
№23

versii.cv.ua

06.06.2013 – 12.06.2013

Журналістика 
вмерла 
чи Хай Живе 
Журналістика?

Ціна на 6 місяців: 

39.75 грн
Ціна на місяць: 

7.10 грн

9-10 стор.
останнім часом експерти нерідко 

заявляють про смерть не лише паперовиХ 
газет, а й Журналістики в цілому

Нагадайте  своїй 

поштарці про передплату
 на газету «Версії»!

СвятоСлав вИШИНСЬКИЙ,
 медіа-еКСперт:

...Паперові видання близькі до банкрут-
ства, тож воліють наймати все тих же 
студентів-журналістів на смішні зарпла-
ти, а професійні журналісти залишають 
старі місця або зовсім міняють творчі 
пріоритети. Варто називати це «журна-
лістським штрайкбрехерством» – говорити 
про здорову зміну поколінь не доводиться.

СергіЙ вороНЦов, 
журНаліСт-фрілаНСер:

...Насправді журналістика отримала 
новий поштовх у своєму розвитку… Дослі-
джуючи в архівах матеріали буковинських 
газет від початку століття до сьогодення, 
можу стверджувати: чернівецька журна-
лістика в цілому зараз цікавіша, ніж жур-
налістика 30-х років і тим паче радянських 
часів.

красноїльська полонина-2013 8 стор.



Три чернівецькі виші увійшли до 
«топ-200» в україні. Центр міжнарод-

них проектів «Євроосвіта», за погодженням з 
Міжнародною наглядовою радою, представив 
академічний рейтинг університетів, до якого 
увійшли Чернівецький національний універси-
тет ім. Ю. Федьковича (38 позиція), Буковин-
ський державний медичний університет – на 
67 місці та Буковинський державний фінансо-
во-економічний університет – на 193 місці.

Мером Новодністровська стане ви-
суванець партії регіонів. Позачергові 

вибори міського голови Новодністровська, 
які відбулися цієї неділі, виграв кандидат від 
Партії регіонів Володимир Мельник. Очільник 
профспілкового комітету Дністровської ГЕС 
отримав 1735 голосів виборців. Його головний 
опонент, кандидат від опозиції, підприємець 
Руслан Панчишин – 1246 голосів. Загалом у 
виборах взяли участь 4078 виборців (47,12%).

Чернівецькі музиканти перемогли 
у проекті «фольк-music». Квар-

тет  «Classic» приніс Чернівцям перемогу в 
телепрограмі «Фольк-music» на Першому 
національному телеканалі. Квартет «Classic» 
–  музична група, створена 2010-го року за 
ініціативи асистента кафедри музики Черні-
вецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича Георгія Постевки. Він є безпо-
середнім керівником та учасником квартету.

Духовий оркестр знову гратиме в 
Центральному парку щонеділі. На 

майданчику біля фонтану у парку культури 
та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відновляться 
виступи духового оркестру 300-го механі-
зованого полку. Усі охочі щонеділі від 17:00 
до 19:00 зможуть насолоджуватись святом 
духової музики, – повідомляє сектор інфор-
мації та зв’язків з громадськістю міськради.

В україні 3 червня розпочалося зовнішнє 
незалежне оцінювання випускників. 

Загалом, за даними міносвіти, ЗНо скла-
дуть понад 322 тисячі охочих. Майбутнім 
абітурієнтам на іспит треба обов’язково 
взяти відповідний сертифікат, паспорт, а 
також запрошення-перепустку для участі 
у зовнішньому незалежному оцінюванні. 
Всього випускники мали складати тести з 11 
предметів. Їм дозволили також обирати мову 
складання іспиту – українською, російською, 
угорською, румунською, молдовською, поль-
ською, кримськотатарською. Основна сесія 
ЗНО триватиме до 27 червня. Випускники, 
які з певних причин не зможуть взяти в ній 
участь, отримають змогу скласти тестування 
під час додаткової сесії – від 4 до 11 липня.

абзац новин
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кримінал
На вихідних у Чернівцях зарізали 

чоловіка. Біля під’їзду будинку 
на вул. Воробкевича в обідню пору 
перехожі знайшли мертвим 43-річного 
місцевого жителя з 9 ножовими по-
раненнями на шиї, голові та обох перед-
пліччях. Правоохоронці встановили, 
що незадовго до смерті потерпілий 
випивав із  57-річним чернівчанином. 
Затриманий пояснив, що товари-
ші по чарці посварилися. Виникла 
бійка, що й закінчилася вбивством.

Через кохання вкоротив собі 
життя. Остання SMS-ка 26-річного 

мешканця Білоусівки, що на Сокирян-
щині, була коханій: «Я тебе любив…». 
Тіло хлопця знайшли у сараї. При 
поверхневому огляді слідів насилля 
на тілі не виявлено. А у Станівцях, 
що на Глибоччині повісилася місцева 
жителька. 57-річна жінка вкоротила 
собі віку вдома і з невідомих причин.     

На Буковині втопилася дити-
на. Сталося це у Черленівці, 

що на Новоселиччині саме на День 
захисту дітей. 10-річний хлопчик 
на очах у своїх однолітків втопив-
ся у необгородженій копанці.

Пенсіонерку забили табуреткою. 
75-річну мешканку Першотравнево-

го району Чернівців знайшли мертвою 
у власній оселі зі слідами від побиття 
важким предметом і ознаками уду-
шення. Правоохоронці серед речових 
доказів вилучили одяг і табуретку, 
якою жінці ймовірно завдали ударів. 

Лащак відбувся 2 роками. 
Умовно. Нагадаємо, колишнього 

начальника інспекції захисту прав 
споживачів затримали на хабарі 10 
тис. грн., які власник магазину дав, 
аби його магазин не перевіряли. Суд 
призначив Лащаку 5 років позбавлення 
волі, але, на підставі ст. 75  ККУ, його 
звільнили від відбування покарання 
з випробувальним терміном 2 роки. 
Окрім того, йому заборонено обіймати 
службові посади протягом 2 років. 

В аварії загинув міліціонер. В 
«Ауді», яким керував 30-річний пра-

воохоронець, після зіткнення із зустріч-
ним «Мерседесом» загинули і водій, і 
пасажир. Аварія трапилася поблизу Бу-
зовиці на Кельменеччині. З’ясовано, що 
міліціонер перебував у автомобілі при 
виконанні своїх службових обов’язків. 
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погляд політолога
на схід чи на захід? 
у середньовіччя!

найбільші хабарі – на Буковині?
Доки рядові українці намага-

ються збагнути, який напрямок ін-
теграції щойно обрала київська влада – на Схід чи на Захід, 
країна насправді швидко відкочується назад. Промисловість 
розвалена, сталася майже цілковита деіндустріалізація. Дрібні 
селянські господарства ледь животіють: вони не можуть ви-
робляти достатньо товарної продукції. Агонізує вітчизняна 
наука, деградують освіта і культура. Громадяни втрачають 
елементарні права, нерідко навіть не помічаючи цього. Міль-
йони людей не можуть забезпечити собі гідні умови життя. Й 
не тому, що лінуються чи зовсім не хочуть працювати – вони не 
мають роботи з гідною оплатою праці.

В Україні ХХІ століття встановлюються середньовічні по-
рядки. Монарх спирається на ожирілих товстосумів-лихварів і 
на купку баронів, ті ж – на ватаги мордоворотів і банди криво-
суддів і митарів, – і всі разом п’ють народну кров. А перетворен-
ня сучасної європейської країни на релікт далекого минулого 
прикривають красивими словами про «демократію», «права 
людини» тощо. Які права, коли вся влада належить касті «не-
доторканих», які не несуть жодної відповідальності за злочини?

Простій людині шлях нагору перекритий надійно. Влада за-
тикає останні шпаринки, щоб «чужі» не змогли проникнути до 
закритої привілейованої касти. Днями міністр торгівлі наукою і 
освітою повідомив про значне скорочення місць для студентів-
юристів, навчання яких оплачуватиме державний бюджет. А це 
означає, що вихідцям з бідних сімей не вдасться отримати про-
фесію судді, прокурора, адвоката, нотаріуса – адже заплатити 
за освіту десятки тисяч гривень вони не в змозі. Як це й було у 
середньовіччі: бідняків судитимуть багачі – і правди в такому 
суді простій людині не знайти.

Недарма подібне суспільство породжувало Робін Гуда, 
Довбуша чи Кармалюка. Простолюд, зневірений в офіційному 
правосудді, намагався боротися за справедливість доступними 
методами – ішов у гайдамаки, опришки, гайдуки. Не лише го-
лота, але і заможні козаки змушені були братися за зброю для 
захисту своїх прав. Недарма Богдан Хмельницький, коли не 
знайшов управи на шляхетську сваволю в суді, подався на Січ. 
Суспільство – складний організм, який намагається регулювати 
себе самотужки. Що більше тиск згори, то більше й опір знизу. А 
псевдоеліта, яка нині керує Україною, нездатна до системного 
підходу до суспільних явищ. Вона через брак справжньої осві-
ти й необхідних знань навіть не уявляє собі, чим намагається 
керувати. Має лише примітивний хапальний інстинкт і безмірну 
жадібність. Проковтнути ще зможе – паща велика, але чи зможе 
перетравити? Тут уже бере сумнів.

Нічого нового сучасні господарі Печерських пагорбів не 
вигадали. Вони мавпують кроки кремлівських можновладців, 
проте не розуміють обмеженості власних ресурсів. До кишень 
московських правителів стікаються сотні мільярдів від продажу 
нафти і газу, тому вони можуть виділяти дещо й на соціальну 
сферу. Чимало рядових росіян погодилося віддати власну 
свободу за повну миску на своєму столі. А в українця свободу 
забирають, натомість повної миски не гарантують. Цим про-
буджують бунтівні інстинкти, яких у нашого люду вистачало в 
усі історичні епохи. 

«Об’єднана опозиція» підіграла владі, випустивши пару 
народного невдоволення через масові акції «народного по-
встання». Надовго? Наряд чи. Економіка тріщить по швах, а 
з різким погіршенням свого життя простолюд погодитися не 
зможе. Кріпаками добровільно не стають.

Ігор БУРКУТ

міська дитяча лікарня 
завалена сміттям

Наш читач Василь Виноградов 
поділився своїм обуренням від 
побаченого на території (прак-
тично – під вікнами) Чернівецької 
обласної дитячої клінічної лікарні 
№1, що на вулиці Руській, 207а. 
Там стоять напівпорожні сміттєві 
баки, зате навколо багато сміття. 
«Зазначу, це лікарня, – і серед 
сміття багато шприців, систем, 
таблеток, ампул тощо. Це дуже 
небезпечно. Такі речі навпаки 
повинні бути максимально ізольо-
вані, адже тут щодня проходять 
відвідувачі лікарні, переступаючи 
через небезпечне в прямому сенсі 

сміття, – наголошує читач. – По-
спілкувавшись з однією з праців-
ниць закладу, дізнався, що цих 
двох сміттєвих контейнерів не 
вистачає. Раніше їх було чотири, 
але чомусь два з них тут більше 
не ставлять. Сміття з переповне-
них баків випадає, мішки рвуться 
і їхній вміст розноситься вітром по 
території, каже працівниця. Куди 
дивиться міська державна сані-
тарно-епідеміологічна станція? І 
чому з такою неповагою до людей 
ставиться чернівецький Спецко-
мунтранс, який просто не виконує 
свою роботу? Ганьба!»

колонка редактора
ми – раби, бо 
ми – німі

У буквариках 
60-х років минулого 
століття буквально 
на перших сторін-
ках була така фраза, 
напиcана по скла-
дах: «Ра-бы – не 
мы, мы – не ра-бы». 
Та, як з’ясувалося, 
тодішні освітяни лукавили. До слова, це 
лукавство перейшло у спадок і нинішнім. На-
справді крилатий вислів звучить по-іншому: 
«Рабы – не мы, рабы – немы». Саме так: раб 
нічого не може сказати, бо не має права 
голосу. Натомість ми, українці ХХІ століття, 
начебто і можемо сказати все, що думаємо. 
Але це – тільки начебто. Бо реально ми дуже 
обмежені в інформації. Вона не тільки дозо-
вана, а й вибірково оціночна. Журналістів 
програмують на певні стереотипи. Ми з ніг 
збиваємося, щоби знайти страшилку, сен-
сацію, тоді як щоденні людські проблеми 
проходять повз увагу. А саме вони – головні. 
Та щоби ці питання не кололи свідомість 
громадськості, усі державні й недержавні 
установи вже створили собі прес-служби, 
які доводять читачам, слухачам і глядачам 
те, що цим установам вигідне. 

Нині журналіст не може самостійно отри-
мати інформацію навіть про те, скільки чер-
нівчан зламало руки-ноги через слизькі, не 
посипані шляховиками дороги, чи потерпіли, 
скажімо, від спеки. Черговий лікар та й навіть 
завідувач травмпункту відповість, що він не 
має права розголошувати ці цифри – нібито 
вони є державною таємницею. І відішле до 
головного лікаря...

Або ж, приміром, нещодавня ситуація у 
Сторожинці. Директор місцевої комунальної 
друкарні запротестував проти відключення 
світла на його підприємстві і звернувся по 
допомогу до депутата обласної ради Руслана 
Мельника. Той приїхав не сам, а з телебачен-
ням. Коли журналістка, вислухавши дирек-
тора, попросила прокоментувати ситуацію 
другу сторону, себто заступника начальника 
Сторожинецького РЕМу, той відповів, що 
нічого коментувати не буде, бо не має права. 
Журналістка поцікавилася, хто ж має таке 
право – начальник РЕМу? З’ясувалося, що і 
той «німий», бо говорити може тільки перша 
особа Обленерго. А зробить це керівник че-
рез свою прес-службу, бо так просто з ним 
не зв’язатися. 

І таку закритість від громадськості в 
суспільстві мають практично всі інституції. 
Тому й кажу, що ми, рядові громадяни, пе-
ребираємо на себе ознаки рабів. Позбавили 
нас, буковинців, до прикладу, залізничного 
зв’язку практично з усією Україною, а ми 
це проковтнули – мовчимо. Тут ще й міст 
в Атаках поламався – до Хмельницька до-
братися проблематично. Одне слово, купа 
незручностей. Хоча згадайте: ще два роки 
тому десятки  поїздів відходили від Черні-
вецького вокзалу і порожніх серед них не 
було. Нині вокзал перетворився на пустку. 
Комусь там, на горі, мабуть, кортить зробити 
нерентабельною Західну залізницю, щоби 
приватизувати її за безцінь. А, може, й про-
сто знищити? 

Одне слово, раби ми...
Людмила ЧЕРЕДАРИК                  

після 14 червня ям на 
дорогах не буде? 

– До 14 червня ямковість на доро-
гах загального користування Буковини 
має бути повністю ліквідована. А вже 
15 червня голова ОДА Михайло Папієв 
разом із журналістами здійснить об’їзд 
усіма магістралями та перевірить ви-
конані роботи, –  повідомив перший 
заступник керівника виконавчої вла-
ди краю Георгій Галиць на засіданні 
комісії з організації перевірки стану 
виконання ремонтних робіт на дорогах 
загального користування Чернівецької 
області.

За словами п. Галиця, ремонтні 
роботи на дорогах проводитимуться 
в ручному режимі, тобто усі кошти, які 
Служба автомобільних доріг та облав-
тодор отримуватимуть на свої рахунки, 
витрачатимуться виключно на закупів-
лю матеріалів. А про плани робіт та їхнє 

виконання влада звітуватиме щоденно. 
На головних магістралях області 

працюватимуть усі 20 бригад Служби 
автомобільних доріг. А на офіційному 
сайті ОДА створений спеціальний роз-
діл «Ремонт доріг», де вже розміщу-
ється щоденна інформація про запла-
новані роботи Служби автомобільних 
доріг, їх об’єм, кількість робітників, 
залученої техніки, години роботи та 
контакти відповідальної особи, а також 
звіти про виконані роботи. Тож тепер 
кожен буковинець може відстежувати 
роботу Служби автомобільних доріг 
і повідомляти до обласної державної 
адміністрації про всі можливі недоліки 
в роботі шляховиків краю. 

А після 14-го червня «насолоджу-
ватимемось» відремонтованими тра-
сами!

міні гес збережуть від повеней...
– Наша область має потужний 

потенціал розвитку альтернативних 
джерел енергії, – заявив на черговій 
селекторній прес-конференції дми-
тро павел, начальник управлін-
ня інфраструктури та туризму 
ода. – Йдеться про будівництво 
малих ГЕС, вдале використання 
сонячної та вітрової енергії, а також 
переробки деревини на брикети та 
палети. 

Оскільки в краї розроблена 
Комплексна програма енергое-
фективності, енергозбереження 
та раціонального використання 
паливно-енергетичних ресурсів до 
2015 року, в її рамках владникам 
удалося вивчити енергетичний по-
тенціал області. 

– Одним з досить потужних дже-
рел альтернативної енергетики є 
будівництво малих ГЕС потужністю 

до 10 мВт на таких річках як Прут, 
Сірет і Черемош, – зазначив Дмитро 
Дмитрович.

Та важливішим є те, що це мож-
ливе тільки там де, за часів Радян-
ського Союзу вже були гідроелек-
тростанції. Тобто йдеться про їхнє 
відновлення при ретельному ви-
вченні екологічної складової цього 
питання.

Наразі в області діє мала ГЕС у 
Яблуниці. Пан Павел спростував і чут-
ки, що екологи заборонили будувати 
міні-ГЕС у Карпатах. Хоча саме про цю 
заборону ще рік тому говорив Борис 
Баглей, коли очолював нині спочиле 
в Бозі державне управління охорони 
навколишнього природного серед-
овища. Тепер, зрозуміло, вже ніхто 
не заборонить Облдержадміністрації 
будувати все, що заманеться, бо від 
17 травня територіальні органи ОНПС 

в Україні ліквідовані. Їм на зміну прий-
шов Департамент екології та туризму 
Облдержадміністрації.

– Думки екологів розходяться: 
частина з них вважає, що споруджен-
ня малих ГЕС із дотриманням еколо-
гічних вимог принесе користь, а інші 
ж – що буде біда, – лукавив началь-
ник управління інфраструктури, бо 
підтримувати будівництво міні-ГЕС 
можуть лише заангажовані екологи.

За словами Павела, ці гідроелек-
тростанції стануть великим позитивом 
при повенях, бо певним чином регу-
люватимуть спуск води. 

До того ж міні-ГЕС споруджува-
тимуть виключно за кошти інвесторів, 
тобто без фінансової підтримки бю-
джету. За словами Дмитра Дмитро-
вича, будівництво ГЕС потужністю 
1 Мвт, як Яблуницька, потребує $ 
900 тис.  До слова, охочих до такого 

будівництва чимало, бо при цьому ді-
ятиме так званий «зелений тариф», 
вигідний інвестору.  

На Буковині 
розвиватимуть 
геліосистеми 

Очільник управління зазначив 
також, що в Чернівецькій області 
планують розвивати сонячну енер-
гетику. Жодної конкуренції між ін-
весторами немає, оскільки територій 
для такої діяльності вистачає. Для 
таких геліосистем найбільше під-
ходять відкриті пологі схили.

Розвиток такої альтернативної 
енергетики коштує дорогувато, але 
посадовець запевнив, що окупаєть-
ся така сонячна система за три роки. 
А один кіловат виробленої енергії 
вартуватиме 7 грн.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Торгувалися за хабар 
у $100 тис.

960 тис. грн вимагав заступник голови од-
нієї з райрад Чернівців від директора одного з 
міських ринків за сприяння у погодженні плану 
реконструкції ринку. Та для директора ринку 
така сума була «непід’ємною», тож зійшлися на 
810 тис. грн. Гроші передавалися через брата 
хабарника. 

Як розповів журналістам на прес-
конференції петро КовалЬ, головний 

прокурор Буковини, оперативні заходи із 
затримання хабарника тривали кілька місяців. 
Протиправні дії владника доведені, наразі йому 
загрожує до 12 років позбавлення волі.   

– Коли мені доводиться доповідати про такі 
справи у столиці, там дивуються, що Чернівець-
ка область ніби найменша, а хабарі чи не най-
більші в Україні, – зазначив прокурор.

А чи не пора подумати над тим, чому це так 
і щось нарешті зробити?

Любов КАФАНОВА, «Версії»

місцеве самоврядування 
сторожинецькому рему не указ?

Ремівці уже замахнулося на 
відключення від електрики навіть 
центральної районної лікарні. Чи, 
може, його керівники поміняли 
громадянство?

Принаймні, таке враження склалося після 
відвідин засідання контрольної комісії Сторожи-
нецької райради з вивчення діяльності ПАТ «ЕК 
«Чернівціобленерго» на території району. Коли у 
заступника голови райради Івана Октав’яновича 
Іліки зібралися всі депутати, господар кабінету 
зателефонував на мобільний до нового начальни-
ка РЕМу Андрія Романовича Штогринця й нагадав 
йому, що вчора той отримав від голови райради 
Петра Брижака запрошення на засідання комісії. 

Здогадайтеся, чим закінчилася розмова? На-
чальник РЕМу просто вимкнув мобільник. Як ска-
зали б раніше – кинув трубку. Щоправда, спочат-
ку зауважив, що зайнятий. На більш наполегливе 
запитання представника місцевої влади, чому 
не прислав свого представника чи заступника, 
сердито відповів, що має свого начальника. Ось 
тільки не уточнив – Шекету чи Бабакова? З огляду 
на поведінку головного електрика району, схоже, 
що його шефом є екс-віце-спікер Держдуми Росії 
Олександр Бабаков. Бо людина, яка обслуговує 
один з найбільших районів Буковини, повинна 
дбати, найперше, за її людей. Принаймні, хоча б 
не забувати про це. 

Саме тому на порядку денному контрольної 
комісії стояли питання про реагування на запити 
та незаконні відключення підприємств району 
від електроенергії. Голова комісії депутат рай-
ради Олександр Босович зауважив, що, коли 
б прокурор району вчасно відреагував на його 
звернення, а не чекав вказівки згори від обласної 
структури, то і поваги до депутатського корпусу 
з боку РЕМу було би більше.  А тим часом РЕМівці 
безсоромно йдуть відключати від електроенергії 
лікарню, не замислюючись над тим, що це може 
потягнути за собою людські жертви. Адже серед 
відділень ЦРЛ – реанімація, пологовий будинок 
з кювезами для виходжування новонароджених 
тощо.

Утім, подумалося: влада сама винна у тому, 
що великий бізнес її ігнорує. Бо занадто великі 
преференції дарує йому. Так, приміром, за 8,5 га, 
що є у користуванні Сторожинецького РЕМу, він 

сплачує лише 15 тис. грн податку за рік. Тоді як 
інші підприємці Сторожинеччини за гектар землі 
відраховують бюджету по 20 тис. грн на рік! Та 
головне у тому, що це лише офіційно оформлені 
землі, тоді як у користуванні РЕМу  є значно більше 
землі, якою вони користуються без документаль-
ного оформлення.                                    

Чому держава «нахиляє» дрібного підпри-
ємця і пестить монополіста? – питання, думаю, 
риторичне, відповідь усім зрозуміла. 

Втім, Обленерго «наїжджає» і на державу, 
вимагаючи від сільських рад оплату за повер-
нення вуличного освітлення. Але йдеться ж не 
про нове будівництво, а про  відновлення того, 
що вже було. 

А ще керівництво ПАТ ввело в оману РДА та 
ОДА. Зокрема, з подачі очільників Обленерго 
голова облдержадміністрації М. Папієв повідомив 
мешканцям хутора Мамурний, які йому скаржи-
лися, що світло їм можуть провести тільки за їхній 
рахунок. Натомість, з Києва від  НКРЕ прийшло 
роз’яснення, де це спростовується. Сторожинець-
кий РЕМ зобов’язаний провести людям світло за 
свій кошт. А якщо вони йому допоможуть, то потім 
з ними розрахуватися  і повернути борг. 

Гостро стояло на комісії і питання про ліміт на 
споживання електроенергії, тобто про те, на яку 
максимальну потужність може розраховувати 
громадянин. Іван Бурла, зокрема,  обурювався 
обмеженнями споживання, порівнявши електро-
мережу з магазином, де тобі у руки продадуть 
лише 1 кг цукру, коли на варення потрібно, 
скажімо, 5 кг!         

Одне слово, держава повинна врегульову-
вати проблеми, що виникають між громадянами і 
монополістами. А мовчазна згода влади з такими 
незаконними діями монополіста може спонукати 
громадян до самостійного вирішення проблем, як 
це вже сталося у Болгарії…

Та повернемося до роботи комісії. Вона ре-
комендувала колегії районної ради запросити 
на найближчу сесію, яка відбудеться 19 червня, 
голову Обленерго п. Шекету та представників 
контрольних органів – Держенергонагляд, НКРЕ, 
Антимонопольний комітет та управління у спра-
вах захисту споживачів у Чернівецькій області. 
Забігаючи наперед, передбачаємо, що Шекета 
проігнорує це запрошення, чим і продемонструє, 
хто є насправді у нас владою. Чи здійсниться наш 
прогноз – наразі проінформуємо.     

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»  

Україна – держава рабів зі смаком сво-
боди, ідентичним натуральному.

Нам щороку роблять щеплення від 
грипу, та категорично не воліють при-
щеплювати від рабства, хоча для здоров’я 
воно значно небезпечніше. 

Шановні галерні раби, дайте з вами 
погрести, аби я порівняв, що гірше – ваше 
рабство чи моя свобода

Досвід Древньої Греції та США засвід-
чує, що без рабів нормальної демократії не 
досягти.
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15,07.15 Хазяїн у домi.
06.20,07.20 Країна on-line.
06.30 Х/ф «Управа».
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «Г. Жженов. 
Агент надiї».
Д/ф «Г. Жженов. Агент надiї», 
ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.10 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.20 Т/с «Роксолана», 11 i 12 с.
12.20,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.50 Т/с «Ставка бiльша за 
життя».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20,22.50 Погода.
15.40 Життя на рiвних.
15.55 Т/с «Сiмнадцять миттєвос-
тей весни».
18.55 Агро-News.
19.05 Сiльрада.
19.25 Останнє попередження.
19.45 «Про життя» з А. Паль-
чевським.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фестиваль пiснi «Кобле-
во».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Генеральська онука».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.20 ТелеАкадемiя.
03 .25  Х /ф  «Червоненьк а 
квiточка».
04.30 Хiт-парад.
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.35 «ТСН».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 5 , 0 8 . 1 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
08.05 «Економiчнi подiї».
10.00 М/с «Бернард».
10.35 «Секретнi матерiали шоу-
бiзнесу». «Україна наступає».
11.45,12.50,01.40 «Не бреши 
менi 4».
13.55,14.50 «Красуня за дванад-

цять годин».
15.45 «100 000 за правду».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.15,03.30 Мелодрама «Моя 
старша сестра».
20.15 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 3».
22.30,05.00 «Грошi».
23.50 Бойовик «Вiйна». (2).
02.30,03.00 «Маша i моделi».

   IнТер
04.40 Х/ф «Наречений».
06.10 «Подробицi тижня».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10,12.20,20.30 Т/с «Вулицi 
розбитих лiхтарiв 13».
13.10 «Судовi справи».
14.50 «Сiмейний суд».
15.40 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
20.00 «Подробицi».
23.30 Т/с  «Одного разу в 
Ростовi».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.50 Х/ф «Кидок кобри». (2).
04.10 Т/с «Сiмейний детектив».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,01.45,03.20 Погода.
05.15 Свiтанок.
06.20,07.30 Дiловi факти.
06.30 Т/с «Таксi».
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,00.55 Надзвичайнi 
новини.
10.10 Х/ф «Охоронець».
12 .25 ,13 .00  Анекдоти по-
українськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Людина президента 
2».
15.00 Х/ф «Снайпер 2».
16.50 Х/ф «Снайпер 4: Переза-
вантаження».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Чужий район 2».
21 .55  Т /с  «Прок урорськ а 
перевiрка».
23.00,03.25 Свобода слова.
01.50 Про-Ziкаве.ua.

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.20,03
.20 «Час спорту».
06.50,07.35,23.45,00.55,03.25 
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23

.00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.55,09.50,10.55,11.55,12.50,13.
50,14.50,17.20,17.50,22.50,23.50
,03.55,06.25 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.10 «Велика полiтика».
11.15 «Час. Пiдсумки тижня з Т. 
Даниленко».
12.10 «Новинометр».
15.15 «Мамина школа».
16.10 «Вiкно в Європу».
16.45 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.00 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Податковий щоденник».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
00.30 «Кабiнети».
02.40 «Життя цiкаве».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».

   ТВа
6.00 Теми тижня
6.30, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55 
Погода
6.35, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00 По-
года на курортах
6.40, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05 
Гороскоп
6.50, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45 
Про казки
7.15 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі 
Холмс» 
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.00, 23.25 Познайомимось?
14.10, 2.10 7 чудес України
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.00 Привітай
21.30, 23.30 Теми дня
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не на-
кажеш»
23.00, 2.30 7 природних чудес 
України

   Трк»Україна»
06.10 Найкращий кухар на селi 2.
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 
Подiї.
07.10 Т/с «Глухар».
09.20,12.50,17.20,21.50 Т/с 
«Слiд».
10.00 Х/ф «Нiчний гiсть».
11.50 «Хай говорять. Безплiднi 

зусилля?»
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Ковбої».
23.15 Х/ф «Вiдчайдушний». (2).
01.15 Х/ф «Обитель зла 2: 
Апокалiпсис». (3).
02.40 Т/с «Подiя» (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Т/с «Дорожнiй патруль 10».

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний 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, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху» 
09.00 15.30 22.25 01.35 03.10 
05.30 – «Телемеридіани»  
10.25 - «Доброго ранку, Буко-
вино!» 
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
13.20 «Зав’язь»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.25, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.05 Д\\фільм «Все про їжу»
02.40 «Експромт» 
04.00 Х\\фільм

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 15.15, 21.10 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.05, 17.00, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»
08.20, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25, 08.05, «Служба по-
рятунку 101»
08.25, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00, 17.30, 20.45 «Повний 
привід»
09.25 «Дзеркало історії» 
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-

графа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Титани бізнесу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.00 Волейбол. Буковинська 
чоловіча ліга. Матч за 3 місце

   ТеТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08 .25  М/ф «Ч iп  i  Дейл  - 
бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00,18.10 Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми».
12.00 Т/с «Та, що говорить з 
привидами».
13.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с «Руда».
17.20 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.40 Т/с «Притулок» (2).
02.30 Х/ф «Пiзнай себе».
04.00 До свiтанку.

   нТн
06.00,02.05 «Легенди карного 
розшуку».
06.30 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна».
08.05 «Агенти впливу».
09.00 Х/ф «Кохати по-росiйськи».
10.40 Т/с «Доктор Тирса».
14.35 Т/с «Острiв непотрiбних 
людей».
18.30 Д/с «Реальнi злочинцi».
19.00,01.35,04.05 «Свiдок».
19.30 Т/с «Меч».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
22.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12». 
(2).
23.30 Т/с «Менталiст». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.35 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.00 «Правда життя».

   СТБ
05.30 «Чужi помилки. Нiж в 
спину».
06.15 «Чужi помилки. Хрещений 
батько».
07.00,15.55 «Усе буде добре!»

08.55,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.20 «Зоряне життя. Перше 
кохання зiрок».
11 .15  «Зоряне  життя .  Не 
вiдступати i не здаватися».
12.10 «Один за всiх».
1 4 . 0 5  « П р а в и л а  ж и т т я . 
Напiвфабрикати: у пошуках 
м`яса».
15.00 «Правила життя. Само-
губство швидкого приготування».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
21.00 Т/с «Заклятi друзi».
22.25 «Детектор брехнi».
23.20 «Куб».
00.20 «Битва екстрасенсiв».
01.20 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 Х/ф «Ад`ютант його 
ясновельможностi».
03.25 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.00,05.50 Teen Time.
05.05 Т/с «Вперед - до успiху».
05.55,16.55 Т/с «Татусевi донь-
ки».
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,23.55 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.50,00.15 Погода.
09.00 Х/ф «Весiльний перепо-
лох».
11.10,18.00,19.55 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Качинi iсторiї».
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Кадетство».
21.00 Ревiзор 2.
22.50 Т/с «Свiтлофор».
00.20 Т/с «Милi обманщицi». (2).
01.15 Т/с «Дружна сiмейка».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50,03.30 Зона ночi.
02.55,03.35 Українцi Вiра.
04.40,04.55 Зона ночi. Культура.
04.45 Княгиня Ольга.
04.50 Незнайомка.

   к1
07.00 М/ф.
10.10 Х/ф «Давайте потанцю-
ємо».
12.10,18.00 «Звана вечеря».
13.10 «Пороблено в Українi».
14.40 «КВК».
17.00 «Велика рiзниця».
19.00 «Орел i Решка».
20.00 «Лямур Тужур».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 М/ф «Пiдводна братва».
23.40 Х/ф «Дiвчина мого най-
кращого друга». (3).
01.20 «Нiчне життя».
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КіНопалаЦ «ЧерНівЦі»

Великий зал: «Форсаж – 6»: 17.40; «Епік 3D»: 10.00, 13.50; «Земля після нашої ери»: 12.00, 15.50, 20.00, 22.00.
Малий зал: «Кімната метеликів»: 21.00; «Ти і я назавжди»: 19.30; «Великий майстер»: 17.00.

КіНотеатр «ефеКт» 

«Форсаж 6»: 11.00, 17.30; «Земля після нашої ери»: 13.30, 15.30, 20.00, 22.00.  

Зал філармоНіЇ

7 червня, 18.30: Вечір інструментальної музики.

паБ «PUBLIK»

6 червня: «Beer Gun», м. Чернівці. 
7 червня: «Фліт», м. Івано-Франківськ. 
8 червня: «Violin Stream Orchestra», м. Чернівці. 
9 червня: «M-jazza», м. Чернівці.
10 червня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
11 червня: Da Kooka, м. Чернівці. 
12 червня: «Гвавт», м. Чернівці.

театр лялЬоК

9 червня, 12.00: «Принцеса на горошині».

ХудожНіЙ муЗеЙ
14 червня, 10.30: «Кіно і друзі». Фотовиставка присвячена 75-річчю від дня народження кіноактора Борислава Брондукова. 
Виставка вітражів (копії) Адама Сталони-Добжанського (під патронатом консульства Польщі). 
«Дивовижний світ Мікалоюса Чюрльоніса». Виставка живопису (копії).  

театр ім. о. КоБИляНСЬКоЇ
6 червня, 11.00: «Як Настуня ледь не стала марою».
7 червня, 11.00: «Карлсон, який живе на даху».
8 червня, 18.30: «Панночка».
9 червня, 12.00: «День народження Кота Леопольда»; 18.30: «Інцидент».

оргаННИЙ Зал
8 червня, 18.30: Концерт вокальної та органної музики.

соціальні
сторожинецький рем –  
не танк, але пішов «ромбом»
і вирішив, окрім рядових споживачів, розчавити 
лікарню, друкарню та організатора протестів  

Саме таким чином під прес енергетиків 
потрапив координатор Буковинського гро-
мадського об’єднання та проекту «Право 
на світло», підприємець і депутат-мажори-
тарник обласної ради від Сторожинецького 
району Руслан Мельник. 

Минулого тижня під кінець робочо-
го дня РЕМівці прийшли відключити від 
електроенергії його підприємство, хоча в 
нього немає жодної копійки заборгованості. 
Більше того, його переплата монополісту 
становить понад 2 тис. грн (!) Отже, сьогод-
ні п. Мельник уже передав усі документи, 
що стосуються інциденту, до місцевого 
відділення Антимонопольного комітету. 
До слова, керівник Чернівецького сектору 
Національної комісії з регулювання у сфері 
енергетики (НКРЕ) Анатолій Маляр, до яко-
го також звернувся із заявою підприємець, 
визнав, що перед відключенням має бути 
попередження за три робочих дні. 

Та, як відомо, для Обленерго закон 
не писаний. Саме тому підприємці, яким 
доводиться сплачувати за електроенергію 
наперед, практично всі без винятку обурені 
тим, що Обленерго плутає передоплату і 
борг. «Як це можна відключити світло не за 
борг, а за те, що підприємство не сплатило 
за місяць наперед? Як на мене, це свавілля, 
за яке треба бити по руках!», – наголошує 
Руслан Мельник. 

Утім, протягом минулого тижня Мель-
ник був не єдиним, кого намагалися неза-
конно, без попередження, відключити від 
електроенергії. Позбавити світла хотіли й 
тисівчан, відключивши вуличне освітлен-
ня, а також Сторожинецьку центральну 
районну лікарню та Сторожинецьку дру-
карню – підприємства, до речі, комунальні, 
що перебувають у юрисдикції райради. 

Хоча директор друкарні Віктор Білін-
ський не розгубився і викликав міліцію, яка 
й не дала після закінчення робочого дня 
відрубати світло підприємству. Це дозво-

лило колективу друкарні наступного дня 
працювати, а її директору – розібратися зі 
Сторожинецьким РЕМом. До слова, з Об-
ленерго навіть прибув представник  їхньої 
внутрішньої безпеки.

Як з’ясувалося, причина інциденту 
до банального проста: не пройшов раху-
нок по банку. Провини друкарні в цьому, 
зрозуміло, немає. Тож достатньо було бух-
галтеру РЕМу зателефонувати до колеги з 
друкарні, щоби переконатися: платіжка 
пішла до банку. Але на цьому пригоди 
платіжки не закінчилися: наступного дня 
банк здійснив одразу дві операції, знявши з 
поліграфістів кошти за два місяці наперед! 
Але ж Білінський не йде пресувати за це 
ні банк, ні РЕМ. Чому ж таке свавілля до-
зволяють собі керівники РЕМу?       

У цій справі маємо ще один ню-
анс. Коли обурені керівники під-
приємств спілкувалися із заступ-
ником начальника РЕМу Андрієм 
Проданом, вони вимагали в нього 
пояснення, чому посвідчення елек-
триків, як і виписані їм наряди – без 
номерів. З’ясувалося, що з обліком 
у РЕМі не все гаразд, бо це, за сло-
вами п. Продана, у них така норма. 
Тож у присутніх одразу ж виникло 
запитання: а чи не зроблять такі 
посвідчення собі злодії, щоби 
скористатися ними?      

Одне слово, такий ось куль-
біт – чотири випадки відключен-
ня за тиждень (Мельник, Сто-
рожинецька районна лікарня, 
Сторожинецька друкарня і вуличне 
освітлення у Тисівцях) – від ново-
призначеного начальника РЕМу п. Што-
гринця. Так він розпочав свою діяльність 
на Сторожинеччині після п. Федорова. 
Останнього, до слова, теж не та уже й давно 
перевели до цього району з Кельменеч-
чини – «навести порядок». Та це, мабуть, 

йому не вдалося, бо за 7 останніх місяців 
у Сторожинецькому районі це вже третій 
керівник РЕМу. 

Щось негаразд у данськім королівстві…
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

у пакистані чиновникам заборонили 
кондиціонери, а в україні «чернівціобленерго» 
обмежує людям споживану потужність  

Прем'єр-міністр Пакистану Мір Хазар 
Хан Хосо заборонив чиновникам корис-
туватися кондиціонерами в робочих при-
міщеннях. Бо країна наразі переживає 
енергетичну кризу,– повідомляє Associated 
Press. Обмеження ввели для зниження 
навантаження на пакистанські електро-
мережі. 

Ще 2010 року уряд країни оголосив 
нову енергетичну політику. Та запровадже-
на низка заходів не допомогла скоротити 
дефіцит електроенергії, який ще рік тому 
становив 8500 мегават, тобто 40% від 
загальних обсягів споживання в країні. 
Ситуація в Пакистані загострюється ви-
снаженням запасів природних ресурсів. За 
оцінками фахівців, власних запасів нафти 
країні вистачить до 2025 року, а природно-
го газу – до 2030 року.

Тож нині голова уряду запровадив 
також новий літній дрес-код, який перед-
бачає носіння вільного одягу світлих від-
тінків. Це, на думку прем'єра, допоможе 
держчиновникам впоратися зі спекою: 
влітку повітря в Пакистані прогрівається 
до 40 градусів за Цельсієм.

Енергетична криза в Пакистані 
пов'язана зі значним зростанням міського 
населення у 80-ті роки минулого століття, 
– повідомляє в своїй доповіді американське 
Національне бюро з азіатських досліджень. 
Генеруючі потужності, побудовані у другій 

половині XX століття, уже не можуть задо-
вольнити зростання попиту. 

Щоби запобігти подібному, український 
уряд вирішив провести модернізацію. 
Та коштів на неї в державному бюджеті 
не було. А зношеність основних фондів 
генеруючих компаній сягає 50-80 відсо-
тків. Отож без продажу в приватні руки, 
за умови масштабного переведення цього 
виробництва на сучасні технологічні рей-
ки, виходу не було. До того ж, експерти 
підрахували, що при наявній структурі 
попиту на електроенергію ТЕС, вкладені 
в модернізацію кошти швидко окуплять-
ся. А відсутність політичних ризиків для 
приватного капіталу є гарантією, що 
бізнес за таких умов не буде збитковим. 
Не зіткнеться зі збитками й  держава, бо 
компанії енергетичної генерації були про-
дані за ринковою ціною, але уряд при цьому  
зберіг за собою контрольний пакет акцій 
(25% плюс 1 акція).

Законодавчо приватизацію об'єктів 
енергетичної галузі (теплові енергогене-
руючі компанії та обленерго) розпочали 
в Україні ще на початку 90-х. Продавати 
АЕС, ГЕС, магістральні електромережі і 
теплоелектроцентралі було заборонено. 
На практиці до торгів приступили аж у 
1997 році, кілька разів міняючи стратегію 
й допускаючи тендер з одним учасником. 
Але вже влітку 1998-го процес був загаль-

мований. Майже весь 1999 рік керівництво 
галузі провело у боротьбі з уже приватизо-
ваними обленерго, намагаючись реалізува-
ти концепцію повернення їх до монопольної 
державної енергетичної компанії.

Натомість приватизовані обленер-
го роблять усе, що хочуть. Принаймні у 
Чернівецькій області вони вже перебрали 
на себе функцію прем’єр-міністра, бо під-
писують договори зі споживачами лише на 
3 кіловати. Відтак буковинцям буде не до 
кондиціонерів. Спробуй тут водночас вклю-
чити пральну машинку, мікрохвильову та 
чайник. Тож ми наочно переконуємося, 
що замість інвестицій у модернізацію об-
ладнання, монополісти обмежують людей 
у користуванні електрикою!

«А ще вони вимагають гроші в під-
приємців, – пише  Міла НЕДЄЛЬСЬКА у 
«Закарпатських новинах», CLIP news. info 
(«Закарпаттяобленерго», яке належить до 
тієї ж групи Бабакова, що й «Чернівціобле-
нерго», почало вимагати від підприємців 
сплату за електроенергію за 2 місяці напе-
ред – авт.) Тож за чий кошт буде проводити-
ся модернізація? І для чого було проводити 
приватизацію, якщо вантаж порятунку 
електромереж області знову ляже на плечі 
місцевого бізнесу та людей?» – риторично 
запитує колега, а буковинці до її запитання 
приєднуються.

 Вл. інф.

Щоби люди вчасно та справно розраховувалися за ко-
мунальні платежі, їм треба створити для цього зручні умови. 
Коли ж таких немає, то, як казав класик Незалежності, «ма-
ємо те, що маємо». Але те, що маємо, дуже ускладнює людям 
життя. Тому й виникла ситуація, про яку хочу розповісти та 
звернутися до Буковинського громадського об’єднання, яке 
нині реалізує соціальний проект «Право на світло» із про-
ханням допомогти у вирішенні проблеми, що виникла, як на 
мене, буквально на рівному місці. 

Особисто моє завдання – організувати від членів – меш-
канців ОСБ «Яблунівка» та працівників Придністровської 
дослідної станції сплату комунальних платежів: за експлу-
атаційні витрати по найму житла – це так звана квартплата, 
водопостачання та водовідведення і за вивіз сміття. Та заува-
жу, що до сплати за електроенергію я – як керівник ОСБ – не 
маю жодного стосунку. 

До вересня минулого року до нас один раз на місяць при-
їжджала працівниця Сторожинецького РЕМу Домка Василівна 
Сафроній. За півдня всі сплачували їй за електроенергію. 
Потім цю послугу, мабуть, скоротили. Відтоді у мешканців 
мікрорайону й з’явилися заборгованості з оплати за елек-
трику. Саме тому люди неодноразово зверталися до мене по 
допомогу у вирішенні питання своєчасної сплати за спожиту 
електроенергію.  

Мені ж не байдуже до людей, які мешкають на території 
ОСБ, розташованого на межі Чернівців і Сторожинецького 
району, біля Годилова, а ще точніше – на землях Велико-
кучурівської сільської ради. Там у кількаповерхових старих 
будинках живуть переважно колишні працівники Придні-
стровської дослідної станції садівництва. Серед них – діти 
війни (32 особи, яким уже за 70), 9 учасників бойових дій, 
3 чорнобильці та численні багатодітні матері. Решта – за не-
великим винятком – пенсіонери. Скажіть, чи може вчасно і 
регулярно сплатити за спожиту електроенергію Євфрозина 
Воробець, яка вже три роки не піднімається з ліжка, або само-
тній Микола Пудла, якому 86 років, чи хворі пенсіонери Марія 
Левкун, Гарафіна Горох, Ганна Бойтель, Світлана Яковець, 
Микола Тужиков та багато інших. Усі ці люди, до слова, й ті, що 
працюють нині на дослідній станіції, яким протягом робочого 
дня складно кудись вибратися, постійно й слізно звертаються 
до мене. Їм дуже важко їздити щомісяця до Сторожинецького 
РЕМу, щоби заплатити за світло. Не дійдуть вони самотужки, 
себто пішки  і до поштового відділення в Годилові. Найближ-
че розташований до нас Ощадний банк, з яким Обленерго 
уклало угоду. Але й туди менше ніж за годину старій людині 
не дістатися. Тим паче, там на клієнта чекає малоприємний 
сюрприз – шалені черги. Якщо поталанить, простоїш години 
дві, якщо ні – витратиш півдня. Люди, що працюють, дозво-
лити собі такого не можуть. 

– А ми, пенсіонери, діти війни хоч і маємо час, та не маємо 
здоров’я, щоби простояти півдня у черзі. Хворі ноги не до-
зволяють, а ціпок, на який спираєшся, не рятує, – скаржилася 
мені Світлана Яковець. 

Отож, скажіть, хіба це нормально: терпіти такі незручності, 
щоби віддати свої власні кошти?! 

На прохання людей ще торік я звернулася до тодішнього 
керівника РЕМу і запропонувала йому змінити ситуацію на 
краще. Коли я веду прийом, а це двічі на тиждень, призначена 
людина, якій самі члени ОСБ заплатять за роботу по гривні-дві, 
збере платню за електроенергію й відвезе до РЕМу. Та, на жаль, 
монополіст нікого не чує, крім себе. Як йому вигідно, так він і 
робить. Хіба це нормально? Хто для нього, хотілося б знати, 
клієнт? Людина, яка дає йому заробити, – чи сміття під ногами, 
з яким ніхто не рахується?

Здається, що останнє. Тому маю пропозицію до влади, яка 
покликана створювати людям комфортні умови для життя. Бо 
саме за це вона отримує з наших податків зарплату. Так ось 
чому б не поділити «Чернівціобленерго» на кілька підприємств 
і виставити їх на продаж, залишивши нинішньому керівництву 
лише один район? І тоді люди самі одразу ж визначать, у кого 
їм краще обслуговуватися. Інакше зрушень не буде. Для при-
кладу, у Берліні, де я знайомилася з організацією комунального 
обслуговування населення, діють  5-6 енергообслуговуючих 
команій. Саме тому й клієнт їхній у дуже великій пошані.

Насамкінець усе ж таки ще раз звертаюся до керівництва 
Сторожинецького РЕМу з проханням від імені не тільки усіх 
працівників станції садівництва та мешканців ОСБ «Яблу-
нівка», а й від усіх жителів села Годилів, які підтримують 
прохання «яблунівців», організувати на місці сплату за 
електроенергію. Бо це буде вигідно не тільки клієнтам, а й 
надавачам послуг.     

Ганна ПІВТОРАН, керівник ОСБ «Яблунівка» 

упосліджені 
клієнти рему
або чому обленерго 
працює так, як зручно 
йому, а не людям



     УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15,07.15 Хазяїн у домi.
06.20,07.20 Країна on-line.
06.30 Х/ф «Управа».
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «О. Збруєв. Не-
велика перерва».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,10.15 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Кордон держави.
09.35 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
10.30 Т/с «Роксолана».
12.35,18.55,21.20 Дiловий свiт.
12.40 Темний силует.
12.50 Т/с «Ставка бiльша за 
життя».
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання у 
Верховнiй Радi України на тему: 
Стан дотримання прав людини 
в Українi.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.45 Свiт спорту.
19.10,21.30 Фестиваль пiснi «Ко-
блево».
19.45 «Про життя» з А. Паль-
чевським.
20.50 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Генеральська онука».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.20 Ближче до народу.
03.55 Рояль в кущах.
04.15 Книга.ua.
04.40 Хiт-парад.
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30 Пiдсумки дня.
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».
06.45,07.15,08.15,09.10 «Снiданок 
з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
08.05 «Економiчнi подiї».
10.00 М/с «Бернард».
10.35 «Секретнi матерiали шоу-
бiзнесу». «Зiрковi райдери».

11.45,12.50,02.20 «Не бреши 
менi 4».
13.55,14.55 «Красуня за дванад-
цять годин».
15.45 «100 000 за правду».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10,20.15 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 3».
22.30,05.00 «Територiя обману 
2».
23.50,04.10 «Секс-мiсiя 2».
00.55 Бойовик «Незнайомець». 
(2).
03.10,03.40 «Маша i моделi».

   IнТер
04.50,12.30 Д/с «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
05.30,18.10 Т/с «Жiночий лiкар 2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
13.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анiчка».
20.00 «Подробицi».
23.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.50 Х/ф «Живi».
03.50 Д/ф «Три днi Юрiя Гагарiна. 
I все життя».

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.40,01.25,03.20 Погода.
05.05 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.40 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.20,13.00,21.55 Т/с «Прокурор-
ська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Чужий район 2».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Антибумер». (2).
00.35 Кримiнальний облом.
01.30 Х/ф «Бумер». (2).
03.25 Т/с «Син дракона».

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.20,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.55,03.25 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.

00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,17
.20,17.50,22.50,23.50,03.55,06.2
5 «Погода».
08.15 «Процес».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.50 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.10,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Акцент».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
00.30 «Територiя закону».
02.40 «Новинометр».
04.20 «Майстер-клас iз Наталкою 
Фiцич».
04.40 «В кабiнетах».

   ТВа
6.00, 2.10 7 чудес України
6.35, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45 Про 
казки
7.10 Ранок надії
7.45, 21.30, 23.30 Теми дня
8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55 
Погода
8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00 По-
года на курортах
8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05 
Гороскоп
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі 
Холмс» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.10 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.00 Привітай
21.00 Сімнадцять хвилин правди
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не на-
кажеш»
2.30 7 природних чудес України

   Трк»Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 
Подiї.
07.10,23.20 Т/с «Глухар».
09.20,13.00,17.20,21.50 Т/с 
«Слiд».
10.00 Т/с «Вiкторiя».

12.00 «Хай говорять. Росiйська 
душа Вiки Циганової».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Ковбої».
02.00 Т/с «Подiя». (2).
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Фейс - контроль»
08.30 Д \\фільм «Таємниці під-
водного світу»
09.00, 15.30, 22.25, 01.45, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Смаки культур» 
13.20 «Експромт»
14.00 «Палітра»
14.25, 00.10 Концертна програма
16.30 «Я-особистість»
18.00, 21.00 – «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро-платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.15 Д/фільм «Глобальне по-
передження»
02.40 «Долі жіночі»  (рум. мов.) 
04.00 Х\\фільм

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 15.05, 21.10 
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний світ»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30  «Блискуча година 
від М2»
13.15 Волейбол. Буковинська 
чоловіча ліга. Фінал

17.30, 20.45  «80 островів: на-
вколо світу»
18.00 «Атлас тваринного світу» 
22.00 Х/ф «Любов на стороні» (2)

   ТеТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
0 8 . 2 5  М / ф  « Ч i п  i  Д е й л  - 
бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки», 320 с.
10.00,18.10 Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми».
12.00 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
13.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с «Руда».
17.20 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Т/с «Притулок» (2).
02.15 Х/ф «Iдеал». (2).
03.45 До свiтанку.

   нТн
04.35 ,10 .30  Т /с  «Говорить 
полiцiя!»
06.50 Х/ф «Неждано-негадано».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,04.10 «Правда життя».
13.00,19.30 Т/с «Меч».
14.50,17.00 Т/с «Захист Красiна 
2».
16.45,19.00,01.30,03.00 «Свiдок».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
22.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12». (2).
23.30 Т/с «Менталiст». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.00 «Легенди карного розшуку».
02.30 «Речовий доказ».
03.30 «Уроки тiтоньки Сови».

   СТБ
05.55,15.55 «Усе буде добре!»
07.45,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.10 «Зоряне життя. Битва за 
дiтей».
10.20 «Зоряне життя. Випробу-
вання бездiтнiстю».
11.20 Х/ф «Жiноча робота з ризи-
ком для життя».
13.55 «Правила життя. Ковбаснi 
обрiзання».

14.50 «Правила життя. М`ясний 
вирок».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
21.00 Т/с «Заклятi друзi».
22.25 «Детектор брехнi».
23.20 «Куб».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.20 Х/ф «Ад`ютант його 
ясновельможностi».
02.45 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.00,05.50 Teen Time.
05.05 Т/с «Вперед - до успiху».
05.55,16.50 Т/с «Татусевi доньки».
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.50 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.00 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Милi обманщицi». (2).
01.25 Т/с «Дружна сiмейка».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05,04.00 Зона ночi.
03.10 Українцi Надiя.
04.05 Чемпiон чемпiонiв.
04.20,04.55 Зона ночi. Культура.
04.25 Майстер музи.
04.40 Птаха кубла Марiї.

   к1
07.00 М/ф.
09.40 «Гумор на К1».
11.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.05,19.00 «Орел i Решка».
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,22.00 Д/с «Вiйна статей».
15.00 Д/ф «Жiнки зверху».
16.00 «Королева декору».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Студентка». (2).
01.50 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Хазяїн у домi.
06.20,07.20 Країна on-line.
06.30 Х/ф «Управа».
07.15 Ера будiвництва.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «Всенародна 
актриса Н. Сазонова».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.10,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,10.30,12.50,15.15,19.35 
Погода.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.45 Т/с «Роксолана».
12.35,18.55,21.10 Дiловий свiт.
12.55 Т/с «Ставка бiльша за 
життя».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Д/ф «Контингент. Ефiопiя 
або смерть». Фiльм 1.
15.50 Т/с «Сiмнадцять миттє-
востей весни».
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
19.45 «Про життя» з А. Паль-
чевським.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Генеральська ону-
ка».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.10 Новини.
01.45 Про головне.
02.20 ТелеАкадемiя.
03.20 Кумири i кумирчики.
03.45 Сiльрада.
04.00 Театральнi сезони.
04.50 Хiт-парад.
05.40 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.40 «ТСН».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 5 , 0 8 . 1 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
08.05 «Економiчнi подiї».
10.00 М/с «Бернард».
10.40 «Секретнi матерiали шоу-
бiзнесу». «Великий Дробиш».
11.50,12.50,01.50,02.40 «Не 
бреши менi 4».
13.55,14.45 «Красуня за дванад-
цять годин».

15.45 «100 000 за правду».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10,20.15 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана 3».
22.30,04.35 «Мiняю жiнку 7».
23.55 Трилер «У лiжку з воро-
гом». (2).
03.30,04.05 «Маша i моделi».

   IнТер
04.50 Т/с «Сiмейний детектив».
05.30,18.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Вулицi розби-
тих лiхтарiв 13».
12.30 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
13.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анiчка».
20.00 «Подробицi».
23.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.50 Х/ф «Кривавий спорт». 
(2).
03.20 Д/с «Iсторiя Миру».

   ICTV
04.55,06.40,02.05,03.55 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.30,07.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
1 0 . 1 0 , 1 6 . 4 0  Т / с 
«Далекобiйники».
12.25,13.00,21.55 Т/с «Проку-
рорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Чужий район 
2».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Бумер». (2).
01.10 Стоп-10.
02.10 Х/ф «Оповiдь про Федота-
стрiльця».
04.00 Т/с «Син дракона».

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.45,07.40,18.50,23.40,00.20,0
3.20 «Час спорту».
06.50,08.50,23.45,00.55,03.25 
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0

0,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,1
7.20,17.50,22.50,23.50,03.55,06
.25 «Погода».
08.20,00.30 «Новини Київщи-
ни».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.10,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.15 «Драйв-новини».
17.25 «Особливий погляд».
18.15,22.45,04.15 «Хронiка 
дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
02.40 «Велика полiтика».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

   ТВа
6.00, 2.10 7 чудес України
6.35, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
7.45, 21.30, 23.30 Теми дня
8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55 
Погода
8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00 
Погода на курортах
8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05 
Гороскоп
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі 
Холмс» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.10 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.00 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не на-
кажеш» 
2.30 7 природних чудес України

   Трк»Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 
11».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.35 
Подiї.
07.10,23.20 Т/с «Глухар».
09.20,13.00,17.20,21.50 Т/с 
«Слiд».
10.00 Т/с «Вiкторiя».

12.00 «Хай говорять. Чудеса 
зцiлення».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Ковбої».
02.00 Х/ф «Вiдчайдушний». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний 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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 15.30, 22.25, 01.45, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»  
10.25 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
10.55 14.00 – «Новини» (рум. 
мов.) 
11.10 «На музичній хвилі»  
11.40, 17.32 «Зорепад поба-
жань» «Сузір’я почуттів» (рум. 
мов.)
12.00 Д/фільм «Смаки культур» 
13.20 «Красен світ»
14.15 «Телемеридіани»  
14.30, 00.10 Концертна про-
грама
16.30 «Буковинчики-веселин-
чики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.15 Д\\фільм «Все про їжу»
02.45 «Телелітопис краю»   
04.00 Х\\фільм

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 15.05, 21.10 
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00 , 21.30, 00.00 «Чер-
нівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05  «Вертикальний 
світ»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30  «Блискуча година 
від М2»

13.15 Волейбол. Буковинська 
чоловіча ліга. Матч за 3 місце
17.30, 20.45 «80 островів: на-
вколо світу»
18.00 «Атлас тваринного світу»
22.00 Волейбол. Буковинська 
чоловіча ліга. Фінал

   ТеТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп  i  Дейл - 
бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00,18.10 Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми».
12.00 Т/с «Та, що говорить з 
привидами».
13.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с «Руда».
17.20 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Т/с «Притулок» (2).
02.15 Х/ф «Сiм речей, якi треба 
встигнути зробити до 30ти». (2).
03.45 До свiтанку.

   нТн
06.00 Х/ф «Ах,  водевiль, 
водевiль...»
07.05 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,02.40 «Речовий доказ».
10.30 Т/с «Говорить полiцiя!»
12.55,19.30 Т/с «Меч».
14.50,17.00 Т/с «Захист Красiна 
2».
1 6 . 4 5 , 1 9 . 0 0 , 0 1 . 3 5 , 0 3 . 1 0 
«Свiдок».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
22.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12». 
(2).
23.30 Т/с «Менталiст». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.05 «Легенди карного роз-
шуку».
03.40 «Уроки тiтоньки Сови».
04.05 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Чужi помилки. Родове 
прокляття».
06.25,15.55 «Усе буде добре!»

08.10,18.20 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
09.55 «Зоряне життя. Зорянi 
весiлля».
11.00 «Зоряне життя. Дiти-
злочинцi».
12.05 Х/ф «П`ять рокiв i один 
день».
13.55 «Правила життя. Молочнi 
рiчки».
15.00 «Правила життя. Рибний 
день».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
21.00 Т/с «Заклятi друзi».
22.25 «Детектор брехнi».
23.20 «Куб».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Ад`ютант його 
ясновельможностi».
02.45 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.00,05.50 Teen Time.
05.05 Т/с «Вперед - до успiху».
05.55,16.50 Т/с «Татусевi донь-
ки».
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Ре-
портер.
07.35,08.35,19.50,00.25 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
1 1 . 0 5 , 1 7 . 5 5 , 1 9 . 5 5  Т / с 
«Воронiни».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.00 Т/с «Свiтлофор».
00.30 Т/с «Милi обманщицi». (2).
01.25 Т/с «Дружна сiмейка».
03.00,04.00 Зона ночi.
03.05 Українцi Надiя.
04.05 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.
04.25,04.55 Зона ночi. Культура.
04.30 Сумний П`єро.
04.50 Соломон i Годеле.

   к1
07.00 М/ф.
09.40 «Гумор на К1».
12.05,19.00 «Орел i Решка».
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,23.00 Д/с «Вiйна статей».
16.00 «Лямур Тужур».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
22.00 Д/ф «Жiнки зверху».
00.00 «Крутий тато».
01.40 «Нiчне життя».

вівторок 11 червня

8понеділоксереда 12 червня
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Для початку поставте собі запитання: який зиск 
тоді отримає банк, з чого він формуватиме власний 
прибуток?  Швидше за все, відсотком за такий кредит 
стане щомісячна комісія, яку позичальник сплачує 
від початкової суми кредиту. Ця умова обов’язково 
має бути зазначена у кредитному договорі, але вона, 
як правило, прописана таким дрібним шрифтом, 
що клієнти просто не звертають на неї уваги.  Кон-
сультанти банку часто замовчують відомості про 
додаткові комісії або повідомляють про них після 
підписання договору. І це зрозуміло, бо перед бан-
ківськими працівниками ставлять плани з продажу 
фінансового продукту і їхнє головне завдання – при-
вабити клієнта, вказуючи лише на переваги даного 
продукту. Клієнти же звинувачують банки: мовляв 
вони їх обдурюють, хоча насправді самі винні в тому, 
що дозволили себе надурити. 

Своєю чергою, банкіри підкреслюють: щоби 
уникнути будь-яких непорозумінь, слід уважно ви-
вчати умови договору. «Договір треба вичитувати 
повністю від початку до кінця і всі незрозумілі пи-
тання уточнювати у працівників банку, – коментує 
тетяна КрИЦКалЮК, начальник відділення 
банку. – Клієнт має право взяти з собою типову 
форму або уже підписаний банком договір для 
ознайомлення з його умовами і, якщо вони його не 
влаштовують, може відмовитися від позики. Якщо 
договір підписано обома сторонами, значить, по-
зичальник погоджується з умовами кредитування, а 
отже в майбутньому це не зобов’язує банк нагадувати 
йому про пені та штрафи, які нараховуються за неви-
конання умов кредитного договору» .  

Працівники управління Національного банку 
України теж наполягають на ознайомленні з головними 
умовами договору про надання кредиту до його під-
пису, наголошують на досконалому вивченні розділів 
Порядку видачі кредиту та його погашення.  

Проте більшість людей, які бажають скористатися 

Безкоштовний кредит – 
лише в мишоловці

кредитними послугами, економічно неграмотні і їм 
дуже важко самим розібратися з текстом договору. 
Та що вже казати, якщо навіть працівники банків 
потрапляють на вудку своїх колег з інших банків. 

Зінаїда, колишній працівник банку, роз-
повідає: «Дізналася, що в одному з банків, де пра-
цювала моя знайома, видають споживчі кредити 
під 0% готівкою. Вирішила скористатися їхніми 
послугами і взяти позику на придбання холодиль-
ника. Консультант запевнила, що жодних відсотків 
сплачувати не потрібно, тільки перший внесок 
у вигляді комісійних за весь строк користування 
кредитом. До того ж дала в подарунок гроші на при-
дбання мікрохвильової печі. Це мене остаточно під-
купило, і я одразу ж підписала договір. Прийшовши 
додому, вирішила більш детально ознайомитися 

з його умовами. Договір був дуже громіздким – 
шість сторінок тексту, набраного дрібним шриф-
том. Уважно прочитавши пункти, побачила, що 
умовами передбачається ще й сплата коштів за 
обслуговування кредиту від його початкової суми. 
Мені такі умови здалися невигідними і я вирішила 
відмовитися від позики. У банку мені дозволили 
достроково погасити кредит, проте перший вне-
сок повернути не захотіли. Коли я звернулася по 
допомогу до знайомої, що там працювала, та лише 
розвела руками: мовляв, нічим не може допомогти, 
договір уже підписаний і сплачена сума комісійних 
поверненню не підлягає».

На що ж потрібно звертати увагу клієнту при 
оформленні кредиту, щоб не потрапити у подібну 
неприємну ситуацію?

Першочергово, на те, з якої суми будуть на-
раховуватись відсотки – від неповерненої суми 
кредиту чи від початкової. Низька ставка відсотка 
означає, що банк виграє за рахунок додаткових 
комісій: за відкриття рахунку, його ведення, ви-
дачу та обслуговування кредиту. Якщо ж до про-
центної ставки, зазначеної в рекламному буклеті, 
приплюсувати всі супутні комісії, вийде ефективна 
ставка. У деяких банках вона може перевищувати 
процентну вдвічі. 

Конкретні суми додаткових платежів зазна-
чаються у тарифах банку. Краще дізнатися про 
них заздалегідь, щоби потім не виявити, що за 
погашення кредиту, наприклад, безготівковим 
платежем береться додаткова плата.

Руслан КОзЛОВ,  «Версії»

українська економіка має шанс на одужання
реформи виведуть країну до першої сотні світового рейтингу

Для кожного буковинця такі «хвороби» 
економіки мають конкретні «ускладнення»: 
неможливість легального працевлаштування, 
відсутність соціального захисту, зарплата «в 
конверті» без гарантій гідної пенсії. Звідси – 
серйозна напруга в українському суспільстві 
та пошуки кращої долі за кордоном найбільш 
активними та заповзятливими краянами. За де-
якими даними, за кордоном працюють близько 
115 тисяч наших земляків.

Схоже, влада усвідомила всю глибину 
проблеми і робить конкретні кроки, щоби ви-
правити ситуацію, намагаючись поліпшити 
бізнес-клімат. Так, зменшення податкового тя-
гаря і зростання рівня повернення ПДВ сприяло 
збільшенню кількості платників цього податку.

За даними Міністерства доходів і зборів, 
минулого року кількість платників податку на 
додану вартість в Україні зросла більш ніж на 
72%. У 2013 році зростання чисельності плат-
ників ПДВ триває. 

На думку фахівців, збільшенню чисельності 
платників ПДВ значною мірою сприяло спро-
щення процедури реєстрації та видачі свідоцтва 
платника. 

При цьому Міндоходів продовжує спроби 
подальших удосконалень у цій сфері, зокрема 
шляхом скорочення термінів відкриття рахунків 
для платників податків від трьох до одного дня, 
а також прийняття таких рахунків на облік або 
зняття їх з обліку.

Планується і зниження єдиного соціального 
внеску (ЄСВ), і часткове повернення внеску в 
разі створення нових робочих місць. За словами 
глави Міністерства доходів і зборів Олександра 
Клименка, протягом 2013 року мають завер-
шити підготовку для зниження ставки єдиного 
соціального внеску до 15% (наразі ставка ЄСВ, 
яку сплачує роботодавець, становить від 34,7% 
до 49,7%, залежно від класу професійного ри-
зику виробництва).

До того ж, уряд затвердив порядок компенса-

ції 50% єдиного соціального внеску роботодав-
цям, які створюють нові робочі місця з зарплатою, 
що втричі перевищує мінімальну. 

На думку експертів, це приведе до легалізації 
фонду оплати праці та підвищенню зарплат, осо-
бливо в галузях, де спостерігається невисокий 
рівень оплати праці. 

Чернівецька область належить до аграрних 
областей. За інформацією Державної служби 
статистики, галузь сільського господарства нале-
жить до найнижче оплачуваних в Україні – разом 
з медициною та будівництвом. Тож і маємо на-
ступну статистику: найнижчі зарплати на початку 
цього року отримали працівники підприємств 
Тернопільської (2091 грн) і Чернівецької (2221 
грн) областей. Відтак, важливо, щоби робото-
давцям довелося піднімати зарплати, аби мати 
можливість знизити ставки ЄСВ.

Від 1 січня до 30 листопада поточного року 
мінімальна зарплата встановлена в розмірі 1147 
грн. На компенсацію половини сплаченого ЄСВ 
можуть розраховувати роботодавці, які на ново-
му робочому місці запропонують співробітникові 
зарплату не менше 3441 грн (нині середня зарп-
лата в Україні складає 3000 грн).

У 2014 році на такі компенсації буде спрямо-
ваний понад мільярд гривень. В уряді підрахува-
ли, що це дасть можливість створити не менше 70 
тисяч нових високооплачуваних робочих місць, 
при цьому надходження до бюджету збільшаться 
на 3 млрд. грн.

Звичайно, для виведення економіки з тіні, 
для зростання ділової активності передбачені 
й інші заходи. Міндоходів має намір зробити 
«п’ять кроків назустріч бізнесу». Глава відомства 
Олександр Клименко повідомив, що ця програма 
передбачає перехід від фіскальної до сервісної 
служби (будуть відкриті сервісні центри, які допо-
можуть підприємцям), боротьбу з корупцією, по-
ліпшення бізнес-клімату. Крім того, міністерство 
має намір зробити свої послуги безкоштовними. 
Особливу увагу приділять формуванню податкової 
культури.

Підстави для оптимізму є: за минулий рік 
Україна поліпшила свої позиції в ряді міжнародних 
рейтингів. Країна піднялася від 152-го на 137-ме 
місце в рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing 
Business-2013), складеному Світовим банком та 
IFC, і піднялася на дев’ять пунктів у Глобальному 
індексі конкурентоспроможності 2012/2013, підго-
товленому експертами Всесвітнього економічного 
форуму, посівши 73 місце з 144.

Та це не привід зупинитися у кроках уряду 
назустріч бізнесу. Підприємцям вже обіцяне 
спрощення процедури реєстрації підприємств, 
набуття ними статусу платника ПДВ, спрощення 
поставлення на податковий облік. Адже для того, 
щоби створити бізнесу комфортні умови, уряд 
збирається здійснити реформи, які реалізують 
завдання зі входження нашої країни до першої 
сотні світового рейтингу. 

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

Протягом багатьох років такий показник здоров’я економіки України, 
як ділова активність, був не на висоті. Головний партнер підприємців – 
держава – рідко бувала з ними чесною та передбачуваною. Несподівані 
зміни законодавства, неповернення податку на додану вартість (ПДВ), 
численні перевірки, бюрократичні перешкоди і корупція – це те, що 
ускладнює бізнес і, як наслідок, знижує конкурентоспроможність країни.

З кожним роком банки вигадують все більше 
нових способів для приваблення клієнтів

Певно, кожний з нас звертав увагу 
на рекламні листівки, в яких банки 
пропонують взяти кредит під 0%. 
На перший погляд  дуже заманлива 
пропозиція, але чи все так просто, як 
здається? 



відпочинкові

кому належать українські змі?
Українське телебачення пе-

ребуває в руках кількох медіа-
магнатів.

Власниками Інтеру, «голов-
ного каналу країни», разом із 
низкою менших каналів нещо-
давно стали ті ж Дмитро Фірташ і 
Сергій Льовочкін.

Ігорю Коломойському нале-
жить «1+1».

У числі власників телемедіа 
– Віктор Пінчук і Рінат Ахметов – 
найбагатша людина України. Од-
ним з телеканалів володіє і Петро 
Порошенко, людина, що посідає 
5 місце у списку українських ба-
гатіїв. 

obozrevatel.com

Власники друкованих та Інтернет-ЗМІ 
часто  не надто відомі. За приклад може стати 
журнал «Український тиждень», інформації 
щодо фактичного власника якого вкрай мало.

Рідко буває так, що все цілком прозоро, 
як у випадку з газетою «Україна молода», де 
власником, головним редактором і фінансо-
вим директором протягом всього її існування 
є Михайло Дорошенко. 

Зазвичай в кожного ЗМІ є свої ремарки. 
Скажімо, мікрохолдинг родини де-факто 
належить меру Львова Андрію Садовому, а 
де-юре – його дружині Катерині. 

Проте, якщо виходити з того, що власник і 
фактичний спонсор видання – це дві різні речі, 
ситуація ще більш ускладнюється. Приміром, 
сайт «Главком», головредом якого є Віктор 
Шлінчак, отримує фінансування від західних 
інституцій, відтак постає питання, кому нале-
жить ресурс? Вочевидь, все-таки Шлінчаку, 
що є розробником концепту. 

Тісно пов’язані з політичними структура-
ми – відповідно з Соцпартією та «Батьківщи-
ною» – газети «Сільські вісті» та «Вечерние 
вести». Ми включили їх до наших таблиць, 
оминувши, скажімо, такий партійний листок, 
як газета «Товариш», бо ці два медіа мають 
все-таки більше «покриття», ніж розповсю-
дження серед членів партії. 

Друковані та інтернет-ЗМІ
На першій позиції серед 

українських медіа-холдингів 
– Inter Media Group (Дмитро 
Фірташ, Group DF, та Сергій 
Льовочкін, очільник Адміні-
страції Президента). Інший 
чималенький Український 
медіа-холдинг належить під-
приємцю Борису Ложкіну. Це 
він з 14 років працював поза-
штатним кореспондентом, а у 
23 (в 1994 році) створив пер-
ший власний продукт – газету 
«Теленеделя». Деякими ЗМІ 
Ложкін володіє на паях – зо-
крема, з Петром Порошенком 
та Ігорем Коломойським.

Останній фігурує і як 
власник холдингу «Главред-
медіа», котрим Коломий-
ський колись володів спільно 
з Олександром Третьяковим, 
але з 2010-го позбувався 
окремих мас-медіа. Тож нині 
«Главред-медіа» представле-
ний фактично однойменним 
сайтом та Інтернет-ресурсом 

«Телекритика».  

Медіа-групиТелебачення
красноїльська 
полонина 2013

У Красноїльську вже втретє святково провели 
вівчарів на літування. Що й казати – цьогорічне 
свято відвідали близько 10 тисяч гостей! Тим паче, 
що добиратися сюди набагато ближче, аніж до 
Путили, та й дороги на Сторожинеччині відчутно 
кращі, аніж в інших районах. Красноїльчани ж 
гостей зустріли численними наметами з виши-
ванками та різноманітними сувенірами, веле-
тенським парком атракціонів, безліччю смачних 
наїдків.

Не оминули  красноїльське свято й високі гості. Так, в одному з гостинних селянських на-
метів з губернатором краю Михайлом Папієвим поділилися не тільки в’язальницькими 
секретами, але й дали поколихати в автентичній люльці дворічного буцика-карапузика. 
– Красноїльськ, нарівні з Путилою, стає другим центром полонинського вівчарства в нашо-
му регіоні, – дипломатично відзначив Михайло Папієв. 
Бо насправді тутешній вихід на полонину вже вкотре перевершив путильських конкурентів 
– і за організацією дійства, і за насиченістю культурно-розважальної програми. 

Що за карпатське свято 
– без ватага, запалення 
ватри та веселих хоро-
водів?

Родзинкою свята цьогоріч стали вівча-
рі з Гути у волохатих кожухах-гунях та 
їхня карпатська вівчарка Дік. Бачите 
дивну дерев’яшку на її шиї? Це знак для 
кожного, що пес має господаря!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії», фото автора
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Довкола широчезної полонинської сцени постійно юрмилися 
люди. Зокрема, своїми виступами «запалював» усіх «Лісапєтний 
батальйон» Наталії Фаліон, який нещодавно виграв  в телешоу 
«Україна має талант-5».
А ще на фестивалі унікальну колекцію автентичних народних 
строїв Сторожинеччини представив заслужений діяч мистецтв 
України Микола Шкрібляк. До речі, більшість відвідувачів свята 
приїхали до Красноїльська у вишиванках!



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Формула гри».
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «В. Терешкова. 
Мiс Всесвiт».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.10,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Книга.ua.
09.55 Т/с «Роксолана».
12.30,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.50 Українська пiсня.
13.30 Перша Мiжнародна бiзнес-
конференцiя «Україна та парт-
нери».
14.30 Погода.
14.35 Д/ф «Контингент. Ефiопiя 
або смерть». Фiльм 2.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Д/ф «Контингент. Ефiопiя 
або смерть». Фiльм 3.
15.55 Т/с «Сiмнадцять миттєвос-
тей весни».
19.00 Про головне.
19.25 Останнє попередження.
19.45 «Про життя» з А. Паль-
чевським.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Формула гри».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,02.10 Новини.
01.45 Про головне.
02.25 ТелеАкадемiя.
03.45 Не вiр худому кухарю.
04.10 Книга.ua.
04.30 Хiт-парад.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.15 «ТСН».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 5 , 0 8 . 1 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
08.05 «Економiчнi подiї».
10.00 М/с «Бернард».
10.35 «Секретнi матерiали шоу-
бiзнесу». «Дiвчата люблять 
гарячiше».
11.45,12.50,02.10,03.00,04.55 
«Не бреши менi 4».

13.55,14.50 «Красуня за дванад-
цять годин».
15.45 «100 000 за правду».
16.45 «ТСН. Особливе».
17 .10 ,20 .15  Т /с  «Величне 
столiття. Роксолана 3».
22.30 «Пекельна кухня 3».
00.30 Бойовик «Мисливцi за 
скарбами». (2).
03.50,04.20 «Маша i моделi».

   IнТер
04.50,12.30 Д/с  «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
05.30,18.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
13.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «Анiчка».
20.00 «Подробицi».
23.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.50 Х/ф «Людина - невидим-
ка». (2).
03.30 Д/ф «Три днi Юрiя Гагарiна. 
I все життя».

   ICTV
04.55,06.40,02.00,03.20 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.40 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.20,13.00,21.55 Т/с «Прокурор-
ська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Чужий район 2».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Бумер 2». (2).
01.10 Нетаємнi файли.
02.05 Х/ф «Антибумер». (2).
03.25 Т/с «Син дракона».

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.20,03
.20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.55,03.25 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.

00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.
50,17.20,17.50,22.50,23.50,03.55,
06.25 «Погода».
08.20 «Драйв-новини».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.10,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.10 «В кабiнетах».
17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.10,02.40 «Реальний сектор».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
00.30 «Новинометр».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Територiя закону».

   ТВа
6.00, 2.10 7 чудес України
6.35, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
7.45, 21.30, 23.30 Теми дня
8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55 
Погода
8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00 По-
года на курортах
8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05 
Гороскоп
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі 
Холмс» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.10 Сімнадцять хвилин правди
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.00 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не на-
кажеш» 
2.30 7 природних чудес України

   Трк»Україна»
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20 
Подiї.
07.10,23.20 Т/с «Глухар».
09.20,13.00,17.20,21.50 Т/с 
«Слiд».
10.00 Т/с «Вiкторiя».
12.00 «Хай говорять. Нiч у готелi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Ковбої».

02.00 Т/с «Подiя» (2).
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Реалії»
08.30 Д \\фільм «Таємниці під-
водного світу»
09.00, 14.15, 15.30, 01.40, 03.10 
«Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Палітра» 
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\фільм «Смаки культур»
13.20 «Невигадані історії»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти» 
20.00 «На музичній хвилі» 
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
23.00 «Час країни» 
23.30 Д/фільм  «Магія природи»
02.10 Д/фільм «Глобальне по-
передження»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\фільм

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 21.10 «Ма-
лятко»
07.20, 09.50, 15.20, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний світ»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30  «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінемато-
графа»
15.25 «Подружки» 
17.30, 20.45 «80 островів: на-
вколо світу»
18.00 «Атлас тваринного світу»
22.00 «Пряма відповідь»

   ТеТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08 .25  М /ф «Ч iп  i  Дейл  - 
бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00,18.10 Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми».
12.00 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
13.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
14.00,19.10 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с «Руда».
17.20 УТЕТа пара.
19.50 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Х/ф «Тiнь вампiра». (2).
03.35 До свiтанку.

   нТн
04.40,10.30 Т/с  «Говорить 
полiцiя!»
06.55 Х/ф «Каїр-2» викликає 
«Альфу».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
1 0 . 0 0  Д / с  « Т а є м н и ц i 
кримiнального свiту».
13.00,19.30 Т/с «Меч».
14.50,17.00 Т/с «Захист Красiна 
2».
16.45,19.00,01.35,02.40 «Свiдок».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю». (2).
22.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 12». (2).
23.30 Т/с «Менталiст». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.10 «Легенди карного роз-
шуку».
03.10 «Уроки тiтоньки Сови».
03.50 «Правда життя».

   СТБ
05.30 «Чужi помилки. Остання 
вiдпустка «нiмця».
06.15,15.55 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45 «Зоряне життя. Зорянi 
зради».
10.45 «Зоряне життя.Матусинi 
синочки».
11.50 Х/ф «Кохання на сiнi».
13.55 «Правила життя. Смачно 
до смертi».
14.55 «Правила життя. Вулична 
отрута».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.00 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
21.00 Т/с «Заклятi друзi».
22.25 «Детектор брехнi».
23.20 «Куб».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Ад`ютант його 
ясновельможностi».
02.40 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.00,05.50 Teen Time.
05.05 Т/с «Вперед - до успiху».
06.00,16.50 Т/с «Татусевi донь-
ки».
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.50,00.30 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.00 Т/с «Свiтлофор».
00.35 Т/с «Милi обманщицi». (2).
01.25 Т/с «Дружна сiмейка».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05,03.50 Зона ночi.
03.10 Пiд знаком бiди.
04.00 Моя адреса - Соловки. 
Тягар мовчання.
04.15 Перетворення.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Solo-Mea.

   к1
07.00 М/ф.
09.40 «Гумор на К1».
11.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.05,19.00 «Орел i Решка».
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,22.00 Д/с «Вiйна статей».
16.00 «Королева декору».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «По той бiк лiжка». (2).
01.35 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Формула гри».
07.15 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 08.15 Д/ф «Є. Весник. Все 
не так, як у людей».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.10,20.45 Пiдсумки дня.
09.35 Офiцiйна хронiка.
09.40 «Вiра. Надiя. Любов».
10.30 Контрольна робота.
10.50 Т/с «Роксолана».
12.35,18.45,20.35 Дiловий свiт.
12.55 Т/с «Ставка бiльша за 
життя».
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Перша Мiжнародна бiзнес-
конференцiя «Україна та парт-
нери».
17.05 Т/с «Сiмнадцять миттєвос-
тей весни».
18.20 Новини.
19.05 Фестиваль пiснi «Коблево».
19.35 «Надвечiр`я».
21.00 Фiнал Мiжнародного кон-
курсу молодих танцюристiв Єв-
робачення 2013.
22.30 Свiтло.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Формула гри».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
03.20 Хто в домi хазяїн?
03.45 Життя на рiвних.
04.00 «Вiра. Надiя. Любов».
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04
.50 «ТСН».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 5 , 0 8 . 1 5 , 0 9 . 1 0 
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
08.05 «Економiчнi подiї».
10.00 М/с «Бернард».
10.30 «Секретнi матерiали шоу-
бiзнесу». «Родом з КВК».
11.40,12.45,04.05 «Не бреши 
менi 4».
13.45,14.45 «Красуня за дванад-

цять годин».
15.45 «100 000 за правду».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана 3».
20.15 «Вечiрнiй Київ 2013».
22.05 Комедiя «На гачку».
00.05 Драма «Iнтердiвчинка». (2).
02.45 Бойовик «Мисливцi за 
скарбами». (2).
04.40 «Ремонт +».

   IнТер
04.50 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
05.30,18.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.10 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
12.30 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
13.20 «Судовi справи».
15.10 «Сiмейний суд».
16.00 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Т/с «Опiвднi, на пристанi».

   ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.40,01.55,03.55 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Далекобiйники».
12.20,13.00,21.55 Т/с «Прокурор-
ська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Чужий район 2».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Жмурки». (2).
01.10 Провокатор.
02.00 Х/ф «Бумер 2». (2).
04.00 Т/с «Син дракона».

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.20,03
.20 «Час спорту».
06.50,00.55,03.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.

00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16
.10,17.20,17.50,22.50,23.50,06.2
5 «Погода».
08.15 «Процес».
08.25 «Ранок iз зiркою».
08.45 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.10,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.15 «Мотор-новини».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Реальний сектор».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особливий погляд».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
23.45,02.40 «Хронiка тижня».
00.30 «Машина часу».
03.40 «В кабiнетах».
04.20 «Новини Київщини».

   ТВа
6.00, 2.10 7 чудес України
6.35, 9.25, 17.00, 14.40, 4.00, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
7.45, 21.30, 23.30 Теми дня
8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55 
Погода
8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00 По-
года на курортах
8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05 
Гороскоп
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі 
Холмс» 
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно 
Кохання
14.10 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30 Привітай
21.00 Сімнадцять хвилин правди
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не на-
кажеш» 
2.30 7 природних чудес України

   Трк»Україна»
П`ятниця, 14 червня
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30 
Подiї.
07.10 Т/с «Глухар».
09.20,13.00,17.20,20.00 Т/с 
«Слiд».

10.00 Т/с «Вiкторiя».
12.00 «Хай говорять. Анжелiка 
проти короля».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20 «Говорить Україна».
22.15 Т/с «Охоронець 2» (2).
01.30 Т/с «Подiя» (2).
03.50 Т/с «Ковбої».

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/фільм «Таємниці підвод-
ного світу»
09.00, 15.30, 22.25, 02.10, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани» 
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Смаки культур»
13.20 «Енциклопедія дизайну»
14.00 «Буковинчики-веселин-
чики»
14.30, 00.10 Концертна програма 
16.30 «Красен світ»
17.32 «Святині Буковини»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії» 
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Толока» 
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Магія природи»
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 08.30 , 09.25, 15.05,  21.10 
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25, 
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний світ»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»

13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
17.30, 20.45 «80 островів: на-
вколо світу»
18.00 «Атлас тваринного світу»
22.00 КВН. Ліга «Торнадо». Фінал

   ТеТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08 .25  М /ф «Ч iп  i  Дейл  - 
бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00,18.10 Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми».
12.00 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
13.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
14.00 Богиня шопiнгу.
16.15 Т/с «Руда».
17.20 Досвiдос.
19.10 Одна за всiх.
20.50 Вiталька.
22.00 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.00 Х/ф «Крик 3». (3).
02.00 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
03.35 До свiтанку.

   нТн
04.20 Т/с «Говорить полiцiя!»
04.30 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
06.45,09.00 Т/с «Людина вiйни».
08.30 Ранковий «Свiдок».
12.50 Т/с «Меч».
14.50,17.00 Т/с «Захист Красiна 
3».
16.45,19.00,03.00 «Свiдок».
19.30 Т/с «Полювання на гау-
ляйтера».
23.30 Х/ф «Полювання за тiнню».
01.35 Х/ф «Винищувач». (2).
03.30 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.15 «Чужi помилки. Любов 
кiлера».
06.05 Х/ф «Жiноча робота з ри-
зиком для життя».
08.15,18.20 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.55 Х/ф «Пiд Великою Ведме-
дицею».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Моя правда. Бонi М. Шах-

райство в стилi «диско».
20.55 «Моя правда. Свiтлана 
Пермякова. Був би милий по-
ряд».
22.25 «Зоряне життя. Жорстокий 
роман».
23.20 «Зоряне життя. Зiрки-геї».
00.35 Х/ф «Кохання на сiнi».
02.35 Х/ф «Ад`ютант його 
ясновельможностi».
03.50 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,05.50 Teen Time.
05.10 Т/с «Вперед - до успiху».
05.55,16.50 Т/с «Татусевi донь-
ки».
06.45,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
06.50,19.15 Пiраньї.
07.30,08.30,19.00,00.10 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.50,00.25 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,17.55,19.55 Т/с «Воронiни».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Качинi iсторiї».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кухня 2».
22.05 Т/с «Свiтлофор».
00.30 Т/с «Милi обманщицi». (2).
01.25 Т/с «Дружна сiмейка».
03.00 Зона ночi.
03.05 Семеренко.
03.55,04.40 Зона ночi. Культура.
04.00 Микола Лисенко.

   к1
07.00 М/ф.
09.40 «Гумор на К1».
11.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.05 «Орел i Решка».
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00 Д/с «Вiйна статей».
16.00 «Королева декору».
17.00,21.20 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК».
22.20 «Пороблено в Українi».
00.00 Х/ф «Зберiгайте спокiй».
01.35 «Нiчне життя».

понеділок14 червня п’ятниця

понеділок11 13  червня четвертеле

теле

106 червня – день журналіста

Фото Лідії Кирилюк

Останнім часом експерти нерідко заявляють про смерть не лише паперових газет, а й журналістики в цілому. Чи ви-
правдані такі твердження, і чи стала журналістика архаїзмом, втративши попит споживача на свої послуг? А чи, може, 
такі «експерти» просто надто далекі від народу? До вашої уваги – думка тих, хто працює з інформацією для читача.

олЬга КулЬКо, головНИЙ редаКтор КіЦмаН-
СЬКоЇ раЙоННоЇ гаЗетИ «вілЬНе жИття»:

– Районна газета – найближча до людей, в ній люди можуть почитати про своїх зна-
йомих, про місцеві події, часто самі пишуть в газету. Журналістів районки багато читачів 
знають особисто, тому на свої публікації маємо багато відгуків – і по телефону, і в особис-
тому спілкуванні. Часто пишемо про події, які навряд чи покажуть на центральних теле-
каналах, але для наших земляків вони важливі і цікаві. Саме тому, я впевнена, місцеві ЗМІ 
не зникнуть, хоч, з часом будуть реформуватися, все більше нас читатимуть в інтернеті, 
де, крім публікацій і фото, розміщується відео. Реформування державних і комунальних ЗМІ 
неминуче, зрештою воно вже почалося. Але за будь-яких умов буде попит на цікаву і важливу 
інформацію, зміниться лиш форма подачі, вдосконалиться зворотній зв’язок з читачами.

гаННа ваКарЧуК, головНИЙ редаКтор НовоСелИЦЬ-
КоЇ раЙоННоЇ гаЗетИ «Слово правдИ»:

– Журналістика не вмре доти, доки у людей буде потреба в інформації. А така потреба, 
як ви розумієте, існуватиме завжди. У нашому Новоселицькому районі, де близько 40 відсо-
тків населення приймає телесигнали з Кишинева, друковані ЗМІ, зокрема районна газета, 
залишається єдиним джерелом інформації, з Інтернетом у віддалених селах поки що не 
дуже склалося. Тому газету чекають, читають. І це обнадіює.

СергіЙ вороНЦов, журНаліСт-фрілаНСер:
– Я не вважаю, що журналістика вмерла. Коли так кажуть, то, очевидно, мають на 

увазі заангажованість певних публікацій. Але в таких ситуаціях не йдеться про журна-
лістику. Насправді журналістика отримала новий поштовх у своєму розвитку. Вона 
переживає тимчасові труднощі, пов’язані з тим, що нею стало простіше займатися і до 
неї долучилися непрофесійні люди. Думаю, це явище тимчасове. З часом самі читачі своїми 
вимогами піднімуть рівень журналістики, вона буде змушена змінюватися.

Досліджуючи в архівах матеріали буковинських газет від початку століття до сьо-
годення, можу стверджувати: чернівецька журналістика в цілому зараз цікавіша, ніж 
журналістика 30-х років і тим паче радянських часів. Шкода, що нині в ній менше, так би 
мовити, «літературності», бо, як на мене, літературний смак у журналістських матері-
алах таки має бути. Але раніше в місцевих ЗМІ не було матеріалів такого рівня, як тепер.  

Журналістика, якою звикла сприймати її більшість 
освічених людей, уже померла. Це не значить, що 
журналісти колективно полягли в одну велику 
домовину, і це точно не значить, що двері редакцій 
забиті дерев’яними штахетами. Хоча «смерть 
журналістики» відбулася не тільки на символічному 
рівні.

У нинішньому вигляді 
журналістика таки мертва

Ще до недавнього часу інформаційне серед-
овище можна було уявити собі у вигляді  маятника. 
Подія породжувала повідомлення, повідомлення 
призводило до суспільних дискусій і змін, а фак-
тичні зміни створювали нові повідомлення. Тепер, 
після запровадження надшвидких технологій, 
інформаційне середовище нагадує розумний Оке-
ан із «Соляріса» польського фантаста Станіслава 
Лема, який постійно впливає і на повідомлення, і 
на дискусії, і на зміни. Радикальна трансформація 
інформаційного поля не призвела до еволюції ЗМІ. 
Вони працюють, як раніше, сприймаючи не гли-
бинну суть змін, що настали, а їхні зовнішні ознаки. 

Докорінна зміна усіх попередніх інформа-
ційних смислів, невдовзі змусить усі ЗМІ або 
працювати по-новому, або розчинитися в океані 
безкоштовної і нікому не потрібної інформації.

Нинішня епоха – це перехід до мережевої сис-
теми циркулювання інформації, де новину може 
згенерувати кожний, хто має мінімальні навички 
володіння сучасними гаджетами. Будь-який дебіл 
з мобілкою й доступом до інтернету зрівнявся в 
можливостях добувати й поширювати інформацію 
з висококласним журналістом, який пропрацював 
у професії не один десяток років.  

Причини того, що трапилося з журналісти-
кою, найкраще розкриють самі «метри» та «акули 
пера». Це їх невід’ємне право. Я зупинюся на при-
чинах смерті «старої журналістики», що лежать 
на поверхні…

1) Знецінення інформації. Швидкість, із якою 
створюються та генеруються події, призводить до 
того, що журналісти встигають лише реагувати на 
інформацію. У цьому вони нічим не відрізняються 
від своїх читачів, слухачів та глядачів. Справ-
жня влада в інформаційному середовищі тепер 
належить не ЗМІ (комунікаторам), а тим хто за-
здалегідь знає, яка інформація потрапить до рук 
журналістів завтра.

2) Соціальні мережі стали прямим конку-
рентом традиційній журналістиці. Понад 5 тисяч 
«друзів» у Фейсбуці – це вже повноцінне ЗМІ, що 
має прямий вплив на суспільні групи.  Друкова-
на та тележурналістика програє  в мобільності, 
швидкості, наочності. На відміну від соціальних 
мереж, редакція не знає «в обличчя» свого читача 
(глядача, слухача) і не може змінювати його й 
змінюватися разом з ним. Відсутність зворотного 
зв’язку робить журналістику неактуальною й 
далекою від реальних проблем.

3) Журналістика здебільшого перестала ство-
рювати унікальну інформацію. Передрук новин і 
статей з інтернету, видання прес-релізів за власні 
новини, замовні репортажі на телеканалах… Ре-
портери, що раніше були вістрям інформаційних 
атак, нині  не здатні навіть передати атмосферу 
події  – і цим особливо не переймаються. Піпл ха-
ває. «Акули пера» стали декоративними  рибками 
в акваріумі політиків та фінансово-промислових 
олігархічних груп. 

4) Занепад редакційної політики став очевид-
ним. Наразі головний редактор видання, що не 
належить олігархічним структурам, займається 
не інформаційною політикою ЗМІ, а пошуком 
коштів і господарськими питаннями. Відповідно і 
мислить він, як бухгалтер і завгосп. Через це по-
літика видання чи телеканалу – це прогин перед 
спонсорами, багатими політичними невігласами, 
глитаями.  Наслідок цього – маса табуйованих для 
журналістів тем, «тухляк» (стара інформація, що 
відроджується для маніпуляційної доцільності), 
штучні інформаційні приводи, робота на рекла-
модавця, а не на читача чи глядача. 

5) Серед причин смерті журналістики є така 
особливість постмодерної доби, як «смерть 
справжнього героя». Журналістика перестала 
говорити й писати про людей, поведінка яких 
має служити прикладом для масс, і показувати 
їх. Натомість ЗМІ продукують появу «надутих» 
(несправжніх) героїв. Це і тупорилі політики, і де-
генеративні зірки, і різного роду «фріки» (збочен-
ці).  Зробивши вибір на користь «надутих героїв», 
преса здійснила ще один крок до самознищення. 

6) Журналістика віддалилася від суті речей. 
Аналізуючи факт чи подію, журналіст не може 
визначити причинно-наслідкові зв’язки, оскіль-
ки для цього слід провести ґрунтовну роботу, на 
яку в переважній більшості ситуацій журналісти 
не здатні… Це веде до практичної відсутності 
справжньої аналітики. Істина, чи то пак, правда, 
до якої звертаються журналісти – це їхня власна 
фантазія + апеляція до власного журналістського 
статусу. У такій ситуації цілком логічним є вибір 
зацікавлених і некомпетентних експертів, голо-
вне завдання яких – не знайти істину для читача, 
слухача чи глядача, а підтвердити  журналістські 
фантазії своїм авторитетом.

Цим перелік причин «смерті журналістики» 
не вичерпується. Повальним є відтік професіо-
налів з журналістики, достатньо лицемірними є 
відносини всередині спільноти… Але це вже не 
має принципового значення. Вирішувати ці про-
блеми – як мертвому припарки: ситуацію уже не 
виправити, а час буде втрачений. 

Нова преса буде 
адвокаційною та 
громадською

Перероджена журналістика матиме вигляд 
острівців у інформаційному океані. ЗМІ  свідомо 
перейдуть через наявні журналістські стандарти 
– і ми побачимо дві гілки переродження. Перша 
– повністю маніпульована, де  управління свідо-
містю перейде на якісно новий рівень, друга ж за-
безпечить перехід ЗМІ від споглядання зі сторони 
до візіонерства та участі журналістів у реальному 
житті громад. Беручи участь у громадському 
житті, ЗМІ отримають нову надідею для власного 
існування.  Це буде нове, дієве громадянське 
суспільство, організоване на базі ЗМІ. В існуванні 
таких ЗМІ будуть прямо зацікавлені місцеві грома-
ди, професійні об’єднання людей та мережі, для 
яких буде важливим мати інструмент впливу на 
владу та інші організовані групи. Журналіст ново-
го часу стане людиною, що здатна за короткий час 
мобілізувати своїх читачів, глядачів і слухачів на 
вирішення спільної проблеми. 

У зовсім недалекому майбутньому міф про 
свободу слова доведеться підкріплювати реаль-
ною дією, реальною аналітикою і досягненням 
конкретних громадських результатів. Гроші 
журналісти отримуватимуть за захист інтер-
есів груп (своїх глядачів), за конкретну роботу 
журналіста-діяча, яка починається підняттям 
актуального питання, продовжується якісною 
аналітикою, пошуком шляху розв’язання про-
блеми і закінчується вирішенням питання. Клас 
«експертів» зменшиться до прийнятної кількості 
і вони отримуватимуть гроші за «візію» (бачення 
майбутнього існування суспільних груп і пропо-
зицію реальних шляхів виходу з ситуацій, кон-
кретних рецептів)...

У недалекому майбутньому, навіть  якщо 
термін «журналістика» збережеться, це вже не 
буде та журналістика, до якої усі звикли. У своєму 
нинішньому вигляді – журналістика вже мертва. 

Михайло ШМОРГУН, координатор «FamaCom 
informal group»

Останніми роками і чернівецькі газети, 
й електронні видання обзавелися усім необ-
хідним технічним антуражем для фіксації й 
передачі даних. Стало нормою, що будь-яка 
друго- і третьорядна подія «навічно» зберіга-
ється у фото-, аудіо-, відео-звітах. Кількість 
мережевих видань давно перевищило число 
друкованих. Швидкість і масштаби поширення 
інформації через мережі не порівняні з жодною 
попередньою епохою. Кожне поважне ЗМІ має 
власний веб-сайт і підписки в блогосфері та 
соціальних мережах. Та й продукування кадрів 
уже поставлене на конвеєр: у Чернівецькому 
університеті успішно функціонує кафедра 
журналістики.

Все це разом спричинює смерть журналіс-
тики. Зростання обсягів інформації, легкість її 
фіксації, поширення та продукування призво-
дять до її ж девальвації – що нескладно поміти-
ти на шпальтах двох найбільших чернівецьких 
новинарних ресурсів. Стає нормою продуку-
вати новини щохвилини – аби втримати увагу 
читача, який в Інтернеті купується лишень 
на «свіжість» і сенсації. Відтак не дивно, що 
третину контенту формально буковинських 
сайтів становлять передруки, а часто й просто 
машинні переклади «жовтих» новин з усієї 
Мережі. «Синдром ТСН» давно став нормою. 
Скорочення ж друкованих накладів з їхніми 
все ще високими стандартами говорить лише 
про те, що майбутнього в окремо взятому місті 
журналістика не має, якщо ніщо не зміниться. 

Проте ніхто не зацікавлений у змінах, а 
найперше – редактори. За останні кілька років 
плинність кадрів у чернівецьких газетах, на 
радіо і телебаченні сягнула рекордного рівня. 
Паперові видання близькі до банкрутства, 
тож воліють наймати все тих же студентів-

журналістів на смішні зарплати, а професійні 
журналісти залишають старі місця або зовсім 
міняють творчі пріоритети. Варто називати 
це «журналістським штрайкбрехерством» 
– говорити про здорову зміну поколінь не до-
водиться. Як і принцип «копі-пейст» називати 
здоровою еволюцією стандартів.

Виховані на соціальних мережах, студенти 
найчастіше відтворюють реальність, у якій 
немає місця для змістовного викладу фактів і 
думок, їхнього аналізу та інтерпретації. А голо-
вне, немає часу, адже логіка Інтернету штов-
хає тільки на збільшення обсягів інформації, 
глибина якої суперечить легкості та швидкості 
споживання. Велика стаття надто затратна у 
виробництві. На шпальтах інформаційного 
«фаст-фуду» вона все одно не затримує увагу 
читача, бо психологія читання з екрану прин-
ципово відрізняється від читання з паперу. 
А в сумарних показниках сайту це означає 
менше кліків, менше переглядів сторінок. Від-
так менше банеро-показів – менше прибутку 
від реклами.

З цим можна би боротися, якби воля влас-
ників і редакторів видань орієнтувалась у пер-
шу чергу на якість і журналістські стандарти. 
Проте навіть поважні паперові видання на 
своїх веб-сторінках продукують дедалі більше 
інформаційного «шуму» – абсолютно однако-
вого передруку цитат і фактів, обсяг яких уже 
наближається до «твіт»-повідомлень, тоді як 
базове авторське наповнення газети губиться 
в потоці знеособленого контенту. Направду, 
розмови про стандарти свідчать саме про їхню 
відсутність. А якщо відсутня планка, то немає і 
тих, хто її сягає. Іронія фаху в тому, що перши-
ми журналістику поховають дипломи. 

Святослав ВИШИНСЬКИЙ, медіа-експерт

Зміни формату подачі інформації неминуче тягнуть 
за собою зміну самої інформації, яка в наш час не 
стільки пристосовує під себе технології, скільки сама 
підлаштовується під особливості – як засобів, так і 
аудиторії, вихованої на них. Часті дискусії в Інтернеті 
про те, що цей же Інтернет добиває журналістику, не 
позбавлені сенсу. Та найбільш наочними є приклади з 
повсякдення. Отже, якою є сьогоднішня буковинська – 
цифрова – журналістика?

Журналістика вмерла чи Хай Живе Журналістика?



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 «Дружина».
УТ-1.
09.10,10.05,14.45,21.45 Погода.
09.15 Подорожуй свiтом з Ю. 
Акунiною.
09.40 Околиця.
10.10 Крок до зiрок.
10.50 Маю честь запросити.
11.35 Шеф-кухар країни.
12.25 Рояль в кущах.
12.55 Хто в домi хазяїн?
13.15 Ближче до народу.
13.45 Золотий гусак.
14.20 Кумири i кумирчики.
14.50 Караоке для дорослих.
15.50 Не вiр худому кухарю.
16.20 Дiловий свiт. Тиждень.
16.50 Слов`янський базар-2012.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  К у б о к 
Конфедерацiй. Мексика - Iталiя.

ТРК «Ера».
23.50 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
00.15 Погода.
00.20 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
0 0 . 5 5  Ф у т б о л .  К у б о к 
Конфедерацiй. Iспанiя - Уруг-
вай.
03.00 Трiйка, Кено, Максима.
03.05 Пiдсумки тижня.
03.40 Свiт навколо нас.
04.00 Хiт-парад.
04.45 Фольк-music.

    «1+1»
06.20 «Великi перегони».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Людина-павук. 
Щоденник супергероя».
11.00 «Недiля з Кварталом».
12.00 «Смакуємо».
12.35 «Красуня за дванадцять 
годин».
1 3 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 3 0 , 1 6 . 3 0 
«Сiмейнi мелодрами 3».
17.30 Комедiя «На гачку».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Квиток на Ве-
гас».
22.10 «Свiтське життя».
23.10 «Що? Де? Коли? Зiрковi 
вiйни».
00.20 Х/ф «Шкiра, в якiй я 

живу». (3).
02.20 Трилер «Дiм страхiв». (3).
03.40 Драма «Iнтердiвчинка». 
(2).

   IнТер
05.00,11.10 Т/с «Сiмейний де-
тектив».
06.30 Х/ф «Службовий роман».
09.30 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.10 «Орел i Решка. Курортний 
сезон».
14.00 Т/с «Опiвднi на пристанi».
18.00,21.00 Т/с «Не жалiю, не 
зову, не плачу».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Золотi небеса».
01.00 Т/с «Кожен за себе».

   ICTV
04.40,05.00 Погода.
04.45 Факти.
05.05 Свiтанок.
05.35 Квартирне питання.
06.20 Анекдоти по-українськи.
06.40 Дача.
07.15 Х/ф «Антикiлер».
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.40 Мульт особи.
12.10 Навчiть нас жити.
14.05 Х/ф «Стрiтрейсери».
16.35 Х/ф «Шлях».
18.45 Факти тижня.
19.30 Замочениє.
20.35 Х/ф «Хоттабич».
22.50 Х/ф «Жмурки». (2).
01.05 Т/с «Таксi».
02.00 Х/ф «Час печалi ще не 
прийшов». (2).
03.35 Х/ф «Кам`яна голова». 
(2).

   5 канал
06.30,00.00,03.30 «Київський 
час».
06.45,07.10,08.25,18.50,23.35,0
0.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,1
3.55,14.10,14.55,17.10,17.50,19
.10,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,23.00
,01.00,02.00,05.00,06.00 «Час 
новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
07.50,20.10,00.30,01.50,02.15,0
5.50 «Хронiка тижня».

08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Простiр iдей».
09.35 «Вiкно до Америки».
10.10 «Мамина школа».
10.30 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Технопарк».
11.30 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
12.30 «Iнтелект.ua».
13.10 «Захисник Вiтчизни».
13.30 «Мотор».
14.20,04.20 «Гра долi».
15.15 «Акцент».
16.10 «Фактор безпеки».
17.30 «Новини Київщини».
18.10 «Вiкно в Європу».
19.30,02.35 «Велика полiтика».
2 1 . 0 0 , 0 1 . 1 0 , 0 5 . 1 5  « Ч а с : 
пiдсумки тижня з Тетяною Да-
ниленко».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Со-
коловою».
23.40 «Зверни увагу з Т. Ра-
мус».
00.55,01.55,03.25,05.55 «Огляд 
преси».
02.55 «Тема тижня».
04.15 «Хронiка дня».
04.40 «В кабiнетах».

   ТВа
6.30, 7.45, 19.35, 0.05 Панно 
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.45, 16.30 Про казки
9.10  Вихід є…
9.45, 17.15, 22.00 Погода
9.50, 17.20, 22.05 Погода на 
курортах
9.55, 17.25, 22.10 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
12.30 Сімнадцять хвилин прав-
ди
13.00 7 природних чудес Укра-
їни
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Король мавп»  
16.00, 21.30 Теми тижня
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.30, 2.00Х/Ф «Романтики»

   Трк»Україна»
06.00 Т/с «Ковбої».
06.50 Подiї.
07.10 Найрозумнiший.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Подружжя».
13.50 Х/ф «Продається кiшка».
16.00,20.00 Т/с «Бiля рiчки два 
береги».
19.00,03.50 Подiї тижня.

21.00, 22.00 Т/с «Iнтерни».
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.
01.00 Х/ф «Стiй! Або моя мама 
стрiлятиме».
02.25 Т/с «Охоронець 2» (2).
04.35 Х/ф «Руда».

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу»
07.30, 11.29 «Зелений БУМ» 
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.35 М/фільм
09.00 «Резонанс» 
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
12.00 Д \\фільм «Дорогами 
українців»
13.30 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
14.05, 04.00 Концертна про-
грама  
15.20 «Є на світі диво» (рум. 
мов.)
16.00 «Міні - мікс» 
17.00 Д/фільм «Дива цивілі-
зації»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45 «Це моя Буковина» 
18.00 «Формула успіху» 
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання» 
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00 «Формула успіху»
22.30, 01.40 Х/фільм
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
03.30 «Роздуми про сокро-
венне»

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 09.40, 11.05, 14.40, 18.10, 
20.50, 00.40 «Погода»
07.05 «Хендмейд» 
07.30 «Сад. Город. Квітник»
07.55, 09.45, 11.35, 16.45, 19.00, 
01.20 «Парад планет»
08.05, 20.55 «Афіша»
08.20, 17.30 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.) 
09.00 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»
09.50, 19.10, 00.50 «Вулиця 

Святкова, 1»
11.10 «Хендмейд»
11.45 «Шамварі: територія ди-
ких тварин»
12.15, 21.00 «Сад. Город. Квіт-
ник»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 КВН. Ліга «Торнадо». 
Фінал
16.55 Музична програма (рум. 
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101» 
18.50 «Show time» у Чернівцях
21.30 Х/ф «Без провини ви-
нний» (2) 
23.00 Х/ф «Місто на кордоні» (3)

   ТеТ
06.00 Єралаш.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Лiло i Стiч».
11.00 М/с «Смiшарики. Пiн-
код».
11.25 М/ф «Сердитi пташки».
11.45 М/ф «Тарзан i Джейн».
13.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
15.00 Одна за всiх.
16.30 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
19.00 Королева балу 3.
20.00 БарДак.
21.05 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.00 Х/ф «Правда про котiв i 
собак». (2).
02.35 Х/ф «Цiлуючи Джесiку 
Стейн».
04.10 До свiтанку.

   нТн
06.05 Х/ф «Контрудар».
07.25 Т/с «Полювання на гау-
ляйтера».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Розвiдка. У лiгвi ворога.
12.00,04.45 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Кохати по-росiйськи 
2».
15.00 «Випадковий свiдок».
15.25 Т/с «Таємницi слiдства 
12».
19.00 Т/с «Острiв непотрiбних 
людей».
2 3 . 0 0  Д / с  « Т а є м н и ц i 
кримiнального свiту».
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
01.20 Х/ф «Винищувач». (2).
02.45 «Легенди карного роз-

шуку».
03.45 «Речовий доказ».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.35 М/ф: «Ну, постривай!», 
«Крокодил Гена i Чебурашка».
07.20 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «Караоке на Майданi».
11.05 Т/с «Заклятi друзi».
15.00 Х/ф «Лжесвiдок».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 «Один за всiх».
21.55 Х/ф «Zоlushkа.ru».
00.05 Х/ф «Шалено закоханий».
02.05 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
05.40 М/с «Майстер Меннi».
06.45 Кабрiолiто.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 М/ф «Фiнеас i Ферб в 
iншому вимiрi».
11.05 Педан-Притула Шоу.
12.55 Хто зверху? 2.
14.45 Х/ф «Теорiя змови».
17.25 Х/ф «Гонитва».
19.50 Х/ф «Стирач». (2).
2 2 . 0 0  Х / ф  « З а к о н и 
привабливостi».
00.00 Х/ф «Iнформатор».
02.05 Т/с «Дружна сiмейка».
02.50,03.55 Зона ночi.
02.55 Запорiзька Сiч. Витоки.
03.10 Зоряна година козацтва.
03.25 Козацтво: руїна.
03.40 Там на горi сiч iде.
04.00 Козацький флот.
04.10 Загартовуючи юнацтво.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Життя в обiймах кольорiв.
04.45 Жарптиця.

   к1
07.00,10.40 М/ф.
08.50 М/ф «Мегамозок».
11.00 Х/ф «Джинси-талiсман».
13.15 Х/ф «Слава».
15.15 «Сiмейний пес».
16.15 «Дiм на заздрiсть усiм».
17.10 «Велика рiзниця».
18.15 «Вечiрнiй квартал».
20.00 М/ф «Лiсова братва».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Х/ф «Критичний момент». 
(2).
01.45 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.10,07.40,08.50 Погода.
06.20 Фiльм-концерт «С. Заха-
ров. Дякую тобi!»
07.45 Присвяти себе футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик.
08.20 Панянка i кулiнар.
УТ-1.
09.00,16.05 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Православний вiсник.
10.05 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
10.40 Х/ф «Кортик».
14.20 Театральнi сезони.
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Золотий гусак.
16.45 Бенефiс М. Поплавського 
«Любовь без границ».
18.45 Фестиваль пiснi «Кобле-
во».
19.50 Українська пiсня.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
2 1 . 5 5  Ф у т б о л .  К у б о к 
Конфедерацiй. Бразилiя - 
Японiя.
ТРК «Ера».
23.45 Погода.
23.50 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Кабмiн: подiя тижня.
01.55 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.55 ТелеАкадемiя.
03.55 Граємо до армiї.
04.15 Хiт-парад.
05.00 «Надвечiр`я».

    «1+1»
06.00,00.15 Бойовик «Людина iз 
золотим пiстолетом».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15 М/ф «Енгрi бердс».
10.20,10.45 М/с «Людина-павук. 
Щоденник супергероя».
11.05,04.00 «Свiт навиворiт 4: 
В`єтнам».
12.05 «Тачки».
12.40 «Пекельна кухня 3».
14.50 «Шiсть кадрiв».
16.30 «Вечiрнiй Київ 2013».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,05.35 «ТСН».
20.00 «Великi перегони».

21.30 Бойовик «Король Артур».
02.35 Трилер «Дiм страхiв». (3).
04.45 «Сiмейнi мелодрами 2».

   IнТер
04.40 Т/с «Жiночий лiкар 2».
06.10 «Шустер Live».
10.00 «Городок».
11.00 Т/с «Сiмейний детектив».
12.50 Х/ф «Службовий роман».
16.10 Х/ф «Доля Марiї».
18.10,20.30 Т/с «Кожен за себе».
20.00 «Подробицi».
00.30 Х/ф «Дiм на краю». (2).
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.40 Х/ф «Мiсто янголiв».

   ICTV
05.00,05.30 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.40 Козирне життя.
07.10,02.55 Х/ф «Космiчний 
джем».
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.10 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.35 Дивитися всiм!
14.15 Нетаємнi файли.
15.15 Х/ф «Антикiлер».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Навчiть нас жити.
20.50 Х/ф «Шлях».
23.05 Х/ф «Антикiлер Д.К. Лю-
бов без пам`ятi». (2).
01.00 Х/ф «Кам`яна голова». (2).
04.10 Про-Ziкаве.ua.

   5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київ-
ський час».
06.40,09.35,19.25,02.55 «Тема 
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.20 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.55,1
3.55,16.10,17.20,19.20,23.40,01
.55,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.
00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.0
0,06.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
0 7 . 5 0 , 1 0 . 1 5 , 1 2 . 1 0 , 0 2 . 1 5 
«Хронiка тижня».
08.30 «Не перший погляд».
09.25,00.30 «Автоконтинент».
09.50 «Мотор-новини».
10.10 «Новинометр».

11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.15 «Зверни увагу з Т. Рамус».
13.10 «Вперед на Олiмп!»
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30,03.40 «Машина часу».
20.10,01.10,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40 «Вiкно до Америки».
22.00,04.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».
00.55,03.25 «Огляд преси».
02.35 «Новини Київщини».
04.15 «Хронiка дня».
04.20 «Реальний сектор».
06.15 «Бiзнес час».

   ТВа
6.30, 7.45, 19.30, 0.00 Панно 
Кохання
7.15 Ранок надіі
9.00, 12.00, 5.30 Про казки 
9.45, 17.15, 22.00 Погода
9.50, 17.20, 22.05 Погода на 
курортах
9.55, 17.25, 22.10 Гороскоп
13.00 7 чудес України
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «Король мавп» 
16.00, 21.30 Теми тижня
16.30 Сімнадцять хвилин прав-
ди
22.15 2.30 Х/Ф «Перемоту-
вання» 

   Трк»Україна»
06.00 Т/с «Ковбої».
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни».
10.10 Таємницi зiрок.
11.10 Т/с «Дорожнiй патруль 
11».
15.00 Х/ф «Руда».
17.00, 19.20 Т/с «Випробування 
вiрнiстю».
21.15 Х/ф «Продається кiшка».
23.25 Х/ф «Мовчун». (2).
01.10 Т/с «Охоронець 2» (2).
02.35 Щиросердне зiзнання.
03.50 Т/с «Ковбої».

   Трк «БУкОВИна»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-

зичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Таємниці під-
водного світу»
07.30 «Роздуми про сокро-
венне»
08.00 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.30, 15.25 М/фільм
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні - мікс»
12.00 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців» 
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 04.00 Концертна про-
грама
16.00, 01.10, 04.55 «Телеме-
ридіани»
16.30 «Країна талантів» 
17.00 Д/фільм «Дива цивілі-
зації»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.10 «Профі»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/фільм «Магія природи»
00.40 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»

    «ЧернІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 14.40, 18.40,  
21.20, 00.40 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.45, 19.00, 
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша» 
08.35 «Відділ кадрів» 
09.00 «Малятко»
09.40, 19.10, 00.50 «Вулиця 
Святкова, 1»
10.40 «Шамварі: територія ди-
ких тварин»
11.55 «Титани бізнесу»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон» 
15.15, 21.00 «Show time» у 
Чернівцях
15.25, 22.00 КВН. Ліга «Торна-
до». Фінал
16.55 «Подружки» 
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»

18.45 «Західний експрес» 
20.10 «Музичний серпантин»
21.25 «Сад. Город. Квітник»

   ТеТ
06.00,12.10 Єралаш.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Лiло i Стiч».
11.00 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
11.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
13.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
16.00 Х/ф «Iсторiя вiчного ко-
хання, або Попелюшка».
18.20 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
21.05 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.00 Х/ф «Борат». (3).
02.20 Х/ф «Самозванцi».
03.55 До свiтанку.

   нТн
06.00 Т/с «Людина вiйни».
11.30 «Речовий доказ». Фiаско 
«Чорного маклера».
12.00 «Головний свiдок».
12.55,23.00 «Випадковий 
свiдок».
13.25 Х/ф «Полювання за 
тiнню».
15.20 Т/с «Доктор Тирса».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
12».
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
01.15 Х/ф «У пошуках при-
год». (2).
02.50 «Легенди карного роз-
шуку».
03.45 «Речовий доказ».
04.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.40 М/ф «Ну, постривай!»
06.00 Х/ф «У зонi особливої 
уваги».
07.20 «Караоке на Майданi».
08.15 «Їмо вдома».
09.30,23.50 Х/ф «Приборкання 
норовливого».
11.40 Х/ф «Шалено закоханий».
13.45 «Зоряне життя. Жорсто-
кий роман».
14.45 «Зоряне життя. Зiрки-геї».
15.55 «Моя правда. Бонi М. 
Шахрайство в стилi «диско».
16.55 «Моя правда. Свiтлана 

Пермякова. Був би милий по-
ряд».
18.00 Х/ф «Лжесвiдок».
21.55 «Україна має талант! 5. 
Невiдома версiя».
01.55 Нiчний ефiр.

   нОВИй канал
04.45 М/с «Майстер Меннi».
06.10 Кабрiолiто.
08.10,10.00 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.10 Т/с «Щасливi разом».
16.55 Х/ф «Теорiя змови».
19.45 Х/ф «Гонитва».
22.00 Хто зверху? 2.
23.50 Х/ф «Залiзне небо». (2).
01.55 Т/с «Дружна сiмейка».
02.40,03.40 Зона ночi.
02.45 Українцi Любов.
03.45 Джерела Батькiвщини.
04.00 Братiя i дружина.
04.15 У литовський час.
04.20 Дике поле.
04.25,04.35 Зона ночi. Культура.
04.30 Катерина Бiлокур. По-
слання.

   к1
07.00 М/ф.
09.00 М/с «Казки Ганса Хрiстiана 
Андерсена».
10.15 М/ф «Мегамозок».
12.00 Х/ф «Джинси-талiсман».
14.15 «Пороблено в Українi».
15.50 «Дiм на заздрiсть усiм».
16.50 «Реальна любов».
17.50 «Лямур Тужур».
18.50 «Велика рiзниця».
19.50 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Х/ф «100 дiвчат i одна в 
лiфтi». (2).
01.50 Х/ф «Критичний момент». 
(2).
03.10 «Нiчне життя».
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Тоді науковці зробили висновок, що 
людина, на яку не впливає телебачення, 
не розуміє, що спостерігає життя за пев-
ними правилами. Людина, яка не потрапи-
ла під вплив телебачення з дитинства, як 
правило, психічно здорова, дуже наївна 
і вірить в добро та справедливість. Як і 

будь-яке явище, телебачення впливає 
на людську психіку як позитивно, так і 
негативно. Головний канал отримання ін-
формації – зоровий (80%). А оскільки лю-
дина потребує постійної зміни інформації, 
саме через телебачення як засіб масової 
інформації ми можемо задовольняти наші 

потреби в її отриманні. 
Також телебачення до-
зволяє дізнатися те, що 
неможливо побачити у 
повсякденному житті.

Але надлишок інформації, особливо 
негативної, може позначитися на 
здоров'ї людини, на її на-
строї, переживаннях 
та емоційному житті 
загалом. Звідси, крім 
позитивних,  виника-
ють і  негативні ас-
пекти телебачення. 
Відомо, що серед по-
страждалих в результаті 
надзвичайної події, окрім самих потер-
пілих, їхніх родичів і випадкових свідків 
події, виділяється категорія телеглядачів 
– це люди, які, побачивши кадри хроніки 
автокатастрофи, загибель людей, пере-
живають настільки, що їм теж потрібна 
медична допомога. 

У середині 1960-х років в Африці виявили дике плем’я. Воно було 
настільки диким, що не знало про світ, який знаходився за стіною 
джунглів, абсолютно нічого. Вчені вирішили скоротити розумове 
провалля і показати дикунам документальну хроніку про світові 
війни, атомну бомбу тощо. Африканців посадили навколо проектора, 
повісили простирадло і запустили плівку. Плем’я сиділо тихо і навіть 
не думало розбігатися, як перші паризькі глядачі на прем’єрі стрічки 
братів Люм’єрів, коли на них з екрану їхав поїзд. А дикуни жували 
банани і не розуміли, що відбувається. Кров, насильство, вбивства не 
впливали на їхній емоційний стан.

Обласний центр сОціальних служб для сім’ї, дітей та мОлОді оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади державного службовця, провідного спеціаліста відділу організаційно-правової та кадрової роботи.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спря-
мування, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами, наявність 
водійських прав категорії B, C.

Перелік документів: заява про участь у конкурсі; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповід-
ними додатками (автобіографія, трудова діяльність); дві фотокартки розміром 4х5 см; декларація про доходи за 
2012 рік; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; копія паспорта громадянина України; довідка про 
стан здоров’я (форма 133/о); копія військового квитка (для військовозобов’язаних); письмова згода на обробку 
персональних даних.

Термін подання заяв – 30 днів з дня оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20. Довідки за телефоном 55-28-02

Наталія віНтоНів, практичний психолог, 
гештальт-терапевт:

– Чи впливає телебачення на людину? Все за-
лежить від людини, яка дивиться, та й що саме вона 
дивиться і скільки часу. Нюансів багато. Для когось те-
лебачення є невід’ємною частиною життя, «джерелом 
істини і знань», а для іншого – спосіб розвантажитися 
після важкого дня, бездумно «клацаючи » з каналу на ка-
нал. Відповідно й ступінь впливу телебачення на людей 
буде різним. Проте найбільш легко  навіюваними є люди 
літнього віку та діти. Вони швидше сприймають усе, 
що побачать, на віру, видають бажане за дійсне. Тим 
паче, дослідження доводять, що в дітей і підлітків, в силу 
наслідування, телебачення може формувати стерео-
тип або сценарій певної поведінки. Зокрема, діти часто 
наслідують улюблених героїв мультфільмів. Вони від-
бирають з телепередачі тільки те, що вважають за по-
трібне. Екранні моделі агресії нерідко застосовуються в 
підлітковому середовищі при вчиненні злочинів. 

Сцени насильства на ТБ позначаються на психіці 
стресонестійких людей. Відомі й випадки, коли агресія 
переноситься з телебачення в реальне життя. 

Інша стаття в телебаченні – реклама. Вона забез-
печує програмування людини і привертає увагу до пред-
мету. Розробники реклами часто використовують 
наші слабкі і сильні сторони, щоби реклама впливала 
на нас. Видів реклами є безліч, як і використаних 
технологій маніпуляції. Адже за кожним рекламним 
роликом – команда людей, яка отримує від цього ви-
году. При створенні реклами враховується широкий 
діапазон чинників: культурні, вікові, ціннісні, гендерні, 
інтелектуальні тощо. Головною метою рекламного 
ролика є привернення уваги людини до певного «про-
дукту» та спонукання її до певних дій. І не має значен-
ня, чи це кетчуп, без якого пікнік не буде радісним та 
приємним, а чи прокладки поруч із шоколадом. Вміла 
маніпуляція емоціями та  переживаннями, замінює 
бажане для людини – здоров’я, щастя, безпеку, успіх, 
престиж – на предмети, які його символізують. 

телебачення – зло чи відпочинок?

Як казав Булгаківський професор Преображенський з «Собачого 
серця», Боже вас збав читати газети до обіду… Матимете хворий 
шлунок.

«новини шкідливі. перестанете їх читати – станете щасливішими»
Так вважає Рольф Добеллі, відомий у світі психолог. 

Ось кілька рядків із його публікації у «The Guardian», 
найповажнішому виданні Великої Британії. 

● «Новини шкодять вашому 
здоров’ю. Вони спричиняють 
страх і агресію, заважають твор-
чим здібностям і змушують мисли-
ти поверхнево. Який же вихід? Не 
споживати їх!»

● «Останніми десятиліттями 
люди почали усвідомлювати не-
безпеку від надлишку їжі (ожи-
ріння, діабет) і почали змінювати 

дієту. Але більшість з нас і досі не 
розуміє, що новини для мозку – те 
ж саме, що  й цукор для тіла. Вони 
теж легко засвоюються. ЗМІ го-
дують нас маленькими смачними 
шматочками банальностей, які не 
зачіпають наше реальне життя, 
не вимагають думати. На відміну 
від книг і довгих журнальних 
статей, над якими доводиться 

роздумувати, новини – це кольо-
рові цукерки: можна ковтати у 
необмеженій кількості. І лише 
зараз ми починаємо розуміти, 
наскільки токсичними можуть 
бути новини».

● «Новини нічого не дають. За 
останні 12 місяців ви прочитали 
приблизно 10 тисяч новинних 
матеріалів. Ви можете назвати 
хоча б один з них, який допоміг 
би вам прийняти вдале рішення 
у серйозному питанні, стосовно 
вашого життя, кар’єри, бізнесу? 

Та людям важко розуміти, що  
для них важливо, а що ні». 

Напад епілепсії 
від ТБ 

Історія медицини знає ви-
падки, коли після перегляду 
мультиків японські діти потра-
пляли до лікарень з нападами 
епілепсії. Хоча таке ставалося, 
тільки з тими, в кого є схильність 
до цієї хвороби. 

Принцип роботи телебачення 
грунтується на мерехтінні кадрів. 
При перегляді телепередачі може 
виникнути ефект фотостимуляції, 
коли мерехтіння кадрів спровокує 
іншу хвильову діяльність мозку, в 
тому числі й епілептичний напад. 

Прояви 
інформаційної 
залежності

Щоби визначити, чи залежні 
ви від телебачення, не дивіться 
ТБ протягом 3-4 днів. Подивіть-
ся, чи у вас виникли наступні 
симптоми: слабкість, млявість, 
занепад сил, зниження пра-
цездатності, невпевненість, 
дискомфорт, тривога, страхи, 
почуття розгубленості, провини, 
самоприниження, страждання, 

поганий настрій, незадоволе-
ність, дратівливість, занепоко-
єння, відчуття порожнечі, при-
гніченість, апатія, байдужість, 

образа, смуток, агресія тощо. 
Якщо ж перераховані симптоми 
зникають при перегляді теле-
візора, якщо проводите біля 

екрану не менше 4-5 годин на 
добу, забуваючи при цьому про 
домашні справи, – тест можна 
вважати позитивним. 

Сторінку підготувала Любов КАФАНОВА, «Версії»



14міксові

овен Вдалий період для подолання будь-яких трудно-
щів і досягнення бажаної мети. Особливо вдалим 
буде кар’єрне зростання. В особистих стосунках 
зірки теж на вашому боці, але не завадить більше 
делікатності. Можливо, зустрінете людину з минулого, 
що змусить згадати колишні почуття.

лев Тиждень обіцяє цілий спектр різних емоцій. Не 
реагуйте занадто гостро на зауваження оточення і 
самі не провокуйте конфлікти. Не перенавантажуйте 
себе на роботі.  В особистому не шукайте бурхливих 
почуттів. Організуйте спільний відпочинок на природі.

стрілець Настає час, коли можна зупинитися й пере-
почити від занадто активного життєвого ритму. Не 
надто сприятливий період для рішучих кроків і нових 
починань. Але добре вдадуться  справи, що вима-
гають усамітнення, спокою та зосередженості. І не 
зволікайте з примиренням.

телець Перші робочі дні – найвдаліший період 
ділової частини тижня. Можливо, отримаєте 
перспективного клієнта, вдало проведете пере-
говори. У подружньому житті легко вирішаться 
будь-які складні питання. Вихідні – дні активного 
спілкування, приймання та відвідування гостей.

Тиждень принесе задоволення й практичний ре-
зультат тим, хто звик приймати самостійні рішення і не 
озиратися на чутки і пересуди оточення. Успішними 
будуть інтелектуальна діяльність, процес навчання, 
засвоєння навичок у новій роботі. Період, коли раці-
ональність бере гору над емоціями. 

козеріг
Можливе розширення кола ваших знайомств, 

нові зустрічі та живе спілкування, як на роботі, так і в 
особистому. У понеділок можливий різкий підйом 
у соціальному статусі, знайдете підтримку серед 
впливових людей. Намагайтеся не бути втягнутими 
в конфлікти та інтриги.

Близнюки Загальне правило цього тижня, щоби отримати 
гарний кінцевий результат, – точність, пунктуальність 
і дотримання правил. Гарний час для початку ре-
монту. В особистих стосунках відчуєте потепління, 
до когось повернуться колишні почуття. 

терези Цього часу варто бути особливо уважними, 
якщо ви схильні непрактично підходити до життя – 
витання в хмарах призводить до неприємностей. 
Увімкніть послідовність і здоровий глузд, особливо 
у фінансовій сфері. В особистих стосунках є мож-
ливість вирішити усі важливі питання.

водолій
На роботі цього тижня виникнуть цікаві пер-

спективи: хтось пообіцяє підтримку. Проте, праці 
для кар’єрного просування доведеться докласти 
чимало, приготуйтеся до боротьби. У партнер-
ських стосунках навпаки доведеться шукати 
компромісу і бути гнучкими. 

рак Сприятливий тиждень як для особистих стосун-
ків, так і для роботи. Сміливо беріть «бика за роги» в 
будь-якій справі. Бізнес, започаткований у цей пері-
од, просто приречений на процвітання. Ймовірно, 
отримаєте додаткові і несподівані гроші. 

скорпіон Вас не покидатиме підвищений життєвий 
тонус і активізація власних бажань в найрізно-
манітніших сферах життя. Розраховуйте на успіх 
у спілкуванні з протилежною статтю, якщо будете 
активними. Тему кар’єрного просування краще 
відкласти до кінця тижня. 

риБи Можливі важливі знайомства, які стосуються 
ділової та фінансової галузі. Хтось отримає під-
тримку від авторитетної людини. В особистих сто-
сунках початок буде оптимістичним, але в наступні 
дні будьте стриманішими, не перетворюйте легкий 
флірт у сумнівний любовний зв’язок. 

гороскоп на тиждень
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Про нещодавні гастролі облмуздраму 
в румунських Ботошанах із прем’єрною 
виставою «Інцидент» дуже емоційно роз-
повідала виконавиця головної жіночої 
ролі Марина Тимку. Сподобалося усе: як 
приймали з хлібом-сіллю, як грали, як ре-
агував зал, «і взагалі, це Європа!». Окрім 
синхронного перекладу румунською, чер-
нівецькі актори й собі вивчили по кілька 
ключових фраз румунською. Ефект подвій-
ний: і в комедійності, і в людському теплі. 

Журналісти зацікавилися, чи возили 
до Румунії декорації – макет Будинку-кора-
бля. А почули, що театральне майно, вияв-
ляється, перетинає кордон «на загальних 
засадах». Тобто всі деталі декорацій, усі 
речі з бутафорії та костюмів повинні бути 
ретельно описаними в митній декларації 
із зазначенням розмірів та кольору, далі в 

банку має залишитися застава на 15 тис. 
гривень (аби не виникала спокуса спро-
дати щось на гастролях!), а при перетині 
кордону щоразу сплачується мито в розмірі 
30% від загальної вартості майна. Зрозу-
міло, що дешевше залишати усе вдома, 
взявши лише те, що вміститься в особистих 
валізах акторів! А потрібні декорації ви-
готовляли на місці, у Ботошанах.

Наші іноземні гості чинять так само, бо 
жоден театр не є багатою фірмою. Дирек-
тор Юрій Марчак навіть розповів (не без 
гордості) про те, що його партнер з театру-
близнюка в німецькому Фюрті, побачивши 
виготовлені для них декорації, побажав 
побачити, де все це робилося. Після відвід-
ин виробничих цехів нашого театру німець 
вигукнув: «Не може бути! Ви це замовляли 
десь на виробництві!».

Коли Юрій Марчак представив Вален-
тину Головко вже в іпостасі заслуженої ар-
тистки України (що, на думку керівництва 
театру, мало би здійснитися вже років 7 
тому!), молоденька журналісточка наївно 
(чи ущіпливо?) запитала в актриси: «А за 
що Вам дали це звання?». До честі пані 
Валентини, вона навіть бровою не повела, 
а ретельно розповіла, «за що».

Після численних варіантів кохання, 
які ми бачили на сцені весь сезон, театр 
наостанок випускає «Кохання у стилі 
бароко» за п’єсою Ярослава Стельмаха у 
постановці режисера Андрія Романова. Це 
класична комедія перевдягання та гострих 
ситуацій. Як це вийде в наших акторів, 
глядач зможе побачити вже 15-16 червня, 
під завісу театрального сезону.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

кохатимемось у стилі бароко
Чернівецький 

академічний обласний 
музично-драматичний 
театр імені Ольги 
Кобилянської завершує 
82-й сезон. Підсумкова 
прес-конференція, 
присвячена цьому, 
перетворилася на жваве 
обговорення набутків і 
проблем театру.

«Кохання в стилі бароко»: на репетиції

Народився я у горах, на Фран-
ківщині. З хлопцями ходив маланку-
вати – завжди на гуцула перебирав-
ся. По мені впізнавали нашу ватагу, 
бо всі були у масках, а я – без. Вдягався 
у гуцульський одяг, грав на гармошці і 
мусив, звісно, танцювати. Танці – то є 
файна штука! Це я люблю! Може, і став 
би хореографом, якби склалося…

З шостого класу почав допису-
вати до районної газети «Радян-
ська Верховина». Старший 
товариш писав туди, то 
я й собі подумав: маю 
таку бібліотеку, 
книжки різні збирав, 
газети, чому би не 
спробувати?! 

Мені здається, бути правдивим жур-
налістом в нашій країні важко. Я у своїй 
професії відстоюю власну позицію, бо 

інакше просто не досягаєш результату, 
а в журналістиці… мабуть, мені було би 

не дуже солодко. Бо бачу:  багато правдивих 
журналістів мають через  це багато проблем 

у житті. Я б журналістику не обрав – але тільки 
через те, що знаю, що з нею б мучився … 

Я провчився рік на хоровому відділенні. 
Але жив на квартирі  з хлопцями-хорео-

графами. На їхньому курсі вчилися 7 
дівчат і 6 хлопців. Тобто, їм 

не вистачало ще одного 
хлопця  до пари. Тож 

мене попросили з 
нею танцюва-
ти…

василі гринюки

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації 
арештованого майна (предмет іпотеки), яке належить ТОВ ВКФ «КОМЕКС 
БУД ЛТД» (60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна 
(Леніна) 101; Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Леніна 88; код 
ЄДРПОУ: 25078492):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) - нежилі приміщення 
першого поверху та антресолі, загальною площею 99,50 кв.м., що зна-
ходяться в житловому будинку за адресою:  Чернівецька область, м. 
Чернівці, вул. О. Кобилянської, буд. №26 (літ. «А»), що є ізольованими, 
обладнані самостійним входом та складаються з: 18-1 -- 18-4 площею 
69,80 кв.м., першого поверху та 19-1 – 19-3 площею 29,70 кв.м. – на 
антресолі,  та належить на праві власності ТОВ ВКФ «КОМЕКС БУД 
ЛТД» на підставі Договору купівлі-продажу нежилих приміщень ВЕС 
№042309-ВЕС №042310від 13.10.2006 року, посвідченого нотаріу-
сом Чернівецького міського нотаріального округу Голубничою О.В. 
13.10.2006 року в за реєстровим №4757.

Стартова ціна лоту – 417 167,00 грн. без ПДВ (Договір № 11-
0920/13 від 17.05.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі 20 858,35 
грн. без ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, 
р/р 26000013006122 в АТ"Сбербанк Росії" МФО 320627, Одержувач: 
ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП". Остаточна оплата здійснюється на протязі 
10 банківських днів, не враховуючі дня проведення прилюдних торгів 
(вихідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної виконав-
чої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 
37471975, МФО 820172.

Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 
21.06.2013 до 09:30 год. Реєстрація учасників відбувається за адресою: 
м. Київ, Броварський пр-т, 5-И. Ознайомитися з майном  можна щодня за 
його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію, звернувшись 
до організатора прилюдних торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 21.06.2013 об 10.30 год. за адресою 
Чернівецька філія ТОВ "УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП": Чернівецька область, м. 
Чернівці, вул. Московської, Олімпіади,1А.

Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ, 
Броварський пр-т, 5-И).

Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні 
торги з реалізації арештованого майна (предмет іпотеки), 
яке належить ТОВ ВКФ «КОМЕКС БУД ЛТД» (60300, Чер-
нівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна (Леніна) 
101; Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Леніна 88; код 
ЄДРПОУ: 25078492):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) - Нежиле 
приміщення магазину «Комора», загальною площею 37,10 
кв.м., що  складається із магазину заг. пл.. 27,20 кв.м. та 
кладової заг. пл. 9,90 кв.м., знаходяться за адресою:  Чер-
нівецька область, м. Чернівці, вул. Сагайдачного, буд 6,   та 
належить на праві власності ТОВ ВКФ «КОМЕКС БУД ЛТД» на 
підставі Договору купівлі-продажу  б/н від 18.06.1998 року.

Стартова ціна лоту – 150 668,00 грн. без ПДВ (Договір № 
11-0922/13 від 17.05.2013 року). Гарантійний внесок у роз-
мірі 7 533,40 грн. без ПДВ сплачується на наступні реквізити: 
код ЄДРПОУ 36303404, р/р 26000013006122 в АТ"Сбербанк 
Росії" МФО 320627, Одержувач: ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП". 
Остаточна оплата здійснюється на протязі 10 банківських 
днів, не враховуючі дня проведення прилюдних торгів (ви-
хідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної 
виконавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у 
м. Києві, код ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172.

         Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних 
торгах: 21.06.2013 до 10:00 год. Реєстрація учасників від-
бувається за адресою: м. Київ, Броварський пр-т, 5-И. Озна-
йомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням 
та одержати додаткову інформацію, звернувшись до організа-
тора прилюдних торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 21.06.2013 об 11.00 год. 
за адресою Чернівецька філія ТОВ "УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП", за 
адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Московської, 
Олімпіади,1А.

         Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ 
ГРУПП» (м. Київ, Броварський пр-т, 5-И).

        Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реа-
лізації арештованого майна (предмет іпотеки), яке належить ТОВ ВКФ 
«КОМЕКС БУД ЛТД» (60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. 
Центральна (Леніна) 101; Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Леніна 
88; код ЄДРПОУ: 25078492):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) - 7/100 частин не-
житлової будівлі (літ. «Б») складаються з приміщень 1-1 – 1-3, загальною 
площею – 24,20 кв.м., що знаходиться за адресою:  Чернівецька область, 
м. Чернівці, вул. Львівська, буд. №5,   та належить на праві власності 
ТОВ ВКФ «КОМЕКС БУД ЛТД» на підставі  Свідоцтва про право власності 
ЯЯЯ № 586217 від 28.04.2007 року, виданого виконавчим комітетом 
Чернівецької міської ради на підставі рішення №311/7 від 24.04.2007 
р.; договір про виділ у натурі частки нерухомого майна ВКТ № 334275 
від 28.10.2008 року посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького 
МНО Іпатова М.М. за реєстровим № 4476.

Стартова ціна лоту – 49 283,00 грн. без ПДВ (Договір № 11-0923/13 
від 17.05.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі 2 464,15 грн. без 
ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, р/р 
26000013006122 в АТ"Сбербанк Росії" МФО 320627, Одержувач: 
ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП". Остаточна оплата здійснюється на протязі 
10 банківських днів, не враховуючі дня проведення прилюдних торгів 
(вихідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної ви-
конавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код 
ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172.

         Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 
21.06.2013 до 10:30 год. Реєстрація учасників відбувається за адре-
сою: м. Київ, Броварський пр-т, 5-И. Ознайомитися з майном можна 
щодня за його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів та на сайті  http://
trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 21.06.2013 об 11.30 год. за адресою 
Чернівецька філія ТОВ "УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП", за адресою: Чернівецька 
область, м. Чернівці, вул. Московської, Олімпіади,1А.

         Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. 
Київ, Броварський пр-т, 5-И).

        Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реа-
лізації арештованого майна (предмет іпотеки), яке належить ТОВ ВКФ 
«КОМЕКС БУД ЛТД» (60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. 
Центральна (Леніна) 101; Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Леніна 
88; код ЄДРПОУ: 25078492):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) - 18/100 частин 
нежитлової будівлі (літ. «Б») складаються з приміщень 2-2–2-6  загаль-
ною площею – 39,30 кв.м., що знаходиться за адресою:  Чернівецька 
область, м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, буд. №19а,   та належить 
на праві власності боржнику на підставі  Свідоцтва про право власності 
ЯЯЯ № 586218 від 28.04.2007 року, виданого Виконавчим комітетом 
Чернівецької міської ради на підставі рішення №311/7 від 24.04.2007 
р.; договір про виділ у натурі частки нерухомого майна ВКМ № 790515 
від 24.07.2008 року посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького 
МНО Лірниченко Н.М.. за реєстровим № 2946.

Стартова ціна лоту – 80 035,00 грн. без ПДВ (Договір № 11-
0924/13 від 17.05.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі 4 001,75 
грн. без ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, 
р/р 26000013006122 в АТ"Сбербанк Росії" МФО 320627, Одержувач: 
ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП". Остаточна оплата здійснюється на протязі 
10 банківських днів, не враховуючі дня проведення прилюдних торгів 
(вихідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної ви-
конавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код 
ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172.

         Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 
21.06.2013 до 11:00 год. Реєстрація учасників відбувається за адре-
сою: м. Київ, Броварський пр-т, 5-И. Ознайомитися з майном можна 
щодня за його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів та на сайті  http://
trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 21.06.2013 об 12.00 год. за адресою 
Чернівецька філія ТОВ "УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП": Чернівецька область, 
м. Чернівці, вул. Московської, Олімпіади,1А.

         Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» 
(м. Київ, Броварський пр-т, 5-И).

        Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна 
(предмету іпотеки) :  ЛОТ № 1 – земельна ділянка, загальною площею 0,1081 га, призначена для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, кадастровий номер 7320784000:01:002:0544, та житловий будинок, загальною площею 118 м.кв.Правовста-
новлюючі документи: свідоцтво про право власності серії САВ № 091541 від 19.04.2007р., виданого Острицькою сільською радою 
за рішенням виконкому №45 від 19.04.2007 року та довідки районного відділу земельних ресурсів про присвоєння кадастрового 
номера № 92 від 18.05.2007 року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул. Штефана 
Великого, 87. Земельна ділянка з рівним рельєфом, забудована одноповерховим житловим будинком, загальною площею 118,0 
м.кв., з належними до нього господарськими будівлями та спорудами : гаражу з цегли  літ. Б - площею 29,30 м.кв.;  літньої кухні з 
цегли літ. В – 39,60 м.кв.; сараю з цегли літ. Г; Д – 37,80 м.кв.;  вбиральні з цегли літ. Е – 2,00 м.кв.; криниці № 1; металевої огорожі 
№2-3. Житловий будинок складається з : коридору – 8,50 м.кв., 1-ої  кімнати – 18,10 м.кв., кухні-ванни – 10,00 м.кв., 2-ої кімнати 
– 13,70 м.кв., 3-ої кімнати – 14,50 м.кв., 4-ої кімнати – 18,30 м.кв., тамбура – 2,10 м.кв. , котельної – 18,30 м.кв., підвалу – 14,50 
м.кв. Загальна житлова площа складає  64,60  м.кв. Технічний стан будинку характеризується як добрий, господарських будівель 
і споруд – задовільний. Має вигідне місце розташування, оскільки є передмістям обласного центру з гравійною під’їзною дорогою.  
Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 236825,16 грн. (без ПДВ) (договір № 2613021 від 13.03.2013р.)Гарантійний вне-
сок – 11841,26 грн без ПДВ Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 
26Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 25 червня  2013 р. об 14:00 год. за 
адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, в приміщенні Острицької сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 
25 червня 2013 р. до 13:00 год.Остаточна оплата за придбаний об'єкт  лот № 1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня 
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37312001002835 в 
ВДВС Герцаївського  РУЮ ,МФО 856135, Інд.код-35261338, одержувач: ВДВС Герцаївського районного управління юстиції. Озна-
йомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 . Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 При-
ватного підприємства 
"НИВА-В.Ш.» повідо-
мляє, що в оголошенні 
від 30.05.2013р., про 
проведення прилюдних 
торгів з реалізації неру-
хомого майна (предмету 
іпотеки) в реченні : «Стар-
това (початкова) ціна – 
345852,00грн. (без ПДВ) 
(договір № 2613019 від 
06.03.2013р.)Гарантійний 
внесок – 17292,60 грн без 
ПДВ» вважати технічною 
помилкою та читати так 
«Стартова (початкова) 
ціна – 345872,25 грн. (без 
ПДВ) (договір № 2613019 
від 06.03.2013р.)Гаран-
тійний внесок – 17293,61 
грн.»

Хотілося б при драмтеатрі зробити «Театр танцю». Я люблю постановки з сюжетом, кількахвилинні 
вистави  – тільки у хореографії. Половина роботи тут йде через внутрішні монологи, через акторську 
майстерність. Театральний хореограф – він інший, ніж філармонійний. Бо я працював і артистом балету 
філармонії:  зазвичай там накатана програма, ти володієш певною технікою, тож відточуєш звичні поста-
новки. В театрі ж ти весь час працюєш в різних стилях, актори балету мають багато тексту у виставах, 
грають багато ролей… 

Маю чимало новел  – хороших, але не до кінця дописаних, – хотів би їх видати. Роки займався кримі-
нальними розслідуваннями – от би зібрати та видати суто журналістську книжку! Назвав би її «Кам’яна 
багачка» – це я писав про жінку, голову колгоспу в Путильському районі:  люди на неї плакалися. Після мого 
матеріалу вона пішла у баптисти: дуже вже вразив її мій матеріал про неї… Або «ЧП районного масштабу» 
– був у мене такий матеріал про секретаря одного з райкомів партії на Буковині. Його син грозився мене 
застрелити. Але потім той синок спився, став якийсь такий бомж…

заступник головного 
редактора газети
 «Молодий буковинець»

балетмейстер Чернівецько-
го муздрамтеатру ім. Ольги 

Кобилянської

особистості

***
У чернівецькій газеті 

з’являється стаття, в якій 
стверджується, що по-

ловина депутатів міської ради 
– хабарники. Ті подають до суду. Через 
тиждень газета друкує спростування: 

«Ми приносимо свої вибачення. Половина 
депутатів міської ради – не хабарники». 

***
Журналіст бере інтерв’ю у садиста:
– Скажіть, чи важко бути садистом?
Садист (машинально встромляю-
чи недопалок в око журналіста):

– Hу як вам сказати, думаю напевно не 
важче, ніж, скажімо, журналістом...

***
Редактор говорить журналісту:

– Напишіть статтю про те, що газета 
краща за телевізор. І не забудьте

згадати головний недолік телевізора.
– Який же?

– Хіба можна заснути, прикрив-
ши обличчя телевізором?
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– Іване Назаровичу, сто ро-
ків тому в нашому краї відбу-
валися дуже цікаві процеси, ви-
рувало громадське й культурне 
життя. Ви вже розповідали 
про багатогранну діяльність 
«Міщанського хору» у Чернівцях. 
Але це було далеко не єдине поді-
бне товариство, українці мали 
й інші, не менш цікаві. Про яке 
з них варто дізнатися більше?

– Товариств і насправді існу-
вало чимало: пожежні, спортивні, 
церковні та інші. Їх створювали 
справжні фахівці. До громадської 
діяльності особливо тягнулася 
молодь, студенти – найбільш ак-
тивна частина громадськості. Не 
випадково саме вони 16 грудня 
1906 року створили нове товари-
ство, яке назвало себе Українським 
академічним козацтвом «Запоро-
же». Вже з назви видно, що черні-
вецьке студентство українського 
походження своїм ідеалом вважало 
запорозьких козаків. Насамперед 
молодь почала глибоко вивчати 
рідну українську мову. Потім то-
вариство створило співацьке й 
театральне відділення. Власного 
приміщення воно не мало, тож для 
виступів треба було щоразу шукати 
сцену. Врешті-решт, вирішили їз-
дити невеличкими групами, давати 
концерти співаків і показувати 
театральні вистави.

Розпочалися гастролі селами 
й містечками краю. Водночас із  
виступами перед селянами члени 
«Запорожа» збирали музичний 
фольклор: записували старовинні 
пісні, якими згодом збагачували 
свій репертуар. Подібно до членів 
інших культурницьких товариств, 
вони докладали чималих зусиль 

до створення сільських хорів, дра-
матичних гуртків. Підтримували 
також тісні відносини з іншими му-
зичними товариствами краю. Втім, 
«Запороже» мало й свою особливу 
специфіку, яка відрізняла це това-
риство від багатьох інших.

Одним зі своїх головних за-
вдань воно вважало розвиток 
спорту та фізичну підготовку мо-
лоді до майбутніх випробувань. 
Члени «Запорожа» повинні були 
фізично й психологічно загартову-
ватися, виховувати в собі мужність 

і  непохитність.  Вони прагнули 
відроджувати традиції запороз-
ького козацтва, тому приділяли 
чимало уваги володінню шаблею. 
Фехтування холодною зброєю на-
сторожувало чиновників. Згодом 
австрійські власті побачили в на-
маганні цивільних студентів доско-
нально володіти зброєю «небез-
пеку для держави» – і товариство 
було заборонене.

– Невже історія студент-
ського товариства з козаць -
кою назвою виявилася зовсім 
короткою?

– Ні, 1909 року «Запороже» 
відродилося. Його девізом були 

прекрасні слова: «Борімося – по-
боремо!». В ті часи члени студент-
ських товариств носили власну 
символіку, що дозволяло їм мит-
тєво впізнавати «своїх». Насам-
перед йшлося про головні убори 
– у членів «Запорожа» вони були 

малинового кольору. Такого ж, як 
традиційний прапор козаків-запо-
рожців. Малинові шапочки носили 
як хлопці, так і дівчата. На Букови-
ні діяло ще одне студентське това-
риство, яке розвивало українські 
козацькі традиції. Воно носило 
назву «Чорноморе». Обидва това-
риства тісно співпрацювали в під-
готовці й проведенні українських 
свят, їхні члени щорічно відвідува-
ли могили видатних українців на 
старому чернівецькому цвинтарі.

До Першої світової війни «За-
пороже» багато зробило для про-
будження українського духу серед 
буковинської молоді. До нього тяг-

нулася найкраща частина молодих 
чернівчан, яка прагнула розвивати 
рідну культуру.

– Іване Назаровичу, а якою 
виявилася наступна доля то-
вариства? Адже під час вели-
кої війни 1914-1918 рр. поді -

бні громадські організації не 
діяли, їхні члени опинилися 
на фронті, у полоні або були 
евакуйовані. Чи вдалося від -
родити діяльність «Запорожа» 
після закінчення війни?

– З початком бойових дій чи-
мало членів товариства було мо-
білізовано до війська, а частина 
сміливців добровільно поповнила 
лави «січових стрільців». Члени 
«Запорожа» вже після завершення 
Першої світової війни брали ак-
тивну участь у захисті Української 
державності. Так, 9 грудня 1919 
року 60 «запорожців» виїхали із 
зайнятої румунськими військами 
північної частини Буковини і до-
лучилися до братів-галичан, які 
заповзято билися за волю України. 
Вони взяли участь у боях під Ста-
рокостянтиновим, пройшли через 
Вінницю і Житомир до Коростеня.

А нова румунська влада на Бу-
ковині ставила перепони на шляху 
відродження українських това-
риств, що діяли тут до війни. І все ж 
«Запороже» відродилося швидше 
за інших. До його складу увійшли 
зовсім молоді хлопці й дівчата, які 
раніше не були членами товариства. 
Незважаючи на переслідування 
з боку властей, «запорожці» по-
слідовно робили свою справу. За 
наказом міністра внутрішніх справ 
Румунії у 1925 р. товариство заборо-
нили, але вже 1928 року воно знову 
було створене під своєю назвою. 
Його хор налічував від 300 до 600 
співаків, і коли влітку він виступав у 
міському парку, то пісня лунала над 
усіма Чернівцями.

«Запороже» урочисто відсвят-
кувало 25-річчя свого існування, до 
цієї дати видало ювілейний альбом. 
У репертуарі хору було 242 україн-
ські пісні, у тому числі й практично 
невідомі сучасному слухачеві. Не 
виключено, що серед них є написа-
ні Сидором Воробкевичем і Юрієм 
Федьковичем. Історію товариства 
«Запороже» варто вивчати, щоби 
розвивати його традиції збереження 
рідної культури.

Ігор БУРКУТ, історик

ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРОЖЕ»

...Товариств у Чернівцях існувало чимало: 
пожежні, спортивні, церковні та інші. Їх створювали 
справжні фахівці. До громадської діяльності 
особливо тягнулася молодь, студенти– найбільш 
активна частина громадськості.

Заслужений майстер народної творчості, 
краєзнавець Іван Снігур продовжує свою розповідь 
про громадську й культурну активність буковинців у 
1913 році.


