистка.
14. Суха чистка з будь-яким розчинником.
15. Чистка тільки з вуглеводнем, хлорним етиленом і монофтортріхлорметаном.
16. Чистка з використанням тільки вуглеводню і тріфтортріхлорметана.
17. Чистка тільки з вуглеводнем, хлорним етиленом і монофтортріхлорметаном при обмеженому додаванні води, контролі
за механічним впливом і температурою сушки.
18. Чистка тільки з вуглеводнем і тріфтортріхлорметаном при
обмеженому додаванні води, контролі за механічним впливом і
температурою сушки.
19. Дозволено відтискати і висушувати в пральній машині.
20. Не дозволено відтискати і висушувати в пральній машині.
21. Висушувати при теплій температурі.
22. Висушувати при гарячій температурі.
23. Після відтискання дозволена вертикальна сушка.
24. Сушити без відтискання.
25. Сушити на горизонтальній поверхні.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – одноповерховий деревяний житловий
будинок літ.А площею 32,70кв.м., дощатий сарай літ.В. розташованій на земельній ділянці площею 0,10га. , та є власністю Юрійчук Т.П. (м. Вашківці, 1-й провулок.Л.Кобилиці, буд.4). Житловий будинок
складається з коридору – 6,40кв.м, кухня – 12,80кв.м, кімната житлова – 13,50кв.м. Технічний стан будинку характеризується як незадовільний. Обєт оцінки розташований в середині частині населеного пункту в районні щільної житлової забудови. Підїздна дорога з гравійним покриттям. Матеріали стін – дерево, Сарай – дощатий. Будинок розташований на земельній ділянці площею 0,10га, яка не
приватизована перебуває в користуванні. Майно знаходиться за адресою: м. Вашківці, 1-й провулок.Л.Кобилиці, буд.4 та належить боржнику на підставі договору купівлі – продажу серії ВЕХ №948767
від 22.10.2007р. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 50 729,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612059 від 23.05.12)Гарантійний внесок – 2 536,45 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Чернівецька обласна дирекція «Райффайзен Банк Аваль», м. Вижниця, вул.Українська, 95, 59200. ЛОТ № 2 – земельна ділянка кадастровий номер 7320510400:02:003:0237 площею
0,1000га; житловий будинок (літА), заг.площею 86,10кв.м, сарай (літ.В), літня кухня-сарай (літ.Г), гараж (літ.Д), криниця №1, огорожа. Розташовані за адресою: м.Вашківці, Вижницький район, вул.
Шевченка, 41-А та є власністю Ісарюк І.І, м.Вашківці, Вижницький район, вул. Шевченка, 41-А (код.2066121799). Житловий будинок – деревяний Літ.А., загальною площею 86,10кв.м., в тому числі
житловою площею 53,00кв.м, з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами сарай дерево (літ.В), літня кухня-сарай цегла (літ.Г), гараж цегла (літ.Д), криниця кам’яна
№1, огорожа. Електоросвітлення в наявності, опалення пічне. Будинок розташований на земельній ділянці кадастровий номер 7320510400:02:003:0237 площею 0,1000га, цільове призначення якої
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва про право на спадщину від 23.06.1994, договір дарування ВЕВ
№152126 від 11.09.2006р., державного акту на право власності на земельну ділянку від 14.05.2008р. Інші дані не відомі.Стартова (початкова) ціна – 201110,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612046 від
16.05.12)Гарантійний внесок – 10055,50 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Український інноваційний банк України», м.Чернівці, вул. Головна,
89, код 14273457По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок
для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 25 червня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Вашківці, Вижницький район, в приміщенні міської
ради.Остаточний термін подачі заяв 25 червня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 1, лот №2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34831565 одержувач: ВДВС Вижницького районного управління
юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

ОГОЛОШЕННЯ
Печатку Городнього
Товариства Ветеранів
Війни та Праці «ПРУТ»
вважати недійсною.
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відпочинкові

Версі ї

Що означають лейбли на одязі:

1. Ручне прання.
2. Прання заборонено.
3. Тільки ручне прання при максимальній температурі 30
градусів, не терти не відтискати.
4. Ручне або машинне прання при температурі не вище зазначеної.
5. Ручне або машинне прання. Уважно дотримуйтеся зазначеної температури, не піддавати сильній механічній обробці, споліскувати, переходячи поступово до холодної води, при відтисканні в пральній машині ставити повільний режим центрифуги.
6. Дуже делікатне прання у великій кількості води, мінімальна механічна обробка, швидке полоскання при низьких обертах.
7. Дозволене прання з відбілювачами, що містять хлор.
Використовувати тільки холодну воду, стежити за повним розчиненням порошку.
8. При пранні не використовувати засоби, що містять відбілювачі (хлор).
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Орф звучав у Чернівцях вперше…

З великим успіхом у Чернівецькій обласній філармонії відбулася прем’єра
всесвітньовідомої кантати Карла Орфа «Карміна Бурана»
Виконавці: Академічний
симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії,
Академічний камерний хор
«Чернівці», камерний хор
Тернопільської обласної
філармонії, хор хлопчиків музичної школи №1.
Солісти: Андрій ШКУРГАН (баритон), лауреат 11-ти
міжнародних конкурсів та
Національної премії України імені Тараса Шевченка,
заслужений артист України
та лауреат І премії Міжнародного конкурсу Art
and Edukation in the XXI-st
century; Юлія ЛИСЕНКО (сопрано), солістка Львівського
національного театру опери
та балету ім. С. Крушельницької; Михайло ТИЩЕНКО
(тенор), заслужений артист
України. Диригент — Йосип
СОЗАНСЬКИЙ, заслужений
діяч мистецтв України.

Carl Orff 1921. Фото з
офіційного сайту Карла
Орфа - http://www.orff.de/
Назва «Карміна Бурана» походить
від середньовічної збірки віршів та
пісень невідомих поетів — мандрівних
ченців і студентів, знайденої на початку
ХIХ століття в одному з бенедиктинських
монастирів у передгір’ях Баварських
Альп (у перекладі з латини: «carmina» –
«пісні», «burana» – назва місцевості, де

Один із найвизначніших
музикантів ХХ століття,
німецький композитор Карл
Орф (1895 – 1982) більшість
своїх творів присвятив
музичному театру. Світову
славу принесла йому сценічна
кантата «Карміна Бурана»
(«Carmina Burana»), написана
у 1934-36 рр. Разом із
створеними пізніше кантатами
«Катуллі Карміна» та «Тріумф
Афродіти» вона складає
триптих «Тріумфи».
було знайдено рукопис). Карл Орф наштовхнувся на одне з видань цієї збірки
у каталозі антикваріату.
Найбільш відома хорова композиція,
яка відкриває та завершує твір, – «О,
Фортуно!» – звернення до долі, де звучить обурення її сліпою силою й заклик
навчитися долати будь-які труднощі.

«Карміна Бурана» була вперше
виконана 1937 року в Державній опері
Франкфурта-на-Майні з величезним
успіхом. Не зважаючи на те, що богиня
Фортуна була непостійною і колесо
щастя поверталося з фатальною байдужістю до людських доль, оцінюючи
новий твір, критики характеризували

кантату як гімн радості буття, масове
свято весни і любові. Це поклало початок світовій популярності твору,
що став справжнім бестселером, що
залишається в репертуарі незалежно
від мінливої моди.
(http://www.musictheatre.kiev.ua)

Тетяна СПОРИНІНА , «Версії»

Що люди найчастіше шукають в інтернеті?

«Відповідь на це запитання змушує засумніватися у психічному здоров’ї людства», –
стверджує інтернет-оптимізатор
Фахівці в галузі інтернеттехнологій можуть багато розповісти про те, що найчастіше
нас цікавить у мережі. Раян
Дьюб, інтернет-оптимізатор
з 10-річним стажем, вивів 5
основних тем-запитів у пошукових системах.
Результати охоплюють все
світове населення, хоча, звичайно, однозначно правильним і єдиним вважати даний
аналіз не слід.
На першому місці питання
дітей, які вони не можуть поставити батькам. Обмеження,
заборони, ключі та паролі, але

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – квартира з допоміжними приміщеннями загальною площею 459,0 кв.м., в тому числі житловою площею 142,8кв.м., яка знаходиться за
адресою: м. Чернівці, вул. Канівська, 7А кв.2., та є власністю Сарафінчана В.Л. (м. Чернівці, вул.Заставнянська, 41Б., інд.код. 2203313397). Квартира
розташована в двоквартирному житловому будинку. Квартира складається з: 7-ми кімнат, в підвалі приміщення ІІ площею 9,50кв.м, в цокольному поверсі: коридор ХІІІ площею 19,90кв.м, приміщення ХІV площею 10,60кв.м, XV площею 6,80кв.м., пральня XVI площею 14,70 кв.м, топочна XVII площею
9,90кв.м., XVIII парна площею 5,90кв.м., XIX басейн площею 9,70кв.м, ХХ кімната відпочинку площею 10,50кв.м, ХХІ приміщення площею 13,40кв.м.,
ХХІІ гараж площею 21,20кв.м. Внутрішні оздоблювальні роботи в об’єкті оцінки проведенні з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів,
в наявності всі основні комунікації. Майно розташоване на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні. заг площею 0,0598га. Майно належить
боржнику на підставі свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 506481 від 29.03.2007р, та державного акту на право постійного користування землею №183
від 09.11.1994р. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 2 033516,80 грн. (без ПДВ) (договір № 2612014 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 101 675,84 грн без ПДВ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Державний ощадний банк України», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 224.
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для
житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим.
Торги призначені на 25 червня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: м. Чернівці, в приміщенні Шевченківського ВДВС ЧМУЮ.Остаточний термін
подачі заяв 25 червня 2012 р. до 14:00 год.Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

факт залишається фактом і,
як пише пан Дьюб, лякати це
батьків не повинно. Діти шукають в інтернеті – як перший
раз поцілувати дівчинку, як
сподобатися хлопчикові тощо.
Така зацікавленість, особливо
в підлітковому віці, зрозуміла,
хоча без певної системи нагляду залишати її в жодному
разі не можна.
Другий пункт викликає
почуття не дуже приємні. Раян
каже: «Деякі речі примушують мене засумніватися в психічному здоров’ї людства».
Йдеться про колосальну кіль-

кість запитів на теми збочень,
рецептів тортур, сцен зґвалтувань, відео викрадень заручників і таке подібне.
Ще одна з найпопулярніших тем в інтернет-мережі – як
спокусити чоловіка. Такі запитання навіть випереджають запити про наймодніші зачіски,
аксесуари та одяг.
Наступний зазначений
Раяном момент, і з цим, напевно, сперечатися ніхто не буде,
– люди постійно цікавляться –
як? Як побудувати шпаківню,
щось полагодити, зробити
бомбу тощо.

І, нарешті, до послуг павутини часто звертаються ті,
хто має проблеми зі здоров’ям.
Недостатньо серйозні, щоб
іти до лікаря, але викликають
тривогу, – симптоми алергії,
серцевих захворювань.
Інтернет став такою собі
чарівною паличкою, за допомогою якої ми дізнаємося про
те, що нас турбує, у когось
незнайомого, за екраном. Вводиш потрібне слово і переконуєшся – ти далеко не перший,
кого це цікавить.

Підготувала
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 277,70кв.м, з належними до нього господарськими будівлями та спорудами та
земельна ділянка площею 0,5991га, в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку 0,0769га, для ведення особистого
підсобного господарства 0,55222. Та є власністю Дондюк В.М., с. Нові Бросківці, Сторожинецького р-ну і знаходиться за адресою: с.
Нові Бросківці, Сторожинецького р-ну, вул.. Б. Хмельницького, 65. Житловий будинок (літ. А-І), загальною площею 277,70 м.кв, з
належними до нього господарськими будівлями та спорудами. Опис майна: житловий будинок (літ. А-І) житловою площею 100,8 м.ка,
мансарда (літ. МС), ганок (літ. а), підвал (літ. Пд), ганок (вхід в підвал) (літ. а1). Стіни, перегородки будинку - керамблок, вікна, двері
- дерв’яні, покрівля - металічна., земельна ділянка площею 0,5991га, в т.ч. для будівництва та обслуговування житлового будинку
0,0769га, для ведення особистого підсобного господарства 0,55222. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 687736,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2611034 від 19.11.11).Гарантійний внесок – 34386,80 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ВАТ Державний ощадний банк, ІдН/ЄДРПОУ: 09356307, Адреса: м. Сторожинець, вул. Федьковича, 11. По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах
на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 26 червня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: с. Нові Бросківці, Сторожинецького
р-ну в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 26 червня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по
лотам №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № р/р 37314001002792 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 25079942, одержувач: ВДВС Сторожинецького
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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Горбатка для… двох країн

Ведучу «Фольк-music» вразила
винахідливість буковинців
Буковина здавна славиться автентичними
фольклорними традиціями української народної пісні.
Для відбору конкурсантів на телевізійний проект
«Фольк-music», який виходить щонеділі, на Буковину
завітала знімальна група «Першого національного»
на чолі з ведучою програми, відомою співачкою,
заслуженою артисткою України Оксаною ПЕКУН.
Упродовж дев’яти днів вона записувала пісні на
Хотинщині, Вижниччині та Кіцманщині.
Народна пісня легко
стає шлягером

– Буковина для нашої програми
знакова, – каже Оксана Пекун. – Саме
тут 4 роки тому ми знімали першу
програму «Фольк-music». Тоді ми поїхали на Путильщину, Вижниччину.
І, скажу відверто, були вражені тими
народними надбаннями, які там досі
зберігаються.
Оксана Пекун переконана, що
саме в народній пісні душа українців.
Перевага української співанки в тому,
що вона мелодійна, має глибокий
зміст, а за якісного аранжування –
легко стає хітом. Таємниця проста: в
українській народній пісні багатьма
поколіннями закладений таємний код,
на який одразу відгукується внутрішній світ людини з України.
«Фольк-music» дає друге життя
українській народній пісні. Бо, відшукуючи по далеких селах і хуторах її
справжню, у первісному виконанні, з
усіма відтінками голосу, передача не
просто знайомить широкий загал з народними набутками, а й сприяє тому,
щоби пісня не загубилася й не втратилася. Кожен охочий може знайти
почуту в телепередачі та вподобану
пісню в інтернеті, а незабаром в творчих планах «Першого національного»
випустити збірки українських пісень
на CD- та DVD-носіях для широкого
загалу.
– У планах – розповсюдити диски
по навчальних закладах, щоби діти
чули нашу пісню, виховувалися на
нашій культурі, – каже ведуча «Фолькmusic». – Хочеться, щоби вони дихали
тим, чим жили наші предки, знали історію, вчилися любити Україну, бо це
теж дуже важливо.

На матеріалах
програми «Фольк-

music» науковці
пишуть дисертації

За час існування програми
«Фольк-music» в результаті потужної
пошукової роботи колективу в її архіві
зібралося чимало різного матеріалу:
від діалектів і говірок до рецептів приготування страв.
– Уявіть собі, за матеріалами нашої

Залежно від того, яка приходила влада,
– тим боком і носили горбатку.

Українська пісня
є: щонеділі о 22.00
на «Першому
національному»

На переконання Оксани Пекун, її
програма нині безцінна, бо популяризує
українське і вчить любити рідне. Завдяки програмі багато пісень відкрили для
себе й наші естрадні артисти та взяли їх
до репертуару. Тим більше, що їм не треба докладати особливих зусиль для пошуків – «Фольк-music» уже зробила це
за них: тільки вибирай з архіву пісню,
яка найбільше тобі підходить, опрацьовуй і співай. Нема питань і щодо
авторських прав, бо пісня народна.
– Гурт «ТІК» у нас взяв «Христофоровну», Олександр Пономарьов –
гарну ліричну пісню «Вітер віє», Катя
Бужинська – «Буковина ляно», Василь
Лазарович – «Ой, ти чорнява», Ольга

Ведуча програми «Фольк-music» Оксана Пекун

Чергова програма «Фольк-music» на
«Першому національному»
програми деякі люди вже дисертації пишуть, – каже Оксана, і додає, що й сама
знімальна група, незважаючи на те, що
вже об’їхала майже всі регіони України,
часто відкриває для себе щось нове.
Так, цього разу на Буковині Оксану
та колектив «Фольк-music» вразила
розповідь мешканців села Білівці Хотинського району про горбатку. Звичайно,
відомо, що українці завжди було винахідливими, завбачливими та вміли викрутитися з різних ситуацій, а тим паче,
якщо йшлося про чергову зміну влади.
Оскільки горбатки шили на тривалий
час, то далекоглядні буковинці робили
її на дві сторони – з кольорами румунського та австро-угорського прапорів.

Юнакова – «Ой, ти грушка», – каже
ведуча програми.
Сама ж Оксана Пекун зараз випускає альбом «Козачка», який уже можна
знайти та прослухати на її персональному сайті. До нього увійшла пісня «Квіточки», яку знімальна група «Фольк-music»
знайшла в Старосамбірському районі
Львівської області, і, за словами Оксани,
просто «перевернула» її творчість.
– Вона могла просто загубитися, а
зараз користується популярністю, має
велику кількість переглядів в інтернеті,
її слухають і люблять, – каже співачка.
Спільно з саксофоністом Ігорем
Рудим Пекун опрацювала пісню «Туман

яром» – це акапела з саксофоном, коли
просто слухаєш і насолоджуєшся українською народною піснею. З квартетом
«Гетьман» Оксана виконує запальну
козацьку пісню «Козачка», яка має потужну енергетику та показує харизму
нашого народу.
У програми «Фольк-music» багато
ефірів попереду та багато планів. Найперше – належить відвідати ті регіони,
де знімальна група ще не була: Донеччину, Одещину та Волинь. Обов’язково
ще приїдуть і до Чернівців, запевняє
Оксана Пекун, адже за два візити показали лише невелику частинку того
неймовірно великого пласту української культури та пісні, яку зберігає
Буковина.
До 5-річчя телепередачі «Перший
національний» планує зробити галаконцерт.
– Ми хочемо, щоб українська пісня
жила, щоби йшла далі, – наголошує
Пекун. – Зараз, на жаль, багато хто
зациклився на клубній музиці. Але я
раджу подивитися те, що ми робимо,
бо в нас є і рок, і поп, і фольк, ми показуємо й танці наших бабусь, показуємо
інструментальну музику, класику.
Співачка та телеведуча мріє, щоби
в Україні був закон, який підтримує
українську пісню. Проте, мабуть, наші
посадовці, на жаль, ще не готові при-

ймати рішення, які справді потрібні,
які справді на часі і які спрямовані не
на геноцид нації, а на її відродження.
Оксана Пекун побажала читачам
«Версій» любити та берегти українське, а також козацького здоров’я і
доброго настрою, які саме забезпечить
народна пісня. Але за однієї умови:
якщо її слухати чи співати щодня.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
«Фольк-music» – це пошук
та відродження українського
музичного етносу, автентичних
мелодій та народних пісень різних регіонів України. А ще – це
популяризація автентичної музики, насамперед серед молоді.
Адже сучасне аранжування
української музичної спадщини
вдихають у неї нове життя. У
кожному випуску перед глядачами Першого телеканалу
постають як професійні, так і
аматорські колективи з різних
куточків нашої країни. А зіркові учасники програми нерідко
представляють на розсуд аудиторії власні варіації відомих
музичних творів, або й оригінальні пісні з домішками українського автентичного стилю.

■ 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

С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Редакція не завжди поділяє думку авторів, залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали. Листування лише на сторінках газети. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Відповідальність
за якість друку несе друканя ПП Ключук С. М., за доставку – Чернівецька дирекція «Укрпошти». При використанні матеріалів посилання на «Версії» обов’язкове. Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Адреса редакції:
58003, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а,
тел./факс 57-19-35
E-mail: versii@ukr.net

Наші реквізити:
Код ЕДРПО 32726216
р/рах. 26004017113743
в ЧФ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 356271

Головний редактор
Людмила ЧЕРЕДАРИК
Відповідальна за випуск
Лідія КИРИЛЮК

Газету надруковано в
друкарні ПП Ключук С. М.
М. Чернівці,
вул. Заводська, 37в

Засновник: Л.Ф. Чередарик; видавець: МПП «Версії»

Ціна договірна. Зам. №416. Наклад: 10250

№23 (440), 07.06.2012 –13.06.2012

