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МихайлоПапієв:Мимаємозабутипротакеганебне
явище як заборгованість із виплати зарплати
Про це повідомив голова
облдержадміністрації Михайло
Папієв під час апаратної наради
з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації
та територіальних представництв центральних органів
виконавчої влади.
– Те, що люди не отримують заробітну плату за свою
працю, – злочин. І я наполягаю
на застосуванні жорстких заходів реагування до кожного

керівника, який сьогодні не
зрозумів, що заробітну плату
необхідно платити вчасно. Закон дає нам таку можливість,
– підкреслив Михайло Папієв.
Голова облдержадміністрації
наголосив також, що дії обласної влади і надалі будуть жорстко спрямовані на боротьбу із
заборгованістю по заробітній
платі. За його словами, органи
прокуратури порушили кримінальні справи проти усіх керів-

ників підприємств-боржників
за фактами безпідставної невиплати заробітної плати, виплати
зарплати в конвертах, грубого
порушення законодавства про
працю та подання недостовірної
статистичної звітності.
Як повідомив Михайло Папієв, нині зарплатні борги на
економічно активних підприємствах краю найменші в України
і складають 971,3 тис. гривень.
Голова облдержадміністрації

підкреслив:
– Наша мета як влади, що
прийшла надовго і яка відчуває
відповідальність перед людьми,
створити жорстку та міцну систему захисту громадян, перш за все
– в питаннях своєчасності виплати заробітної плати, – підсумував
Михайло Папієв. – Саме тому,
до кожного керівника, який не
ліквідує заборгованість, будуть
застосовані жорсткі санкції.

Найперше, завершена справа екс-голови РДА Бойчука, який зі своїми поплічниками
жорстоко побив чотирьох рибалок. Прокуратура звинувачуватиме його у суді у перевищенні влади та службових повноважень,
в умисному нанесенні рибалкам тілесних
ушкоджень середньої тяжкості і катуванні. Зокрема, за катування пану (чи, точніше, кату)
Бойчуку «світить» найбільший термін – від 5
до 10 років ув’язнення. Не обмине правосуддя
своєю увагою і його чотирьох поплічників…
Наразі обвинувачені, визнавши частково
свою вину, зі своїми адвокатами ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи, яка
після цього буде скерована до суду.
Зауважимо, що Бойчук зараз з діагнозом
«мікроінсульт» перебуває у лікарні, під
амністію він не потрапляє, більше того, прокуратура зараз вельми зацікавилася ще й
його «земельними справами»…

Організовані злочинні...
лісники
На державному підприємстві «Хотинське
держспецлісництво АПК» Чернівецької області два директори лісництва (один колишній
і теперішній в.о.) та його майстри «навирубали» лісу аж на три мільйони гривень. Звісно
ж, незаконно.

– Вони зорганізувались у стійке об’єднання для незаконного оформлення матеріалів
відводу лісосіки в рубку, проведення незаконної рубки деревини та її реалізації, – каже
Петро Коваль. – Фігуранти справи під вартою,
досудове слідство у справі триває…

Зарплату треба платити.
Вчасно!
І знову котрийсь недобросовісний директор вирішив зекономити на своїх працівниках.
Цього разу не уник пильного погляду правоохоронців генеральний директор товариства
з обмеженою відповідальністю «Виробничокомерційне товариство «Арго». Зокрема,
прокуратурою було встановлено, що упродовж
січня-квітня 2011 року на підприємстві безпідставно не виплачувалась заробітна плата 763
працівникам. Загальна сума заборгованості
становить понад два з половиною мільйони
гривень. Цікаво, що як тільки прокуратура
розпочинає з приводу таких порушень досудове слідство, «горе-підприємці» на зарплатню
працівникам одразу ж знаходять гроші…

Профспілки хотіли
привласнити пансіонати
Зокрема, аби незаконно приватизувати
та продати державну нерухомість, «профділки» не гребують зловживати службовим
становищем та підробляти документи. Мова

Люди в коконі

Ювілейна дата – 70 років початку війни
– зобов’язує щось сказати. Якісь правильні потрібні
слова. Хоча сказано вже стільки... Тож поділюся
тим, що вражає мене найбільше, коли переглядаєш
документи і газети початку війни.

Зокрема, цим мене здивувала
газета «Радянська Буковина» 1941
року. До дати, яку сприймають нині
як злам часів, руйнацію старого світу, початок великої людської бійні
– тоді поставилися майже спокійно.
Не змінилися ні зміст, ні форма газети.
Все ті ж статті, репортажі з виставок,
підготовка до річниці радянської влади на Буковині 28 червня, критика
бракоробів, повідомлення про трудові успіхи, засудження спекулянтів.
Тобто, відбуваються якісь неймовірні
фантастичні події, але люди так загрузли в побуті, в щоденних турботах,
в завданнях, які перед ними ставив
обком партії, що не можуть це сприйняти. Живуть звичайним життям, хоча
ситуація дуже незвичайна. І ніби то

намагаються сказати щось важливе,
але, крім звичних думок, нічого не
приходить у голову. Чи не так в особистому житті людина часто сприймає
смерть? Ніби-то зрозуміло, що подія
зовсім іншого рівня, але в побуті вона
на рівні з іншими «турботами». Не
знаю, як кого, а мене така дивовижна
глухота і сліпота людей заворожує. В
цьому є щось казкове. У цій зачарованості. Виявляється, що навіть війна
ледь-ледь зачепила людей. То ж чи
можна чекати, що їх по-справжньому
зачеплять теперішні дрібні українські
негаразди?
Щоби не звинуватили мене у тому,
що у своїх висновках опираюся на
агітаційну газетку, наведу, як приклад, спогади чернівчанки Марти

Топ-новина ЗМІ цього тижня: біля ставків
б’ють не лише рибалок, але й звичайних
відпочивальників. Минулих вихідних
трьох юнаків із Чернівців на відпочинку
в Глибоцькому районі жорстоко побили
місцеві жителі, погрожуючи вогнепальною
зброєю. Чернівчан повалили на землю, а
потім трощили їм кістки, голови, вибивали
зуби…

йде насамперед про пансіонат матері та дитини «Зелені пагорби» у Вижницькому районі та
пансіонат «Буковина», що на Глибоччині.
Так, службові особи Чернівецької обласної ради профспілок, Виженської сільської
ради та Вижницького районного бюро технічної інвентаризації у березні-травні 2005
року сфальсифікували документи. Таким
чином облпрофраді незаконно було передано
право власності на державне майно – будівлі
та споруди пансіонату з лікуванням матері і
дитини «Зелені пагорби» загальною площею
понад 2 тис. 600 кв.м та залишковою вартістю
878,2 тисяч гривень.
Прокуратурою Чернівецької області
також було порушено кримінальну справу за
фактом зловживання службовим становищем
та службового підроблення службовими
особами обласного дочірнього підприємства
«Чернівцітурист», однієї із сільських рад та
районного бюро технічної інвентаризації.
Зокрема, встановлено, що службові особи
внесли завідомо неправдиві відомості до
офіційних документів, зокрема, рішення
виконкому сільської ради та свідоцтво про
право власності на об’єкти майна, які належать юридичній особі. У результаті зазначених дій Чернівецьким обласним дочірнім
підприємством «Чернівцітурист» незаконно
привласнив пансіонат «Буковина» з господарськими спорудами залишковою вартістю
754,4 тис. грн.

Звичайну бійку між двома компаніями (а саме так попередньо «кваліфікують» цю подію правоохоронці) насправді
відзначає одна пікантна подробиця, яка і здійняла такий галас
у місцевій (і не тільки) пресі. Як стверджують потерпілі, перед
побиттям чоловіки з іншої компанії погрожували їм, незадоволені тим, що біля озера, крім них, ще хтось відпочиває. І
один з них при цьому демонстрував депутатське посвідчення,
запевняючи, що він є депутатом Партії Регіонів.
Чи був там депутат Партії Регіонів насправді? Чи, зрештою,
був там депутат чи просто член партії? І взагалі, як, що і в
якій послідовності відбувалося у цьому вкрай жорстокому і
нелюдському дійстві – сказати поки що важко, адже сторони
конфлікту звинувачують одна одну. До того ж, схоже, ця
«ставкова» справа знову перетворюється в міжпартійну чвару
на тему: «той покидьок не з нашої партії, а з їхньої»…
Але як би там не було, простежується якась вельми
цікава тенденція: хочеш на когось нагнати страху, кажи: «Я
депутат від Партії Регіонів! І всі мають лякатися. Якщо ж не
лякаються, то обрана роль вимагає відповідних дій – жорстких
і безглуздих?
Ще один цікавий нюанс – реакція місцевої міліції. Бо,
якщо у Чернівцях правоохоронці ще так-сяк «в адекваті», то
у районах, схоже, їм геть памороки забило. Хіба можна заявляти: «Хай помирають – на трьох придурків буде менше?!»
Це зі слів одного з побитих, якого на «уазіку» «неупереджені» правоохоронці відвозили до лікарні. Про це розповів
журналістам на прес-конференції «Фронту Змін» Олексій
Каспрук, голова обласної громадської організації
партії. Адже постраждалі, не сподіваючись на те, що самі
спроможуться домогтися справедливості, звернулися по
допомогу до Сергія Юлика, депутата Чернівецької обласної
ради від «Фронту Змін».
Отже, що сталося? Ще одна прикра випадковість? Чи,
може, новий вірус Лозинського-Бойчука вже косить наші
ряди, викликаючи на Буковині справжнісіньку епідемію? І
чи не пора ставити біля ставків, водойм і річок попереджувальні знаки: «Будь пильним, громадянине: як не втонеш
– то поб’ють!»

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Прес-служба ОДА

У Чернівцях – справжнісінька спека, прокурорська…
Бойчук – лежить, вилікують
– сидітиме

Новий вірус ЛозинськогоБойчука викликав епідемію?

Блюм. Марта – видатна жінка, хоча б
тому, що першу свою книгу видала у
86 років. До того ж книга виявилася
непоганою. І ось вона пише, як жила
протягом того червня у коконі любові,
як хотіла подовжити цей час, як думала про ступні та волосся коханого,
його слова, як кожен день був таким,
ніби вона вперше народилася на світ.
І тут ця нікчемна війна, дурна війна,
неприйнятна війна, якісь диваки у
формі, божевільні, що заважають головному – коханню. Вона так і назвала
главу про початок війни « У коконі».
Там є зауваження: «Нарешті до мене
в кокон долетіли звуки. Це були звуки
німецької мови. Почалася війна». Зауважимо, що звуки німецької мови в
Чернівцях Марта могла почути лише
через два тижні після початку війни,
не раніше. Не швидко помітила.
Рік тому я знайшов у німецькому
електронному архіві землі БаденВюртемберг унікальні фото Віллі
Прагхера. У липні 1941 року він
відвідав зайняті румунами і німцями Чернівці в ролі кореспондента
румунських ЗМІ. Треба сказати, що
Прагхер був відомим фоторепортером, інтелігентною чуйною людиною,

Румунсько-німецька делегація біля обезголовленого
пам’ятника Леніну. Липень 1941р.
дуже тонкою і чуттєвою. Ви думаєте,
що по його знімках можна здогадатися, що в місті щойно відбулися масові
розстріли? Жодним чином! Ці фото,
були в тому ж дусі, що і його мирні
репортажі. Так само фотографує
прикольних типів на вулицях міста,
якісь незвичайні символи. Все той же
мистецький почерк. Той же настрій,
що і завжди. Вочевидь, він також
був у якомусь своєму коконі. Люди
не могли перестати бути такими, як
завжди. Навіть, якщо стається апока-

ліпсис. Ось, що вражає...
Спадає на думку, що у світі можливо все що завгодно, навіть вбивства
мільйонів, тому що більшість живе у
дуже зручних і непроникних коконах.
Куди не доноситься ані зайвого звуку.
Ви, ймовірно, подумаєте, що це якась
вигадка, якийсь викрутас?... Продовжуйте пити пиво. Адже сьогодні спекотний день і навколо все спокійно, як
завжди. Звичайний день…

Сергій ВОРОНЦОВ,
спеціально для «Версій»
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Шановні краяни!
Дорогі співвітчизники!
Ухвалення 28 червня 1996 року Основного Закону незалежної Української держави ознаменувало втілення споконвічної мрії нашого народу
– жити у суверенній, вільній, соборній, правовій державі. П’ятнадцять років
тому Конституція України юридично ствердила ідею та право на існування
в центрі Європи цієї держави, що сповідує високі ідеали духовності й громадянського миру, міжнаціональної толерантності та відкритості світові.
Вперше в національній історії людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека були проголошені найвищою цінністю. Відтак
Основний Закон нашої країни здобув високу оцінку з боку фахівців конституційного права і був визнаний одним з найдемократичніших за змістом
з-поміж конституцій в історії людства новітньої доби.
Конституція України – це документ, який з плином часу потребує

Цифритижня
80 000

внесення певних змін та поправок. Разом з тим, процес конституційного
будівництва має ґрунтуватися передусім на принципах порозуміння у
суспільстві, згуртування політичних та громадських сил довкола ідеї гармонійного розвитку країни через усунення причин для виникнення будь-яких
чинників політичної або соціальної напруги. З приємністю відзначаємо, що
буковинська громада здавна є для інших незаперечним прикладом міжетнічного миру, міжконфесійного порозуміння та соціального партнерства.
Напередодні славної річниці щиросердно вітаємо вас, дорогі земляки з
нагоди знаменного державного свята! Нехай ваші серця завжди повняться
щирою гордістю за наш український народ, любов’ю до країни, що його
згуртувала, відповідальністю за добробут ваших родин, за честь та славу
рідного Буковинського краю!

З повагою,
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв

Полеміка: хто поза законом?
На офіційному сайті Чернівецької міської ради
з’явилося повідомлення «Ініціатори відставки
міської ради поза законом». У відповідь ініціативна група «Спільними зусиллями захистимо
Чернівці» розповсюдила на електронні пошти
місцевих ЗМІ свою інформацію. У ній йдеться про
те, що чернівчани діяли чітко за Законом України
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми»,
який не передбачає реєстрації ініціативної групи
для організації збору підписів під вимогою проведення місцевого референдуму, як громадської
організації чи громадського об’єднання.
Члени ініціативної групи повідомили, що
звернуться по захист до Президента та Генерального прокурора України.

Призначено голову
Заставнівської РДА

Ним став Василь Копчук. Про це повідомляє
офіційне інтернет-представництво Глави держави
В. Януковича.
До цього призначення В. Копчук працював
заступником голови Заставнівської райдержадміністрації.
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Заступник голови обласної ради
Валентин Маніліч

Зростуть зарплати. Вже з 1 липня
Чернівецька область отримає додатковий
фінансовий ресурс в сумі 58,2 млн. грн.
Верховна Рада України ухвалила зміни до бюджету держави
на поточний рік. Завдяки цьому, до кінця нинішнього року
Чернівецька область отримає
додатковий фінансовий ресурс
в сумі 58,2 млн. грн, повідомив
заступник голови – начальник
Головного фінансового управління обласної державної адміністрації Євген Крищенко. Зокрема, на підвищення заробітної
плати працівникам бюджетної
сфери передбачено 34,8 млн.
грн, на поліпшення умов оплати
праці медичних працівників,
які надають допомогу хворим
на туберкульоз, – 2,4 млн. грн,
на реалізацію пріоритетів со-

ціально-економічного розвитку
регіону – 21 млн. грн.
Схвалені Парламентом зміни
до бюджету нинішнього року передбачають підвищення оплати
праці бюджетникам у середньому на 12,6%. Додаткові кошти
будуть спрямовані на зменшення розриву між мінімальною
заробітною платою і посадовим
окладом працівника першого тарифного розряду, а також на забезпечення міжкваліфікаційних
співвідношень першого-сьомого
тарифних розрядів уже з 1 липня
цього року. Також зміни передбачають розширення переліку
педагогічних працівників, які
отримують 20% надбавки до

посадового окладу вже з 1 вересня цього року. Одноразову
допомогу в розмірі п’ятикратної
мінімальної заробітної плати при
влаштуванні в заклади охорони
здоров’я сільської місцевості
отримають також випускники
медичних освітніх установ. Заробітна ж плата медпрацівників,
які надають допомогу хворим
на туберкульоз, у поточному
році збільшиться в середньому
на 67,4%.
Окрім того, відзначив Кирило Крищенко, зміни до бюджету
нинішнього року передбачають
збереження середньої зарплати
для медичних працівників, які
направляються на навчання для
підвищення кваліфікації. А ще з
1 вересня встановлюються 20%
надбавки працівникам установ
соціального захисту населення,
повідомляє прес-служба ОДА.

гривень обласна адміністрація виділила на заходи,
присвячені відзначенню 70річчя з дня народження Івана
Миколайчука. На отримані кошти організатори провели низку
заходів. Серед яких – обласний
ретроспективний кінофестиваль поетичного кіно, показ
театральних вистав «Небилиці
про Івана» та «Тисяча снопів
вітру», відкриття Всеукраїнської виставки робіт членів Національної Спілки художників
України, проведення етно-фестивалю «На гостини до Івана»
та інші урочистості за участю
друзів Івана Миколайчука, народних артистів, режисерів,
кінокритиків, композиторів.
– Ще 90 000 гривень через
державну агенцію виділило Міністерство культури. Ці кошти
пішли в основному на розвиток
«Кіноетніки», рекламу та перебування учасників, – зазначив
Іван ПЕТРУСЯК, начальник
управління культури обласної державної адміністрації.
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сільських приватних садиб
надають послуги із зеленого туризму. З них 98 – офіційно, а 150
– неофіційно. Про це повідомив
Дмитро Павел, начальник
управління інфраструктури
та туризму Чернівецької облдержадміністрації під час
апаратної наради, що відбулася
на початку тижня під керівництвом губернатора. Показово,
що у першому кварталі цього
року, за словами п. Павела,
Буковина посіла друге місце за
туристичною відвідуваністю.

«Опілля»–справжнєживепиво,якевартоскуштувати
У наш час синтетики,
гонитви за прибутками та
суцільної реклами важко
знайти щось натуральне. Це
зрозуміло, бо натурального
на всіх не вистачає. Але, коли
дуже хочеться скуштувати
чогось справді природного – то
воно може виявитися просто
під боком.
Ми вирішили пошукати справді добре пиво.
Адже прийшло літо, а з ним тепло. Хто ж відмовить собі у кухлі прохолодного живильного
напою. Прийшов до крамниці, а там очі розбігаються від різноманіття. На додачу, щодня телевізор кличе скуштувати «лідерське» «зварене
з душею» спеціально для мене пиво.
Раз вирішили шукати натуральне, то, очевидно, треба обирати «живе». Та звідки знати,
що воно справді живе і натуральне? Тут теж
вибір величезний від великих пивних компаній,
до малих місцевих брендів. Воно і не дивно,
що трохи розгубилися. Але ж журналісти, то
люди допитливі. За логікою натуральне і живе

мало б бути те пиво, яке варять за традиційними рецептами. Адже сто років тому не було
«хімії», котру щедро сиплять зараз до всього.
Тому вирішили виокремити компанію, яка відкрито заявляє, що готує справжнє живе пиво.
Йдеться про тернопільського виробника ВАТ
«Опілля».
«Опілля» – це, до речі, не тільки пиво, а й
мальовнича місцевість західного Поділля, що
охоплює кілька районів Тернопільщини, та має
надзвичайно гарний природний ландшафт, де
ліс чергується з полями. Але повернімося до
нашого живого пива.
Отже, за словами самих пивоварів, «Опіл-

ля» є справжнім живим пивом, бо в нього не
додають жодних зайвих і сторонніх інгредієнтів
таких, як мальтозна патока. Напій готується
поступово внаслідок натуральних процесів
бродіння ячмінного сусла з додаванням цукру і
рису. Пиво варять за старою класичною технологією – як і сто років тому. Особливістю заводу
«Опілля» є те, що все пиво дозріває у старовинних підвалах під землею, де завжди стабільна
о
температура +1– +2 C: там пиво бродить,
доброджує, проходить процес фільтрації. Бродіння триває 7 діб – для «Опілля Корифей» та 10
діб – для «Опілля Фірмове». Тому «Опілля» – це
справжнє живе пиво з неповторним м’яким сма-

ком. Саме цей смак є гарантією того, що пиво
не залежується на прилавках. І це також одна
з причин, чому «Опілля» завжди свіже. Живе
пиво просто не може лежати більше 15 діб.
Тоді, коли більшість нарощує потужності
за рахунок «швидкості» (саме для пришвидшення бродіння додають різні елементи такі,
як мальтозна патока), «Опілля» робить ставку
на поступове, але стабільне розширення збуту
і виробництва за рахунок збереження якості та
натуральності. Адже найкраща реклама — це
хороша рекомендація того, хто скуштував
продукт. Ми це зробили і радимо спробувати
«Опілля» тим, хто досі цього не робив. Тільки
так можна відчути неповторний м’який смак
справжнього живого пива.
Звичайно, більшість з нас є рабами звичок,
у тому числі і смакових. Саме ця «звичка бути
рабом звички» часто не дає нам змоги змінити
своє життя, зробити його веселішим і бадьорішим. Часто нами підсвідомо керує реклама.
Але завжди можна зробити крок у бік кращого,
природнішого, натуральнішого. Нові відчуття,
особливо, коли обираєш щось добре і природне
– це переважно відчуття оновлення. Настав
час обирати якісне і натуральне. Тож, якщо ви
досі не пробували справжнє натуральне живе
пиво, вам варто це зробити, купивши пляшечку
«Опілля».

Любомир ТЕРНОВИЙ
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Позбавлення ілюзій

2001:Пробуковинськихмільйонерівіпесимістів
І знову повертаємося до хроніки років незалежності.
2001-й рік – перший ювілейний рік України. Перші
десять років життя нової країни і перше підбиття
підсумків. Чим він запам’ятався? Що вважали
важливим тоді? Рік, звісно, багатий на події. То
українська ракета збиває літак з Ізраїлю над Чорним
морем, то саджають у тюрму Юлію Тимошенко,
а то громадянин приходить додому і дивиться по
телебаченню крутий екшн, а потім розуміє, що це все
ж таки живий репортаж із Нью-Йорку, де палають
хмарочоси і літають літаки-вбивці. Однак щодо
Буковини, то спокійна течія життя нашої провінції з
її вічними негараздами і вічними радощами, героями
і злочинцями вражає тільки за умови пильного
вглядування. І тут відкриваються справжні глибини.

Арифметика мрії
Цікаве опитування провели до
десятиліття незалежності соціологічні служби. Їх результати широко
друкують у буковинських ЗМІ. Отже,
буковинські соціологи напередодні
дня незалежності вирішили опитати
мешканців Чернівецької області, що
думають вони щодо змін їхнього життя після отримання незалежності.
«28,2% респондентів стверджують, що їх життя змінилось на
краще. 31,6% опитуваних негативно
ставляться до змін, що відбулися в
Україні за 10 років незалежності.
Майже 20% визнають, що жити стало
гірше, але впевнені, що труднощі є
тимчасовими. Не побачили жодних
змін у соціально-економічному і політичному житті 12,4% опитаних.
У 71,7% респондентів сьогоднішні
українські реалії викликають почуття
невдоволення, 66,6% вважають, що
громадянам України треба набратися
терпіння, 63,8% живуть з постійним
відчуттям непевності у завтрашньо-

му дні. Але водночас, майже 70%
визнають, що цікаво спостерігати
за сьогоднішніми подіями, 45,1%
переконані, що мешканцям країни
потрібно бути більш активними, а
46,3% з оптимізмом оцінюють перспективи країни». Гадаю, і в цьому
році було б цікаво провести подібне
оцінювання. Мене ж в тому старому
опитуванні вразили ті 12,4% опитуваних, які не побачили жодних змін
за десять років. Хто вони? Мудреці,
наділені об’єктивним баченням суті,
або сліпці, які не помітять жодних
змін, навіть якщо світ перевернеться
догори дригом? Хто зна? Але 12,4%
буковинців – абсолютно загадкові
люди. А 66,6% буковинців – абсолютно терплячі. І осягнути це, здається, неможливим.
Втім, хотілося б сказати ось про
що. Українці завжди знали, що російська, або австрійська, або румунська
держави – це зло. І думали, що це
тому, що то чужі, не свої держави…
І нарешті, коли з’явилася власна дер-

жава, потрохи з’являється прозріння,
що будь-яка держава, за великим
рахунком, містить зло і насильство.
Ось російська інтелігенція бореться
із своєю державою вже сотні років і,
бува, отримує результат ще гірший,
аніж попередній. Тепер така ж морока
є в українських громадян, особливо в
інтелігенції.
Звісно, коли український дисидент
ішов у тюрму, він і гадки не мав, що в
омріяній ним державі доплата до пенсії
батьків, чий син загинув в армії, буде
складати 8 або 24 гривні, в залежності
від обставин. А виплата на дитину теж
буде вимірюватися приблизно в цих
сумах (такими були фінансові реалії
2001 року). Він щось інше думав.
Але усі мрії втілюють бюрократи, а не
бунтівники. А в їх виконанні мрію, як
правило, не впізнати.
Щодо мене, то, здається, що песимістичні опитані буковинці не врахували один важливий момент. Принаймні,
з отриманням незалежності, їх вже
ніхто не змусить бігати з автоматом по
Чечні чи Таджикистану. А це, повірте,
дорогого варте.

Більше мільйонерів
аніж в Києві
У 2001 році податкова зареєструвала на Буковині рекордну кількість
громадян з мільйонним прибутком
– 19. У Києві в цей рік мільйонні декларації подали лише 16 людей.
Це одна з небагатьох статистичних
новин, яка потрапила в топи. Приголомшений чернівецький обиватель
думав: невже Калинівський це все,
що є на Україні. Курйозність ситуації
була очевидною. Зрозуміло, київські
панове були куди багатшими. Згодом
виявилося, що у столиці живуть
мільярдери, але не за деклараціями,
а за списками журналу «Форбс»
(що достовірніше). Однак, на мій

Подібних плакатів у мережі зараз досить
багато. Схоже, вони щирі

погляд, пишатися буковинцям було
чим. Принаймні, вони виявилися
чеснішими за киян і більш сумлінними платниками податків. Доведено
статистикою.

Циганський пікет
У 2001 році, очевидно, вперше в
історії Чернівецьку облдержадміністрацію пікетували цигани. Велика
циганська родина, частина якої жила
в Хотині, а частина в Єдинцях, завжди
ходили одне до одного через кордон,
не відчуваючи жодних проблем. Цікаві люди, держава яких впродовж
тисячоліть роз’їжджає на возах.
Легенька анархія, яка так додає
Україні шарму, цілком влаштовувала
цих людей. Але як тільки українські
прикордонники згадали, що кордон
таки є і його треба охороняти, то
зробили нещасливими сотні людей.
Хотинські міліціонери затримали
гостей з Єдинців у Хотині. Забрали
у них паспорти і виписали по 170
гривень штрафу «на ніс». Пенсії тоді
були десь в районі 50 гривень. Тож
брати-роми не полінилися з’їздити в
Чернівці і влаштувати табір напроти
будинку з левами. Коли йдеться про
гроші – влада непохитна. Мені в цій
історії цигани симпатичніші. Принаймні, вони виявилися активними
борцями за громадянські права, світ
без кордонів, засилля держави тощо.

Навала фальсифікату

Кількість вилученого з буковинських магазинів фальсифікату у 2001
році набагато перевищила показники
попередніх років. Фальшували все:
горілку, шампуні, промвироби. Що
засвідчило підйом вітчизняної промисловості, адже для вироблення
фальсифікату також потрібні виробничі навички і потужності. В Україні
вони з’явилися. Почали, переймаючи
досвід китайських товаришів, – з
підробок.

Стінг і Папа
У 2001 році – події всеукраїнського масштабу: до Києва приїхав
Папа Римський, а трохи згодом до
столиці завітав всесвітньовідомий
співак Стінг. Найцікавіше, що у відгуках мені часто доводилося читати,
що Стінг наробив у Києві більшого
галасу, аніж Папа Римський. Можна
по-різному оцінювати такі порівняння.
Але чи можна було уявити, скажімо,
наприкінці ХІХ століття, що, співак
вважається важливішим за Папу.
Світ рухається, це безумовно. І наш
толерантний буковинський острівок,
який так бережливо ставиться до своєї
провінційності, разом зі світом.
(Далі буде)

Сергій ВОРОНЦОВ,
спеціально для «Версій»

День митної служби

Митники вивчають іноземні мови та спрощують митні процедури
– Ми проводимо аналітику, тож
маємо огляди цін на ринках Буковини.
У пресі якось писалося, що ціни ростуть
через те, що митниця корегує митні
ціни. Це не правда! Зрівняйте ціни за
травень: коли цибуля на ринках Буковини продавалася за ціною 6,67 грн, ми
розмитнювали її по 2,31 грн. Капуста
продавалася за 9,73 грн, ми ж розмитнювали по 2,26 грн за 1 кг., морква
коштувала 5,41 на базарах, на митниці
– 2,07 грн. М’ясо птиці та курячий фарш
розмитнювали по 12,86, а на ринках
вже продавався по 18 грн. 30 коп.

Чому дорожчають продукти харчування, які люди
вживають у свій раціон майже щодня? Причиною
у підвищенні цін дехто вважає коригування
митної вартості державною митною службою…
На прес-конференції, присвяченій Дню митної
служби, Олександр Вдовиченко, начальник
Чернівецької обласної митниці, спростовував чутки
та розповідав про успіхи і недоліки Чернівецької митної
служби.

421 млн. грн Чернівецька
обласна митниця перерахувала
до держбюджету України за січень – травень цього року. Це на
217 млн. більше, ніж торік.

Боротьба з
контрабандою
12 кримінальних справ на суму 2
млн. 843 тис. грн за останні 5 місяців порушила Чернівецька митна служба.
Найчастіше люди під час пере-

тину кордону намагаються перевезти
тютюнові вироби. Адже Україна межує
з країною ЄС – Румунією, де тютюнові
вироби набагато дорожчі.
Не гребують наші громадяни і промисловими та продовольчими товарами, транспортними засобами, валютою, психотропними речовинами та
наркотиками.

Електронне
декларування – проти
корупції
Завдяки електронному декларуванню, яке буде завершене до кінця
цього року, суттєво прискоряться
митні процедури. Крім того, зведеться до мінімуму суб’єктивний фактор
митника, тобто впливу людини на
процес декларування. Це дасть змогу
зменшити корупцію під час митного
оформлення.
Кількість дозвільних документів скоротилася від 87
до 65.

Митники готуються до
футболу
До «Євро-2012» залишається ще
рік. Але чернівецькі митники вже готуються до величезного напливу туристів
з країн західної Європи та країн СНД.
На західному кордоні (Львівська та
Волинська області) відбувається реконструкція пунктів пропуску.
– На автомобільному пункті пропуску Порубне вже побудована перша
черга нового вантажного терміналу,
який дасть змогу збільшити пропускову
спроможність, – говорить п. Вдовиченко. – Залишилося освоїти близько 28
мільйонів грн, які нам обіцяють надати
для завершення будівництва даного
терміналу. Нині ми пропускаємо близько 100 вантажних автомобілів щодня.
Але сподіваємося, що матимемо змогу
оформляти близько 200 вантажних
транспортних засобів за добу. Крім
того, самотужки залучаємо фахівців
для навчання іноземної мови – щоби
працівник митниці міг порузумітися з
гостями нашої країни.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Версії

І
зміна

ДОТ «Вогник Буковини» (обком профспілки працівників
споживчої кооперації, с. В.Кузьмин Глибоцького р-ну), Домбровська Ольга Остафіївна; (0372) 4-32-06 (Марія Миколаївна)

400

10.06 –30.06

03.07
– 23.07

26.07
– 15.08

1850

2.

Пансіонат з лікуванням матери і дитини «Зелені пагорби»
(с. Виженка, Вижницького р-ну), Шешуряк Анатолій Костянтинович, (230) 5-84-46, 5-85-70

200

13.06
– 03.07

11.07
– 31.07

03.08
– 23.08

1890

3.

Дитячий пансіонат «Вербиченька» (с. Давидівка, Сторожинецького р-ну), Кушнір Дар’я Яківна, (235) 4-82-90, (0372) 55-18-07

420

18.06
– 08.07

11.07
– 31.07

03.08
–23.08

1898

200

12.06
– 02.07

09.07
– 29.07

31.07
– 20.08

1995

Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Юність»
(смт. Берегомет, Вижницького р-ну), Ковальчук Катерина Олексіївна (230) 3-69-87, 3-62-46; (0372) 55-46-47 (Мар’яна Омельянівна)

400

10.06
– 30.07

03.07
– 23.07

26.07
– 15.08

1898

6.

ДОТ «Буковинське орлятко» (ПП Дембіцька Наталя Миколаївна, с. Глибочок, Сторожинецького р-ну), Чернівці 050 502-25-42

280

17.06
– 07.07

10.07
– 30.07

02.08
– 22.08

3000

7.

Дитячий спортивно-оздоровчий табір «Буковинка» (с. Репуженці, Заставнівського р-ну), Кришталевич
Михайло Олександрович, (237) 2-44-18, 3-41-03

165

12.06
– 02.07

05.07
– 25.07

28.07
– 17.08

1429

8.

Позашкільний оздоровчо-виховний заклад «Лунка» (с. Красноїльськ, Сторожинецького р-ну), Кулюк Реґіна Адольфівна, (235) 6-33-08

165

12.06
– 02.07

05.07
– 25.07

28.07
– 17.08

1457

9.

ДОЗ «Водограй» (управління МВС України у Чернівецькій обл., с. Гільче, Сторожинецького р-ну), Куцак Пилип Артемонович, (0372) 59-16-69

180

07.06
– 28.06

05.07
– 26.07

-

2200

10.

ДОТ «Калинка» (с. Ванчиківці, Новоселицького р-ну), Доголич Іван Федорович, (233) 3-22-42

170

10.06
– 30.06

04.07
– 24.07

27.07
– 16.08

1733

11.

Оздоровчий табір «Дністер плюс» (ПП «Оздоровчий комплекс «Дністер плюс», с. Брідок, Заставнівського р-ну), Сеничак
Валентина Миколаївна; (067) 218-67-50 (Михайло Ярославович)

100

17.06
– 07.07

09.07
– 29.07

31.07
– 20.08

1850

12.

ДОТ «Перлина гір» (обласна школа-інтернат для
дітей сиріт, с. Банилів-Підгірний, Сторожинецького р-ну), Баланю Костянтин Ілліч, (235) 5-33-31
*IV зміна: 06.08 – 27.08

–

01.06
– 22.06

23.06
–14.07

15.07
– 05.07

–

№
п/
п
1.

4.
5.

Оздоровчі табори – одна із цілком
непоганих ідей на кшталт «чим би
зайняти свою дитину влітку протягом
трьох тижнів». Наразі на Буковині діє
12 таких таборів, і вони вже з середини червня розпочали свою роботу.
– Через фінансову заборгованість
не працює поки що табір «Золотий
колос», що в Сторожинецькому районі, а в таборі «Лісова казка», який
знаходиться в Новодністровську,
зараз ще тривають ремонти – там
перебудовують лінію енергопостачання, можливо, вже до другої зміни
табір відновить свою роботу, – каже
Дмитро ДОРОШ, начальник гуманітарного відділу Чернівецької
обласної ради профспілок. – Проте
в 12-ти інших буковинських оздоровчих таборах вже розпочалася перша
зміна. Путівка в дитячий табір на Буковині коштує в середньому дві тисячі
гривень, найдорожча – біля трьох тисяч – у табір «Буковинське орлятко»,
що в селі Глибочок Сторожинецького
району. Путівка забезпечує дітям
харчування, культурно-масові заходи, до її вартості входить медичне обслуговування, господарські витрати
та зарплата працівників табору…
Зростання вартості путівки (торішнього літа вона коштувала приблизно півтори тисячі гривень) пов’язане передусім зі зростанням цін на
продукти харчування. Проте, для дітей пільгових категорій путівки нада-

ються за певний відсоток вартості чи
взагалі безкоштовно (діти-сироти,
діти-інваліди). До речі, до пільгових
категорій належать також і обдаровані діти – відмінники, переможці
олімпіад, різноманітних мистецьких,
музичних та інших всеукраїнських та
міжнародних конкурсів.
За кошти Чернівецького обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності цього року планується
оздоровити понад 5 тисяч дітей. На це
виділено 5 млн. 25 тис. гривень.
– Уже в червні в таборах області
оздоровлюється понад 1600 дітей,
– каже Наталія КУШНІРЮК, завідувач відділу оздоровчих заходів фонду. – Тривалість зміни
– 21 календарний день, затверджені
граничні норми витрат на харчування, лікування і культурне обслуговування в сумі 38 гривень на один людино-день. Тобто, це 798 гривень, які
фонд частково сплачує за путівки, які
надаються усім дітям застрахованих
осіб. Решта коштів може надходити
від державних, обласних, місцевих
бюджетів, профспілок та підприємств,
або ж батьки самі можуть доплатити
потрібну суму. В основному ми працюємо з управліннями сім’ї та молоді
й освіти. Профспілка також активно
перераховує кошти, зокрема університет закупив цього року путівок на
70 000 гривень (тобто, проплатив

Назва дитячого оздоровчого
закладу, керівник та
телефон

Пансіонат з лікуванням «Черемош» (м. Вижниця)
Ткачук Марія Василівна, (230) 2-16-07, 2-10-37

ІІІ
зміна

Телефон для довідок:
Чернівецька обласна рада профспілок: 52-28-91.
Фонд соціального страхування, відділ оздоровчих заходів: 55-17-97.
Примітки:
В освітянських таборах «Лунка» та «Буковинка» – профільні зміни, тобто списки дітей, які відпочиватимуть там,
формуються заздалегідь, і табори зазвичай повністю укомплектовані.
ДОТ «Перлина гір» – тут оздоровлюються діти-сироти за рахунок коштів управління освіти.
Не працюють поки що табори «Лісова казка», що в Новодністровську, «Золотий колос», який знаходиться в
Сторожинецькому районі та база відпочинку «Берізка» у с. Репужинці Заставнівського району.

другу частину путівки), профспілка підприємства «Трембіта» – на 25 000. Хотілося, щоби підприємства більше
звертали на це увагу, адже виділити хоча би 5 000 гривень
(тобто, оздоровити п’ятьох дітей) – зовсім не важко. Виділених фондівських грошей – предостатньо, і ми навіть
боїмося, щоб вони в нас не залишилися…

«Ойкос» виховує переможців

Майбутні чемпіони України, а може навіть
світу відпочивають у міському літньому таборі
«Ойкос», який розміщується в урочищі «Стебник» у селищі Берегомет. Адже перший загін у
складі 46 дітей – це вихованці спортивних шкіл
управління з питань фізичної культури та спорту
Чернівецької міської ради.
– Усі діти, які зараз тут знаходяться восени
будуть брати участь у Чемпіонаті України в
«Дитячо-юнацькій футбольній лізі», бо ми там

ІІ
зміна

Повна вартість
путівки

Дитячі літні вакації – задоволення не з дешевих.
Адже, на превеликий жаль, переважна більшість
батьків не має змоги відправити своїх малюків до
привітної бабусі у найближче село, яка годуватиме
їхніх «чад» ранковим парним молоком та дерунамипляцками. А тим паче – вирушити із сім’єю в гори
чи на море… Надто вже дорого. До того ж після
тижневої поїздки знову виринає настирна дилема
«що дитині робити у місті протягом усього літа»?!

Перелік заміських дитячих оздоровчих закладів Чернівецької області (2011)
Пропускна спроможність дітей в зміну

Буковинськіоздоровчітабори
– на три тижні за 2000 гривень

26 червня – День молоді

5

представлені 4-ма командами, – говорить Святослав ДЯКОНЮК, начальник управління з
фізичної культури і спорту.
Роботу цього табору організовує відділ у
справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради
та міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді. Путівки для дітей абсолютно безкоштовні, адже три роки поспіль табір отримує 250
тис. гривень із коштів міського бюджету.

Анастасія ПОЛІЩУК, Версії

Приватні підприємці також можуть оздоровлювати дітей у буковинських таборах. Для
цього їм потрібно сплачувати внески до фонду
соціального страхування (якщо вони їх не сплачували).

Розбудовуємось, гей?!
До Дня Незалежності України в Чернівецькій області здадуть в експлуатацію 15 об’єктів
соціально-культурної сфери
та житлово-комунального господарства, які через нестачу
коштів та суперечності в проектній документації уже багато років «зависали» на стадії
недобуду. Про це повідомив
на прес-конференції Валерій
КАРВАЦЬКИЙ, начальник
управління капітального
будівництва обласної державної адміністрації.
– 2010-й можна вважати
роком прориву соціально-економічного розвитку інфраструктури
краю,–заявиввін.– Зокрема,для
проведення робіт і завершення
будівництва соціально-вагомих

об’єктів, їх збереження та захисту, з державного бюджетного
фонду області надійшло та було
освоєно 71 млн. гривень. До речі,
цей показник є найвищим серед
інших регіонів України. І саме
завдяки цим коштам були введені в експлуатацію газопроводи
Кіцманського та Герцаївського
районів і завершені ремонтні роботи на 21 об’єкті.
За рахунок субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток регіону
виділено 13 млн. 888 тис. гривень, з яких 11 млн. 776 тис.
уже освоєні.
До кінця року планують завершити спорудження спортзалу в селі Зруб-Комарівці Сторожинецького району, хірургіч-

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

ного корпусу дитячої лікарні у
Чернівцях на вулиці Буковинській, два пологових відділення
та ФАП, два сільських будинки
культури. Значні кошти буде
виділено також і на газифікацію
області. Бо, згідно з укладеними
угодами між управлінням капітального будівництва та НАК
«Нафтогаз України», профінансовано 5 млн. 500 тис. гривень
для продовження будівництва
трьох підвідних газопроводів у
Глибоцькому районі.
Окрім того, 1,5 тис. учнів
із сіл Кам’яна Сторожинецького, Куликівка Герцаївського і
Молодія Глибоцького районів
розпочнуть навчальний рік у
нових школах.

Анастасія ПОЛІЩУК, Версії

Cільським учням – шкільні автобуси!
30 шкільних автобусів до нового навчального року закупить влада області для сільських шкіл
Буковини. За словами Михайла Папієва, губернатора області, нині загальна потреба в шкільних
автобусах на Буковині становить 54 одиниці. Натомість за сприяння Міністерства енергетики та
вугільної промисловості знайдено позабюджетні кошти для їхньої закупівлі на суму 9 млн. грн.
Цього вистачить на 30 машин.
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Чомунашідітипотрапляютьдолікарніуважкомустані,
або Як «швидка» про малят «дбає»
Літо – час масових
кишкових інфекцій.
Особливо «полюбляють»
ентеровіруси маленьких
дітей. І тут, коли згаїти
час, врятувати маля
дуже важко.
У ситуацію, коли
порятунок дитини
виявився турботою
лише батьків, потрапила
моя колега, журналіст
газети «Експрес» Ольга
Камська-Ополоник. Як
вмовляла «швидку» їхати
до лікарні, а пізніше
лікарі через це боролися
за життя її сина
– розповіла «Версіям».

«Якщо вам так хочеться
до інфекційного
відділення, відвеземо...»

– У ніч з 30 на 31 травня у мого
трирічного сина почалася сильна
блювота. Протягом години навколо
очей з’явилися чорні кола, температура тіла впала до 35,9, а кожен ковток
води через п’ять хвилин обертався для
нього черговим блюванням і гірким
плачем. Я викликала «швидку», на
яку покладала чималі надії. Бо знаю:
там працюють віддані своїй справі
люди, які вміють не тільки надати
першу допомогу, а й допомогти впоратися з тривогою та відчаєм. Сама
про них не раз писала, – розповідає
Ольга. – Поки вони їхали, склала
сумки з усім, що може знадобитися в
лікарні в разі госпіталізації. Тільки-но
поріг моєї квартири переступила, напевно, педіатрична бригада, почала
розповідати про все, що сталося. Та мою
схвильовану розповідь перервала лікарка: «Що ви за мама, якщо не змогли
відпоїти дитину»... Потім подивилася
горло і запевнила: «Ангіна. Куди ваш
дільничний педіатр дивився?..».
– А хіба ангіна та блювота якимось чином пов’язані між собою?
– Не перший рік пишу на медичні
теми, тож чула про те, що у маленьких

сітці. Але у турботах цього практично не помічаєш. За жоден
аналіз, крапельницю, укол мені
не доводилося платити. До
палати постійно заходили медсестри чи лікарі, цікавилися, чи

дітей ангіна може спричинити блювоту.
Водночас, я чітко розуміла, що син
зневоднений і потребує негайного
відновлення водного балансу. Та це
хвилювало лише мене… Фельдшер
вколола сину протинудотний препарат,
лікар почала писати на листочку ліки,
які нам негайно (о першій ночі!) треба
було купити. Спостерігаючи за такою
байдужістю і навіть халатністю, я попросила терміново везти нас до лікарні.
А у відповідь почула: «Якщо вам так
сильно хочеться до інфекційного відділення і за хвилину ви будете зібрані,
відвеземо...». Таке враження, наче я
просила мене до ресторану відвезти...
Мабуть, якби речі не зібрала задалегідь,
«швидка» нас би не чекала...

«Соромно за деяких
колег...»
– На приймальному покої Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні нас зустріла чергова лікарка з
відділення крапельних інфекцій. Вже
на порозі «рятівниця» зі «швидкої»
повідомила: «Тут звичайнісінька ангіна…». Чергова лікарка розпитала про
все і... підтвердила діагноз «швидкої».
Незважаючи на те, що на її очах у сина
сталася восьма за рахунком блювота,
вона відправила нас додому пити розчин для гідратації. А зранку сказала
прийти на консультацію до лікарів
кишкового відділення.
– І ви з напівпритомною дитиною повернулися додому?
– Так. При чому синові ставало все
гірше і гірше. Зрештою о 6:30 ми ви-

кликали таксі і знову поїхали до лікарні.
Син був у жахливому стані: напівпритомний, не розмовляв, не реагував
на те, що відбувається, температура
тіла впала ще нижче. Та сама чергова
лікарка цього разу оформила нас до
відділення кишкових інфекцій. Уже за
кілька хвилин син лежав у палаті під
крапельницею.
Найцікавіше те, що, коли лікарі відділення прийшли на обхід, перше, про
що запитали: чому ми не звернулися
по допомогу раніше? А коли дізналися,
що сталося вночі, ледь не в один голос
прокоментували: «Соромно за деяких
колег...».

«Коли син вигинався
від колік, поруч завжди
була палатна лікарка»
– Мене приємно вразили умови
перебування в інфекційному відділенні.
Палати-бокси з усіма зручностями і
балконом. Прибирають двічі на день.
Єдиний «мінус» – металеві ліжка на

все гаразд. Навіть вночі, якщо чергова
медсестра помічала, що у боксі горить
світло, пропонувала допомогу.
– Олю, чому ж з діагнозом «ангіна» вас поклали до кишкового
відділення?
– Бо ніякої ангіни не було. Лікарі у
перші кілька годин поставили діагноз
– гострий гастро-ентероколіт віруснобактеріального походження. Окрім
блювоти, у синочка з’явилася діарея
та сильні болі в животі. У найважчі
хвилини, коли малюк вигинався від
кишкових колік, поруч завжди була
наша палатна лікарка Ольга Хуторна.
Окрім того, що вона робила масаж
животика, ставила теплий компрес,
ще й мене встигала заспокоювати.
Дуже вдячна їй за все.
– Добре, що, незважаючи на
байдужість окремих лікарів, знайшлися ті, кого можна назвати
«руками Бога на землі» й історія
закінчилася хеппі-ендом. Як довго
тривало лікування?
– Три доби синочок провів під кра-

пельницями. А ввечері третього дня
уперше за цей час попросив їсти. У цей
момент стало зрозуміло: найважче
– позаду! Щоправда, я з жахом спостерігала, як кожного вечора до відділення поступало по двоє-четверо
нових пацієнтів. І усвідомлювала:
якби я не була компетентною у деяких
питаннях медицини, якби не змогла
належно відреагувати на події, якби
просто не знала, що можна повернутися
до лікарні і наполягти на госпіталізації,
навряд чи все закінчилося б добре....
Не кожна мама знає медичні тонкощі.
Для цього ми й викликаємо першу
допомогу – «швидку». І довіряємо бригаді педіатрів найдорожче, що маємо
у житті – своїх дітей. То звідки ж така
байдужість?....
Поради від Болтенкова
батькам:
- якщо у дитини повторилися три-чотири блювоти підряд,
варто негайно звертатися до
спеціалістів;
- вдома вже у перші хвилини прояву захворювання ви
повинні провести регідратацію, тобто кожних 5-10 хвилин
малими дозами – по 1-2 чайній
ложці – відпоювати дитину
спеціальним розчином, що містить глюкозу, хлорид натрію,
хлорид калію та бікарбонати.
- якщо блювота продовжується, дитина млява, відмовляється пити, знижується температура тіла, треба негайно
їхати до лікарні. Таких пацієнтів ми одразу підключаємо до
крапельниць з фізрозчином та
глюкозою.

Анастасія ПАВЛЮК, «Версії»

Коментар спеціаліста
Валерій БОЛТЕНКОВ, завідувач відділенням кишкових інфекцій Чернівецької обласної дитячої
клінічної лікарні:
– Гострі ентероколіти – це ті захворювання, з якими ми боремося щодня. Найчастіше маємо справу з захворюваннями, збудниками яких є ротавіруси, аденовіруси, астровіруси тощо. Кишкові інфекції дуже небезпечні. Щороку
в Україні не вдається врятувати від них 20-25% маленьких пацієнтів. Причини цього захворювання – нехтування
принципами правильного харчування та недотримання елементарної гігієни. Я завжди кажу мамам: достатньо
добре помити фрукти під проточною водою – і ви вбережете свою крихітку від кишкової інфекції. Крім цього, вірус
можна підчепити, споживаючи неякісні продукти, некип’ячену воду, а також проконтактувавши з хворим.
Поповнивши юний організм водою та життєво важливими електролітами, діємо відповідно до симптомів.
Обов’язково призначаємо дієту.
Зазвичай хвороба триває тиждень. Гострий період – перших три дні.

Чернівецькі експерти-криміналісти – найкращі в Україні
Визначити вік і стать людини за відбитками пальців,
«законсервувати» запах,
дослідити ходу людини – усе
це під силу експертам-криміналістам науково-дослідницького експертно-кримінального центру при УМВС
України в Чернівецькій області, які днями відсвяткували
своє професійне свято. Тут
працюють люди зі сталевими
нервами та великою кількістю
секретів, за допомогою яких
вони розкривають злочини
буквально «по запаху».

– Ми виїжджаємо на місце, де побили чи вбили людину, сталась ДТП,
скоїли крадіжку, вилучаємо речові
докази, досліджуємо їх та передаємо
результати слідству, – розповідає
Володимир Попадюк, начальник науково-дослідницького
експертно-кримінального центру. – Найвагоміший речовий доказ
– це сліди пальців рук. За ними можна
визначити вік і навіть стать людини.
У 1963 році у п’ятьох експертів-криміналістів був один робочий
кабінет та фотолабораторія, а на
місце злочину доводилось виїжджати
на власних велосипедах... Наразі
чисельність експертного підрозділу

збільшилась до 72 осіб, а криміналістичний центр оснащений сучасною
апаратурою. Серед новинок – пересувна кримінальна лабораторія та
спорядження експертної служби, що
включає всі необхідні інструменти.
Завдяки новітнім методам роботи та кваліфікованій допомозі
криміналістів, працівникам карного розшуку та іншим службам
УМВС вдається розкрити чимало
злочинів. Наприклад, 24 крадіжки з квартир були об’єднані за
слідами знарядь злому (розлом
циліндрових механізмів замків).
Затримавши підозрюваного,
правоохоронці вилучили в нього

розвідний ключ. У ході порівняльного дослідження було доведено, що циліндрові механізми
замків були розламані саме цим
вилученим ключем, який, разом
із слідами знаряддя розлому, і
слугував основним доказом в цій
кримінальній справі.
– Вибухонебезпечні речовини,
харчові продукти, мікрооб’єкти, експертизу волосся людини і тварини,
матеріалів і документів, імунологічні
дослідження здійснюють у відділі
наркотиків, – продовжує Володимир
Семенович. – Там встановлений
апарат, що проводить аналізи синтетичних наркотиків та різних сумі-

шей. Наркотичний засіб просіюють
через сітки – так отримують чистий
наркотик.
У харчовій лабораторії працює
перегінний апарат та фільтрувальна
установка для виявлення олій, які
знаходяться у спирті. Адже найчастіше чернівецьким експертам доводиться перевіряти якість горілки,
конфіскованої на митниці.
Загалом чернівецькими експертами опановано 24 види криміналістичних та спеціальних досліджень. І
щороку їм доводиться в якості спеціалістів проводити близько 3500
оглядів місць подій!

Тетяна ЩЕРБАН, «Версії»
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Афіша
«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Тачки-2»: 11.40, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
«Супер-8»: 09.50, 13.30.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Зелений ліхтар» 3D: 12.10, 19.00;
«Люди Ікс: Перший клас»: 14.10, 16.30, 21.00.
Малий зал. «Наречений на покат»: 12.00, 13.50,
19.20. «Похмілля 2: Із Вегаса в Бангкок»: 15.40,
19.30, 21.10.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
25 червня, 18.00: Концерт органної музики. Солістка – лауреат обласної літературно-мистецької
премії ім. С. Воробкевича С. Бардаус.

ОБЛМУЗДРАМТЕАТР
25 червня, 18.30: «Солодка Даруся».
26 червня, 18.30: Закриття 80-го театрального сезону «Тисяча снопів вітру».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
26 червня, 12.00: «Справжній друг для вовка».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка фотоклубу «Обрій» (м. Вінниця).
Виставка до 85-річчя Е. Нейман (живопис із фондів ЧХМ).
Виставка С. Столярука «Полювання на акулу» (живопис,
кераміка, дерево).
«Там, де оживають сни» – виставка студії «Живопис» (керівник Л. Куваєва).

***
Телефонують до електромайстерні:
- Чому ви не прислали майстра полагодити
дзвінок?
- Але, пані, він приходив, довго дзвонив, але
йому ніхто не відчинив!

теле Версії
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50,12.25,16.20,21.45,22.50
Погода.
09.55 ”Легко бути жiнкою”.
10.35 Шеф-кухар країни.
11.25 Вiкно до Америки.
12.00 М/с ”Сандокан”, 1 с.
12.30 Право на захист.
12.50 Армiя.
13.00 Мистецький телемарафон до Дня Конституцiї
України. Андрiй Демиденко,
ч. 1 i 2.
14.45 Х/ф ”Головне, встигнути”.
16.25 Фольк-music.
17.15 Про головне.
18.05 Шустер-Live.
20.25 Сiльрада.
20.40 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Дiловий свiт.
21.50 Мiжнародний фестиваль
”World`s beauty star-2011”,
ч. 3.
22.55 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Погода.
23.35 Вертикаль влади.
00.05 Фiльм фестивалю ”Покров”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с ”Домiвка”, 1 i 2 с.
1+1
06.15 ”Анатомiя слави”.
07.05 ”Смакуємо”.
07.40 Комедiя ”Самара-мiстечко”.
11.00 Х/ф ”Граф Монте-Крiсто”.
13.20 Комедiя ”Три мушкетери”.
15.15 Бойовик ”Правдива
брехня”.
17.55,23.45 Комедiя ”Гарячi
голови”.
19.30,03.30 ”ТСН”.
20.00 ”Тиждень без жiнок”.

20.55,21.35,01.15 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.00 ”Велика рiзниця”.
23.00 ”Tkachenko.ua”.
01.40 Комедiя ”Товстуни”. (2).
04.00 Детектив ”Золото партiї”. (2).
Iнтер
06.15 Х/ф ”Жiнки”.
08.00 Концерт Таїсiї Повалiй.
”Україна. Голос. Душа”.
10.45 Х/ф ”Доглядальниця”.
12.45 ”Гумористичний фестиваль ”Юрмалiна-2010”.
14.40 Х/ф ”Вагома пiдстава
для вбивства”.
18.05 Т/с ”Блуднi дiти”.
19.05 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.20,02.45 Д/ф ”Загибель
адмiралiв. Таємниця однiєї
авiакатастрофи”.
00.20 ”2 кiнських сили”.
00.45,04.10 Х/ф ”Тупий i ще
тупiший: Коли Гарi зустрiв
Лойда”.
02.15 ”Подробицi” - ”Час”.
03.25 ”Формула кохання”.
ICTV
06.20,07.20 Погода.
06.25 М/с ”Одiссей”.
07.30 Т/с ”Таємницi слiдства”.
08.25 Факти тижня.
09.10 Т/с ”Убивча сила”.
12.25 Х/ф ”Вiдставник”.
14.25 Х/ф ”Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо”.
16.40 Т/с ”Ливарний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,01.40 Спорт.
19.15,00.45 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
22.25 Х/ф ”Олександр. Невська битва”.
01.50 Пiд прицiлом.
02.40 Факти.
03.05 Х/ф ”Охоронець”.
04.45 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор”.
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,23.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,03.24,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30 ”Автопiлот-новини”.

27 червня

09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30
”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у
свiтi”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25,04.40 ”Територiя закону”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський
час”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”Час
новин” (рос. мовою).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,03.00 ”Час”.
21.30,01.00 ”Українськi пристрастi”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.30 ”Автопiлот новини”.
03.40 ”Велика полiтика”.
ТВА
7.00, 9.50, 17.20, 21.00, 23.55,
4.10 Погода
7.05, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00,
4.15 Погода на курортах
7.15 Ранок Надії
7.45, 16.55 Дитяча програма
«Про казки»
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у
домі»
9.45, 12.00, 21.20, 00.25 Познайомимось?
12.05 Нова Гостьова
12.15, 19.30, 21.10, 21.30,
00.30 Панно Кохання
14.30 Фейс контроль
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.05 Диваки
17.15 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.30, 23.30, 3.35 Теми дня
20.55, 4.00 Я маю право
00.05 4.20 Лінія ночі «Едем»
2.30 Твій спорт
4.45 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
5.05 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»
«Україна»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї тижня.
07.20,03.50 Х/ф ”Дев`ять ознак
зради”.
09.20 Х/ф ”Монро”.
11.15 Х/ф ”Антиснайпер 2: Подвiйна мотивацiя”.
13.10 Т/с ”Злочин буде розкрито 2”
15.00 Т/с ”Колiр полум`я”

18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
19.00,03.30 Подiї.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”,
26 с.
20.15 Т/с ”Москва. Центральний округ 3. Програмна помилка”.
22.15 Х/ф ”Люди в чорному”.
(2).
00.15 Х/ф ”Плаксiй”.
01.50 Х/ф ”Альпiнiст”. (2).
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.40 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00,
19.50, 01.20 «Парад планет»
07.30 «Все для дівчаток»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00,19.40, 21.50,00.25«Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Біоритм»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «У фокусі»
16.05 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Феєрія мандрів»
17.45 О. Шак «По хмарах!»
19.45, 21.55 «Афіша»
21.30 «Живе багатство України»
22.10 Х/ф «Прокляття золотого віку» (1)
«Буковина»
06.05, 09.00,14.30, 17.00, 03.15
«Музичний експрес»
06.45 «Тайм аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 21.50, 00.00 «Погода»
08.05, 16.10 Мф
08.30 «Невигадані історії»
09.30, 12.00, 21.30 Тф
10.05 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Зелений БУМ»
11.35, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
13.15 «Акценти»
13.55 «Буковинчики веселичики»
15.00, 00.10, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
18.30, 21.15 «Спорт тайм
плюс»
18.45, 21.55 «Надзвичайні
події»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Спорт драйв»
20.30 «На музичній хвилі»

понеділок
понеділок
21.00 «Вечірня казка»
22.10, 04.00 Хф
01.20 Тс
02.30 «Невигадані історії»
ТЕТ
05.45 ”Гола правда”.
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00,18.00 Т/с ”Хто у домi
господар”.
09.55,14.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
11.00 ”Домашнiй ресторан”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.30 ”Нереальнi предки”.
15.30 ”Твою маму!”
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
20.30,00.35 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 Т/с ”Барвиха”
23.00 ”Дурнєв+1”.
23.30 Т/с ”Реальна кров”. (2).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Зiрки проти караоке”.
02.15 ”До свiтанку”.
НТН
06.00 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.05 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
10.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: ЛасВегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,19.20 Т/с ”Близнюки”.
13.35 Х/ф ”Випробний термiн”.
15.20 Х/ф ”Iду за своїм курсом”.
17.00 Х/ф ”Вiчний поклик”
18.30,03.40 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,02.35,05.10 ”Свiдок”.
23.00 Х/ф ”Плетена людина”.
(2).
01.05 Х/ф ”Людина-личинка”.
(3).
02.55 ”Речовий доказ”.
04.40 ”Правда життя”.
05.35 ”Легенди бандитської
Одеси”.
СТБ
06.05 ”Бiзнес +”.
06.10 Т/с ”Комiсар Рекс”.
06.50 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.00 Х/ф ”Рiк Золотої Рибки”.
10.35 Х/ф ”Чоловiк для життя,
або На шлюб не претендую”.
12.50 ”Битва екстрасенсiв”.

15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
20.00 ”Україна має талант!”
22.00 Х/ф ”Торкнутися неба”.
(2).
00.00 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
01.00 Т/с ”Сплачено смертю.
Сад земної насолоди”. (2).
02.35 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.40 Т/с ”Ранетки”.
07.15 М/ф ”Принцеса-лебiдь”.
08.50 Х/ф ”Домашнiй арешт”.
11.00 Х/ф ”Вигляд зверху
кращий”.
12.50 Х/ф ”Рожева пантера
2”.
14.45 Т/с ”Татусевi дочки”.
15.45,22.00 Т/с ”Воронiни”.
16.50 Х/ф ”Щоденники нянi”.
19.00,01.05 Репортер.
19.15,01.20 Спортрепортер.
19.20,01.25 Погода.
19.35 Хто проти блондинок?
20.50 Iнтуїцiя.
23.00,01.35 Новий погляд.
00.05 Очевидець.
01.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Х/ф ”Амiстад”. (2).
04.55,05.30 Зона ночi.
05.00 Cекрети Чорнобильської
катастрофи.
05.20 Країна людей.
К1
06.20 ”Спецiя”.
06.45 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
07.40 ”Iлюзiї сучасностi”.
08.10 ”КВН”.
10.10 ”Бiйцiвський клуб”.
11.10 ”Солдати й офiцери”.
12.50,02.35 Т/с ”Зоряна брама.
Атлантiс”.
15.35 ”Галiлео”.
16.40 Т/с ”Все найкраще в
тобi”.
17.30 Т/с ”Наднова зiрка”.
18.30 Т/с ”Менталiст”.
20.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
21.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi
явища”.
04.40 ”Нiчне життя”.

вівторок
УТ-1

Iнтер

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.40,08.35 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Концерт хору iм. Верьовки
”Пiсне моя - моя Україна”.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Мистецький телемарафон до
Дня Конституцiї України.
10.40 М/с ”Сандокан”, 2 с.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.05,16.50 Погода.
12.15 Мистецький телемарафон
до Дня Конституцiї України. Андрiй
Демиденко, ч. 3 i 4.
14.20 Мистецький телемарафон
до Дня Конституцiї України. Таїсiя
Повалiй.
15.25 Euronews.
15.40 Телемарафон до Дня Конституцiї України. Таїсiя Повалiй.
16.55 Мистецький телемарафон до
Дня Конституцiї України. Вiталiй та
Свiтлана Бiлоножки.
19.00,23.30 Мистецький телемарафон до Дня Конституцiї України.
Урочистостi.
21.30 Шустер-Live. Дiалог з Президентом. Спецвипуск до Дня
Конституцiї України.
ТРК ”Ера”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с ”Домiвка”, 3 i 4 с.

06.00 Х/ф ”Мiський романс”.
07.30 Концерт ”Сорочинський
ярмарок”.
09.30 Х/ф ”Тобi справжньому”.
12.30 Концерт Тiни Кароль.
14.25 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки”.
1-4 с.
18.05 Т/с ”Блуднi дiти”.
19.05 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.20 Д/ф ”Золото Едiнбургу. Пiдводна епопея”.
00.25,02.45 Х/ф ”Кращий друг”.
(2).
02.10 ”Подробицi” - ”Час”.
02.40 ”Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.

ICTV
06.25,07.25 Погода.
06.30 М/с ”Одiссей”.
07.30,13.35 Т/с ”Таємницi слiдства”.
08.30 Пiд прицiлом.
09.30,19.15,00.20 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.45 Стоп-10.
14.35,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10,01.15 Спорт.
22.25,02.35 Т/с ”Кодекс честi”.
01.20 Провокатор.
02.05 Факти.
04.05 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор”.

1+1
06.00 Х/ф ”Граф Монте-Крiсто”.
07.50,04.25 Х/ф ”Острiв загублених душ”.
09.45 Х/ф ”Десяте королiвство”.
17.50,23.40 Комедiя ”Гарячi голови 2”.
19.30 ”ТСН”.
20.00 ”Iнтерв`ю президента України В.Ф. Януковича”.
21.00,21.40,22.15,01.20,01.45 Т/с
”Iнтерни”. (2).
22.40 ”Iлюзiя безпеки. Невидимий
ворог”.
02.10 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
03.00 Детектив ”Золото партiї”.
(2).

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.05,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,1-

5.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00
”Час новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Мотор-ТБ”.
16.15,17.15 ”Українськi пристрастi”.
18.15,04.40 ”Агроконтроль”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Народний контроль”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.

ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.35 Теми
дня
6.30, 8.15, 20.55, 4.00 Я маю
право
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 21.00, 23.55,
4.05 Погода
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00,
4.10 Погода на курортах
6.45, 16.55 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.20, 00.30 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.10, 21.30,
00.35 Панно Кохання
12.55, 20.20 Щоб таємне стало
відомим
14.30 Анатомія культури
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.05 Диваки
17.15 Церква і світ
00.05, 4.15 Лінія ночі «Едем»
2.30 Анатомія культури
4.45 Т/С «Модельна агенція Джен
Д Кіт»
5.05 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»

«Україна»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”
08.30 Т/с ”Слiд”.
09.10 20.15 Т/с ”Москва. Центральний округ 3. Програмна помилка”.

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 На зв`язку з урядом.
09.45,18.15 Друга смуга.
09.50,12.20,15.30,18.10,19.25,22.50
Погода.
10.00 ”Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с ”Сандокан”, 3 с.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Країна якостi.
12.50 Хай щастить.
13.10 Темний силует.
13.20 Х/ф ”Тяжiння”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 М/с ”Сандокан”, 4 с.
16.05 Шустер-Live. Дiалог з Президентом. Спецвипуск до Дня Конституцiї України.
19.00 Про головне.
19.40 Чоловiчий клуб.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Досвiд.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с ”Домiвка”, 5 i 6 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,03.05
”ТСН”.
09.55,17.40,03.20 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Брат”.
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11.10 Т/с ”Бiгти”
13.10 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”
16.00 Т/с ”Колiр полум`я”.
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
22.15 Х/ф ”Снайпер”. (2).
00.15 Х/ф ”Хустки”. (2).
02.10 Х/ф ”Люди в чорному”. (2).
04.00 Х/ф ”Плаксiй”.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Живе багатство України»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «У фокусі»
08.55, 16.00Т/с «Люди Шпака» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
17.15 Х/ф «Прокляття золотого
віку» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
21.00 «Живе багатство України»
22.10 Х/ф «Рабство» (2)
00.00 «Чернівецький репортер»

«Буковина»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.05 М фільми
08.30, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
09.30, 12.00 Тф
10.05 «Буковинський дивосвіт»
10.35 «Долі жіночі»
11.05 «Телелітопис краю»
11.35, 17.30 «Зорепад побажань»«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
13.15 «На музичній хвилі»
14.00 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
15.00, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.00, 21.30, 00.00 «Новини»
16.25 «Країна талантів»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»

Iнтер

04.55,14.55 Т/с ”Агент нацiональної
безпеки 5”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара 2”.
11.15 Д/с ”Детективи”. Нелегка
пара.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
16.55 Д/ф ”Тюремний роман”.
18.10 Т/с ”Блуднi дiти”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”На сонячнiй сторонi
вулицi”.
23.20,02.35 Д/ф ”Анатомiя катастроф”.
00.20,03.20 Х/ф ”Врятувати невдаху”.
02.00 ”Подробицi” - ”Час”.
02.30 Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей.

ICTV

05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.30,01.35,02.55 Погода.
05.45,02.30 Факти.
06.00 М/с ”Одiссей”.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.00,12.55,19.10,01.30
Спорт.
06.40,13.15 Т/с ”Таємницi слiдства”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.40 Надзвичайнi новини.
10.05,16.30 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.15,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.00 Т/с ”Кодекс честi”.
01.40 Пiд прицiлом.
04.30 Т/с ”Термiнатор: Хронiки Сари
Коннор”.

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,04.20
”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25,04.40 ”Вiльна гавань”.
18.15 ”Українська незалежнiсть”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00
”Час новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Акцент”.
23.55,02.55,04.25 ”Огляд преси”.

ТВА
6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10 Я маю право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 21.00, 23.55,
4.00 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.05, 00.00,
4.05 Погода на курортах
6.40, 16.55 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 15.05 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.20, 00.30 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.10, 21.30,
00.35 Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 2.30 1 на 1 з Миколою Вереснем
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.05 Диваки
17.15 Церква і світ
20.20 Щоб таємне стало відомим
20.55, 3.55 Я маю право
00.05, 4. 10 Лінія ночі «Едем»
4.45 Т/С «Модельна агенція Джен
Д Кіт»
5.05 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»

ТЕТ
05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00,18.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
09.55,14.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
11.00 ”Домашнiй ресторан”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.30 ”Нереальнi предки”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.30,00.35 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 Т/с ”Барвиха”, 2 с.
23.00 Т/с ”Антураж”, 6 c. (2).
23.30 Т/с ”Реальна кров” (3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Зiрки проти караоке”.
02.15 ”До свiтанку”.

НТН
05.55 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.00,01.00 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
10.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.30,19.20 Т/с ”Близнюки”.
13.25 Х/ф ”Єдина дорога”.
15.20 Х/ф ”Море нашої надiї”.
17.00 Х/ф ”Вiчний поклик”.
18.30 ”Речовий доказ”. Втеча
Пулi.
19.00,21.30,02.40,05.05 ”Свiдок”.
23.00 Х/ф ”29 Пальм”. (2).
03.05 ”Правда життя”.
04.05 ”Агенти впливу”.
05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.

СТБ
06.00 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.40 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.50 ”Чужi помилки. Останнiй
рейс”.
09.50 Хф ”Вогнем i мечем”.

15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.50 ”Правила життя. Диво-прилади: розтин покаже”.
22.00 Х/ф ”Право на надiю”. (2).
00.05 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
01.00 Т/с ”Сплачено смертю. Кривава Вiкторiя”. (2).
02.35 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.35 Т/с ”Ранетки”.
07.15 Х/ф ”Домашнiй арешт”.
09.10 Х/ф ”Вигляд зверху кращий”.
11.00 Х/ф ”Щоденники нянi”.
13.05 Х/ф ”Громобой”.
15.00 Т/с ”Татусевi дочки”.
16.05,21.55 Т/с ”Воронiни”.
17.05 Х/ф ”Дюплекс”.
19.00,01.00 Репортер.
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.20,01.20 Погода.
19.35 Хто проти блондинок?
20.45 Iнтуїцiя.
22.55 Замок страху.
00.00 Очевидець.
01.25 Х/ф ”Безтурботна”. (2).
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Княгиня Ольга.
03.45,04.15 Зона ночi.
03.50 Медицина Київської Русi.
04.00 Слово i зiлля.

К1
06.30 ”Iлюзiї сучасностi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
07.50 ”Кохання у великому домi”.
08.00 ”У пошуках пригод”.
09.00,15.35 ”Галiлео”.
10.00,16.40 Т/с ”Все найкраще
в тобi”.
11.00,20.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
11.50,21.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
12.50,02.35 Т/с ”Зоряна брама.
Атлантiс”.
17.30 Т/с ”Наднова зiрка”.
18.30 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
04.40 ”Нiчне життя”.
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11.50 ”Iлюзiя безпеки. Невидимий
ворог”.
12.50,05.20 ”Iлюзiя безпеки. Прокляття фараонiв”.
13.40,04.05 Т/с ”Тисяча i одна нiч”.
15.05 Т/с ”Золото скiфiв”.
15.55 Т/с ”Шiсть кадрiв”.
18.35 ”Не бреши менi”. ”Зник чоловiк”.
20.00 ”Пекельна кухня”.
21.10,21.50,22.15,01.30 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.40 ”Iлюзiя безпеки. Дари осенi”.
23.55 Трилер ”Автовiдповiдач: видаленi повiдомлення”. (3).
01.55 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.

19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Палітра»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Хф
01.20 Тс

«Україна»

06.10,05.55 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,13.50,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Москва. Центральний округ 3. Передвижники”
11.00 Т/с ”Бiгти”.
12.00 Т/с ”Висяки”
13.00 ”Хай говорять. Гiрко”.
15.10,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
23.50 Т/с ”Мерсi”, 12 с. (2).
00.45 Х/ф ”Снайпер”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.10 Т/с ”Любов та iншi дурощi”,
13 с.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30,15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Живе багатство України»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ тварин»
08.55 Т/с «Люди Шпака» (1)
10.00 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година від
М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Люди Шпака» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
18.05 «Невідома планета»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25, 21.55 «Афіша»
19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
22.10 Х/ф «Грейсі» (2)

«Буковина»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.05 Мф
08.30, 02.30 «Невигадані історії»
09.30 «Жіночі долі» (рум. мов)
10.05 «Моє сонечко»
10.35 «Милосердя»
11.05 «Жіночий журнал»
11.35, 17.30 ”Зорепад побажань”.”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00 Т/ф
13.15 «На хвилях успіху»
14.00 «Реалії»
15.00, 00.25, 05.20 «А музика звучить…»
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новини»
16.25 «Буковинчики веселинчики»

18.00 «Телелітопис краю»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Буковинська родина»
20.30 Тф
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Хф
01.20 Тс

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних панянок”
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00,18.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
09.55,14.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
11.00 ”Домашнiй ресторан”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.30 ”Нереальнi предки”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.30,00.35 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 Т/с ”Барвиха”
23.00 Т/с ”Антураж”(2).
23.30 Т/с ”Реальна кров” (3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Зiрки проти караоке”.
02.15 ”До свiтанку”.

НТН

05.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
06.50 Х/ф ”Море нашої надiї”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,03.00,05.00
”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.35,19.20 Т/с ”Близнюки”.
13.30,01.20 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
15.25 Х/ф ”Вторгнення”.
17.10 Х/ф ”Вiчний поклик”
18.30 ”Правда життя”. Робiнгуди.
00.30 ”Покер Дуель”.
03.25 ”Правда життя”.
04.30 ”Агенти впливу”.
05.25 ”Легенди бандитської Одеси”.

СТБ

06.00 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.50 ”Чужi помилки. Амнезiя майора Громова”.
09.55 Х/ф ”Торкнутися неба”.
11.55 ”Правила життя. Диво-прилади: розтин покаже”.
14.00 ”Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi”.
15.00 ”Давай одружимося”.

17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.05 ”Зоряне життя. Нянi-монстри”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Хрещений
батько”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Зiркиодинаки”.
22.25 ”Очна ставка. Хто ставить червоний хрест на дитячiй психiцi?”
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.25 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.40 ”Бiзнес +”.
01.45 Х/ф ”Вогнем i мечем”.
03.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.05 Т/с ”Ранетки”.
04.50,05.55 Kids` Time.
04.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
05.15 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.00,16.00 Т/с ”Друзi”.
06.40,07.15,07.40 ”Пiдйом”.
06.45 М/с ”Стюарт Лiтл”.
07.30,09.00,19.00,01.05 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.25 Погода.
09.10 Х/ф ”Громобой”.
11.15,19.35 Хто проти блондинок?
12.25,20.50 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.50,15.55 Teen Time.
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55,22.00 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.20 Спортрепортер.
23.05 Замок страху.
00.10 Очевидець.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Х/ф ”Улюбленець Господа”.
(2).
03.35,04.00 Зона ночi. Культура.
03.40 Легендарне парi.
03.50 Незнайомка.

К1
06.00,09.00,15.35 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
07.50 ”Кохання у великому домi”.
08.00 ”У пошуках пригод”.
10.00,16.40 Т/с ”Все найкраще в
тобi”.
11.00,20.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
11.50,21.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
12.50,02.50 Т/с ”Зоряна брама.
Атлантiс”.
17.30 Т/с ”Наднова зiрка”.
18.30 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.30 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
05.00 ”Нiчне життя”.

теле Версії
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УТ-1

ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.35 Знайди себе.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Книга.ua.
09.45,18.15 Друга смуга.
09.50,15.30,18.05,19.30,22.40,22.50 Погода.
09.55,12.55 ”Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с ”Сандокан”, 5 с.
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.35 Х/ф ”Бог журби i радостi”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Пенсiйна реформа в Українi.
19.00 Про головне.
19.35 Д/ф ”Цунамi: досвiд виживання”.
20.40 На добранiч, дiти.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
22.00 Глибинне бурiння.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Д/ф ”Транссексуальнiсть
- питання статi”.
02.30 Т/с ”Домiвка”, 7 i 8 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40
”ТСН”.
09.55,17.40 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Мiй вiтчим
- кримiнальник”.
11.50 ”Iлюзiя безпеки. Дари осенi”.
12.50,05.20 ”Iлюзiя безпеки. Лiтак

для фараона”.
13.40,04.05 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
15.00 Т/с ”Золото скiфiв”.
15.55 Т/с ”Шiсть кадрiв”.
18.35 ”Не бреши менi”. ”Ради
дiтей”.
20.00 ”Одружений за власним
бажанням”.
20.55,21.35,22.10,01.25 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.35 ”Iлюзiя безпеки. Iстина у
винi”.
23.55 Х/ф ”Запаморочення”. (3).
01.50 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.40 Трилер ”Автовiдповiдач: видаленi повiдомлення”. (3).

Iнтер

04.55,15.05 Т/с ”Агент нацiональної безпеки 5”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 Д/с ”Детективи”. Таємне
знання.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.10 Д/ф ”Хронiка пограбувань”.
18.10 Т/с ”Блуднi дiти”.
19.00 Т/с ”Обручка”.
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”Будинок для двох”.
23.30,02.40 Д/ф ”Золото для партiї.
Бавовняна справа”.
00.30,03.20 Х/ф ”Суцiльнi неприємностi”.
02.05 ”Подробицi” - ”Час”.
02.35 ”Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.

ICTV

05.35,06.25,01.40,02.55 Погода.
05.40,02.30 Факти.
05.55 М/с ”Одiссей”.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.00,12.55,19.10,01.30
Спорт.
06.35,13.20 Т/с ”Таємницi слiдства”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.20,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.00 Т/с ”Кодекс честi”.
01.45 Стоп-10.
04.30 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор”.

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,23.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.55,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,18.45,23.15,00.20,04.20 ”Час
спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,23.30,03.24,04.15 ”Бiзнесчас”.
09.20,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.
09.25,00.30,03.30 ”Автопiлот новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.30 ”Час
новин”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
10.55,18.20,00.25 ”Погода у свiтi”.
15.20 ”Життя з задоволенням”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,04.40 ”Акцент”.
18.30,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,00.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.25,02.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,03.00 ”Час”.
21.30,01.00 ”РесПублiка з Анною
Безулик”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
03.40 ”Машина часу”.

ТВА

6.00, 7.45, 20.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 20.55, 3.55 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 21.00, 23.55,
4.05 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.20, 21.05, 00.00,
4.10 Погода на курортах
6.45, 16.55 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.20, 00.30 Познайомимось?
12.05, 13.00, 19.30, 21.10, 21.30,
00.35 Панно Кохання
12.55 Щоб таємне стало відомим
14.30, 2.30 Радіус
16.00, 23.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 3.05 Диваки
17.15 Церква і світ
00.05, 4.15 Лінія ночі «Едем»
4.50 Т/С «Модельна агенція Джен
Д Кіт»
5.10 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»

«Україна»

06.00,05.55 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Про-

теле Версії
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ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.20 Король професiї.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Д/ф ”Соколиний брiд”.
10.05 ”Легко бути жiнкою”.
10.35 М/с ”Сандокан”, 6 с.
11.05 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.20,15.40 Погода.
12.25 ”Надвечiр`я”.
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф ”Днi Надiї”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Слово регiонам.
15.45 Т/с ”Шахраї”, 2 с.
16.40 Т/с ”Велика прогулянка”,
3 с.
17.25 Т/с ”Слiдчий Путiлiн”, 6 с.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 Шустер-Live.
02.25 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.45 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
03.45 Д/ф ”Соколиний брiд”.
04.15 Т/с ”Домiвка”, 9 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

1+1
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.55,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з ”1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30 ”ТСН”.
09.55 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”. ”Зозуля”.
11.50 ”Iлюзiя безпеки. Iстина у
винi”.
12.50,05.50 ”Iлюзiя безпеки. Таємницi єгипетських пiрамiд”.
13.45,04.35 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.

15.05,16.00 Т/с ”Золото скiфiв”.
16.50 Т/с ”Шiсть кадрiв”.
17.30 ”ДАЇшники”.
20.00 Бойовик ”Книга Iлая”. (2).
22.10 Трилер ”Острiв проклятих”.
(2).
00.40 ”Пекельна кухня”.
01.50 Х/ф ”Запаморочення”. (3).
03.10 Х/ф ”Повернення Мерлiна”.

Iнтер
04.55,15.00 Т/с ”Агент нацiональної безпеки 5”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.15 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 Т/с ”Детективи”. Несподiване
багатство.
12.15 ”Знак якостi”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.00 ”Сiмейний суд”.
17.05 Д/ф ”Кримiнальнi зiрки”.
18.10 Т/с ”Блуднi дiти”.
19.00 Т/с ”Обручка”
20.00 ”Подробицi”.
20.30 Т/с ”Серце Марiї”.
22.30 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
01.05,03.50 Х/ф ”Спiвак на весiллi”.
02.35 ”Подробицi” - ”Час”.
03.05 ”Позаочi”.

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.30,01.20,03.10 Погода.
05.40,02.40 Факти.
05.55 М/с ”Одiссей”.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.00,12.55,19.10,01.15
Спорт.
06.40,13.10 Т/с ”Таємницi слiдства”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.25 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.30 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.25,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.10,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30,03.15 Т/с ”Кодекс честi”.
01.25 Т/с ”Рюрiки”.
01.55 Провокатор.

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,23.45 ”Погода
на курортах”.
06.20,18.50,23.15,00.20,02.50,-

понеділок
четвер

30 червня
довження”.
08.20,13.50,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Москва. Центральний
округ 3. Вiра i довiра”.
11.00 Т/с ”Бiгти”
12.00 Т/с ”Висяки”.
13.00 ”Хай говорять. Новенька”.
15.10,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”, 29 с.
20.15 Т/с ”Москва. Центральний
округ 3. Розбите серце”
23.50 Т/с ”Мерсi” (2).
00.45 Х/ф ”Контроль розуму”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.10 Т/с ”Любов та iншi дурощi”

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30 , 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ тварин»
08.55, 16.00 Т/с «Люди Шпака»
(1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
17.05 Т/с «Студенти» (1)
18.05 «Невідома планета»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Право на пам’ять» (1)

«Буковина»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Будьте здорові»
09.30, 12.00, 14.15, 20.30 Тф
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)

10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)

11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
13.15 «На хвилях успіху»
15.00, 00.25, 05.20 «А музика
звучить»
16.15 М ф
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Палітра»
20.00 «Світ книги»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Хф

ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 21.15, 4.20 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 21.20, 00.15
Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 21.25, 00.20,
4.25, 4.30 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 21.30, 00.45 Познайомимось?
12.05, 19.30, 21.35, 00.50 Панно
Кохання
14.30, 5.00 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00 Т/С «Лікарня»
16.30 Твій спорт
17.15 Церква і світ
20.30, 23.30, 3.35 Теми тижня
22.55, 2.50 1 на 1 з Миколою
Вереснем
00.25, 4.35 Лінія ночі «Едем»
5.25 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»

«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Москва. Центральний
округ 3. Розбите серце”.

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”.
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00,18.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
09.55,14.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
11.00 ”Домашнiй ресторан”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.30 ”Нереальнi предки”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
20.30,00.35 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 Т/с ”Барвиха.
23.00 Т/с ”Антураж”, 8 c. (2).
23.30 Т/с ”Реальна кров”, 19 c.
(3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Зiрки проти караоке”.
02.15 ”До свiтанку”.

НТН

05.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
06.45 Х/ф ”Вторгнення”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.55,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.30 Т/с ”Близнюки”.
13.30,01.20 Т/с ”Суто англiйськi
вбивства”.
15.30 Х/ф ”Ненависть”.
16.50 Х/ф ”Вiчний поклик”
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Друг Васi Сталiна.
19.20 Т/с ”Джокер”.
00.30 ”Покер Дуель”.
03.20 ”Правда життя”.
04.15 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитського Києва”.

СТБ

06.00,01.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.50 ”Чужi помилки. Батькiвська
наука”.
09.50 Х/ф ”Право на надiю”.
11.55 ”Нез`ясовно, але факт”.
12.55 ”Битва екстрасенсiв”.
13.55 ”Очна ставка. Хто ставить
червоний хрест на дитячiй психiцi?”
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про

зiрок”.
19.05 ”Моя правда. Сергiй Звєрєв.
Без обличчя”.
20.10 ”Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
22.25 ”Очна ставка. Покинутi
батьки”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.20 Т/с ”Клiнiка”. (2).
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Т/с ”Вогнем i мечем”.
03.25 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.05 Т/с ”Ранетки”.
04.50,05.55 Kids` Time.
04.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
05.15 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.00,15.55 Т/с ”Друзi”.
06.40,07.15,07.40 ”Пiдйом”.
06.45 М/с ”Стюарт Лiтл”.
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
09.10 Х/ф ”Загадки Сфiнкса”.
11.20,19.35 Хто проти блондинок?
12.50,20.40 Iнтуїцiя.
14.00 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с ”Дрейк i Джош”.
16.55 Батьки i дiти.
17.55,21.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.10 Спортрепортер.
23.00 Замок страху.
00.00 Очевидець.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Х/ф ”Небезпечний Бангкок”.
(2).
03.00,03.50 Зона ночi.
03.05 Хто лiкував рани козакам?
03.20 Рiднi стiни.
03.35 Свiт Юрiя Дрогобича.

К1
06.00,09.00,15.35 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
07.50 ”Кохання у великому домi”.
08.00 ”У пошуках пригод”.
10.00,16.40 Т/с ”Все найкраще
в тобi”.
11.00,20.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
11.50,21.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
12.50,02.35 Т/с ”Зоряна брама.
Атлантiс”.
17.30 Т/с ”Наднова зiрка”.
18.30 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
04.40 ”Нiчне життя”.

понеділок
п’ятниця

1 липня

04.20 ”Час спорту”.
06.30 ”Ранок на 5-му”.
09.10,22.15,23.30,02.40,04.15 ”Бiзнес-час”.
09.20,11.10,12.20,14.10,16.10,22.45 ”Погода в Українi”.
09.25,03.30 ”Автопiлот-новини”.
09.35,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
10.55,18.10,00.25 ”Погода у свiтi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
18.15 ”Вiкно у Європу”.
18.45,23.40,04.30 ”Київський час”.
19.00,23.00,00.00,01.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос. мовою).
19.25,01.15,05.15 ”Час: важливо”.
21.00,02.00 ”Час”.
21.50,03.40 ”Вiльна гавань”.
23.50,02.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.30 ”Досягти мети”.
04.40 ”Не перший погляд”.

01.20 Тс
02.30 «Подіум її життя»

11.00 Т/с ”Бiгти”
12.00 Т/с ”Висяки”.
13.00,04.30 ”Хай говорять”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”, 30 с.
20.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну”
00.00 Х/ф ”Iнфант”.
02.00 Х/ф ”Хлоя”. (2).
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 17.15, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30,18.20 «Світ тварин»
08.55, 16.15 Т/с «Люди Шпака»
(1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Все для дівчаток»
17.10 Т/с «Студенти» (1)
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Нові Робінзони» (1)

«Буковина»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Зав’язь»
09.30, 12.00, 20.30 Т/ф
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики веселинчики»
13.20 «На хвилях успіху»
14.00, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
15.15, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Лідери якості»
17.55 «Калинові острови»
18.15 «Толока»
19.30 «Європейським шляхом»
20.00 «Пам’ять»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Хф
01.20 Тс

ТЕТ
05.45 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних

панянок”
07.00,08.00 ”Телепузики”.
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”.
09.00,18.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
09.55,14.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
11.00 ”Домашнiй ресторан”.
12.00 ”Звана вечеря”.
13.00 ”Давай одружимося”.
14.30 ”Нереальнi предки”.
15.30 ”Гола правда”.
16.00 ”Дом 2”.
17.00,00.35 Т/с ”Унiвер”.
19.00 Т/с ”Моя прекрасна няня”.
21.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 ”Comedy Woman”.
23.00 Т/с ”Антураж” (2).
23.30 Т/с ”Реальна кров”(3).
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”Зiрки проти караоке”.
02.15 ”До свiтанку”.

НТН
06.00 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
07.00 Х/ф ”Ненависть”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.10,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Лас-Вегас”.
12.00 Т/с ”Детективи”.
12.30,19.20 Т/с ”Джокер”.
13.30 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
15.25 Х/ф ”Гарячий снiг”.
17.25 Х/ф ”Вiчний поклик”
00.20 Х/ф ”Техаськi рейнджери”.
(2).
02.35 ”Правда життя”.
04.10 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитського Києва”.

СТБ
06.00,02.35 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.50 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.15,18.00 Х/ф ”Слiдчий без
лiцензiї”.
17.50,22.00 ”Вiкна-новини”.
20.10 Х/ф ”Неодружений”.
22.40 ”Неодружений”.
22.55 ”Неодружений. Як вийти
замiж”.
00.45 ”Дванадцятирiчний Шерлок
Холмс”.
02.25 ”Вiкна-спорт”.
02.40 Х/ф ”На вас чекає громадянка Никанорова”.
04.00 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.00 Т/с ”Ранетки”.
04.45 Служба розшуку дiтей.

04.50,05.55 Kids` Time.
04.55 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
05.15 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.00,15.50 Т/с ”Друзi”.
06.40,07.15,07.40 ”Пiдйом”.
06.45 М/с ”Стюарт Лiтл”.
07.30,09.00,19.00,01.05 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.30 Погода.
09.10 Х/ф ”Самогубство в коледжi”.
11.20 Хто проти блондинок?
12.45 Iнтуїцiя.
13.55 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с ”Дрейк i Джош”.
16.50 Батьки i дiти.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.15,01.25 Спортрепортер.
19.35 Здрастуйте, я - ваша мама!
21.35 Спiвай якщо можеш.
00.10 Очевидець.
01.35 Х/ф ”Легка поведiнка”. (2).
03.05,03.55 Зона ночi.
03.10 Вiн врятував нас вiд чуми.
03.25 Кращi... Серед повитух.
03.40 Земцi.
03.50 Унiверситети милосердя.

К1
06.00,09.00 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
07.50 ”Кохання у великому домi”.
08.00 ”У пошуках пригод”.
10.00,16.40 Т/с ”Все найкраще
в тобi”.
11.00 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
11.50 Т/с ”Буває й гiрше”.
12.50,02.00 Т/с ”Зоряна брама.
Атлантiс”.
15.30 ”Iлюзiї сучасностi”.
17.30 Т/с ”Наднова зiрка”.
18.30 ”Дурнi. Дороги. Грошi”.
19.20 ”Солдати й офiцери”.
20.50 ”КВН”.
23.00 ”Бiйцiвський клуб”.
00.00 ”Мокрий зорепад”.
00.35 Х/ф ”Iнопланетний апокалiпсис”. (2).
04.10 ”Нiчне життя”.

субота
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,07.40 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.55 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.55 Глибинне бурiння.
13.30 Настiльний тенiс. Огляд.
13.35,15.45,19.20,22.30,22.50 Погода.
13.40 Країна якостi.
14.05 Наша пiсня.
14.40 М/с ”Сандокан”, 7 с.
15.10 Феєрiя мандрiв.
15.35 Зелений коридор.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Х/ф ”Пагорби та рiвнини”.
18.25 Майстер-клас.
18.50 Золотий гусак.
19.25 Концерт Мар`яна Гаденка,
ч. 1 i 2.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт Мар`яна Гаденка,
ч. 3.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ультра. Тема.
23.20 Ера здоров`я.
23.40 Погода.
23.45 Орбiта М. Поплавського.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.35 Т/с ”Домiвка”, 10 с.
05.20 ”Надвечiр`я”.

1+1
06.30 М/ф ”Смурфи”.
07.15,05.25 ”Справжнi лiкарi”.
08.10 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 ”Анатомiя слави”.
10.55 ”Одружений за власним
бажанням”.
11.55 ”Шiсть кадрiв”.
13.00 ”Голос країни”.
15.20,17.20 ”ДАЇшники”.
19.30,03.20 ”ТСН”.
20.00 Мелодрама ”Кров - не
вода”.
23.30 Бойовик ”Книга Iлая”. (2).
01.15 Трилер ”Острiв проклятих”.
(2).
03.50 Бойовик ”Вiртуальнi бiйцi”.
(2).

Iнтер
05.30 ”Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим”.
07.40 ”Городок”.
08.20 М/с ”Вiнкс”.
09.05 ”Орел i Решка”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Жити - це модно”.
11.15,03.10 ”Позаочi”.
12.05 Т/с ”Загальна терапiя”.
17.15 ”Гумористичний фестиваль
”Юрмалiна-2010”.
19.10 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi”.
20.35 Бенефiс О. Сєрова. ”Я кохаю
тебе до слiз”.
23.00 Вечiр боксу з В. Кличко.
01.05,03.55 Х/ф ”Агент на прiзвисько Спот”.
02.35 ”Подробицi” - ”Час”.

ICTV
05.20,05.50 Погода.
05.25 Факти.
05.55 Х/ф ”Доктор Дулiттлл 4:
Рiвняння на хвiст”.
07.30 Козирне життя.
07.55 Х/ф ”Доктор Ноу”.
10.10 Велика рiзниця.
11.05 Люди, конi, кролики i... домашнi ролики.
11.25 Квартирне питання.
12.25 Х/ф ”Скелелазка i останнiй з
сьомої колиски”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.45 Провокатор.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф ”Бiблiотекар: У пошуках
Списа долi”.
22.25 Т/с ”Рюрiки”.
22.55 Х/ф ”Ловець снiв”. (2).
01.35 Х/ф ”Живий товар”. (2).
04.40 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор”.

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.05,17.15,19.15,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.05,18.45,23.20,00.20,03.15 ”Час спорту”.
06.30,18.35,23.35,04.30 ”Київський
час”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,20.00,21.00 ”Час новин”.

07.10,09.15,17.50,20.15,22.55 ”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,21.40,23.30,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,16.15,18.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
08.20,21.50,01.50,02.50 ”Тема
тижня”.
08.30 ”Рекламна кухня”.
09.25 ”Своїми очима”.
09.50,00.30 ”Досягти мети”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.10 ”Вперед, на Олiмп!”
13.35 ”Драйв”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi”.
15.20 ”Зверни увагу з Тетяною
Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.30,04.40 ”Феєрiя мандрiв”.
18.10 ”Народний контроль”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин”
(рос. мовою).
19.25,02.20,05.15 ”Час iнтерв`ю”.
20.25,01.20,05.40 ”Українська незалежнiсть”.
21.20 ”Машина часу”.
22.00,03.40 ”Територiя закону”.
22.30 ”Вiкно до Америки”.
03.20 ”Автопiлот новини”.
04.25 ”Огляд преси”.

ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
9.00, 16.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.40, 13.00, 17.15, 21.50, 00.25 Познайомимось?
9.50, 17.20, 00.15, 6.05 Погода
9.55, 17.25, 00.20, 6.10 Погода на
курортах
12.00 Х/Ф «Субота та неділя»
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
14.00, 2.50 Х/Ф «Острів іржавого
генерала»
15.10 Дослідження океанів планети
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 4.00 Х/Ф «Мурахи під спідницею»
23.30, 5.20 Теми тижня

«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.30 Подiї.

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.10 Свiт православ`я.
07.20 Д/ф ”Подорож на край свiту”.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.55,19.55,22.50 Погода.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Доки батьки сплять.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00 Ближче до народу.
12.30 Настiльний тенiс. Огляд.
12.35 М/с ”Сандокан”, 8 i 9 с.
13.35 Х/ф ”Два бiйцi”.
14.50 Золотий гусак.
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.15 Музичний фестиваль ”Сходи
до неба”.
17.50 Х/ф ”Якщо ворог не здається”.
19.15,21.00 Пiдсумки тижня.
20.00 Дiловий свiт. Тиждень.
20.35 Хочу, щоб ти була.
21.40 Точка зору.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Т/с ”Домiвка”, 11 i 12 с.
05.25 Околиця.

1+1
06.45,02.45 Комедiя ”Гангстер i
син”.
08.25 М/ф ”Ну, постривай!”
09.00 ”Лото-Забава”.
10.00,04.15 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Велика рiзниця”.
12.25 ”Шiсть кадрiв”.
13.15 ”Тиждень без жiнок”.
14.15,04.50 Комедiя ”Iсторiя весняного призову”.
16.10 Мелодрама ”Кров - не
вода”.
19.30,23.25 ”Телевiзiйна Служба
Новин”.
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07.10 Х/ф ”Iнфант”.
09.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну”
12.10 Оголена красуня.
13.10 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”
16.10 Х/ф ”Коли не вистачає кохання”.
18.00 19.20 Т/с ”Бiгти”
21.15 Х/ф ”Перша спроба”.
01.15 Х/ф ”Рiднi i близькi”.
02.45 Щиросерде зiзнання.
03.50 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.10, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.15, 11.55 «Малятко»
07.35 Kids Flix
07.50, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «У фокусі»
09.00, 17.10 «Фільми та зірки»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.15 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Право на па’мять» (1)
16.10 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Все для дівчаток»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.10 «ФДР Вісті»
21.30 Х/ф «Колишній коханець»
(2)

«Буковина»
06.05, 09.30, 15.30, 00.15 «Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм аут»
08.00 «Толока»
08.45, 12.00 Т/ф
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Акценти»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань»
Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
13.00 «На хвилях успіху»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А м узик а звучить…»
15.00 «Будьте здорові»
16.00, 22.00, 00.45 Х/ф
17.30, 21.00 «Резонанс»

Iнтер
05.50 ”Поки всi вдома”.
06.30 Вечiр боксу з В. Кличко.
08.35 М/с ”Вiнкс”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Недiля з ”Кварталом”.
10.25,01.20 Т/с ”Зимова вишня”.
12.15,02.45 Х/ф ”Неслужбове завдання”.
14.15 Х/ф ”Вибух удосвiта”.
16.00 Бенефiс О. Сєрова. ”Я кохаю
тебе до слiз”.
18.10,20.55 Т/с ”Про тебе”.
20.00,00.35 ”Подробицi тижня”.
22.50 Х/ф ”Красунька”. (2).

ICTV
05.20,05.40 Погода.
05.25 Факти.
05.45 М/ф.
06.10 Квартирне питання.
06.55 Анекдоти по-українськи.
07.15 Т/с ”Рюрiки”.
07.55 Х/ф ”Скелелазка i останнiй з
сьомої колиски”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Уральськi пельменi.
14.40 Х/ф ”Бiблiотекар: У пошуках
Списа долi”.
16.55 Велика рiзниця.
17.55 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф ”Бiблiотекар 3: Прокляття чашi Iуди”.
21.45 Х/ф ”Тринадцятий воїн”. (2).
23.50 Голi i смiшнi.
01.10 Х/ф ”Доктор Ноу”.
03.05 Iнтерактив. Тижневик.
03.20 Х/ф ”Доктор Дулiттлл 4:
Рiвняння на хвiст”.
04.45 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннор”.

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,19.15,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.05,18.45,23.15,00.20,03.15,04.20 ”Час спорту”.
06.35,23.35,04.30 ”Київський час”.
06.40,03.20 ”Технопарк”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,-

18.00,20.00 ”Час новин”.
07.10,08.55,17.50,20.15,22.55 ”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,21.45,23.30,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,12.10,18.55,00.25 ”Погода у свiтi”.
08.25,15.20 ”Рекламна кухня”.
09.50 ”Досягти мети”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.10 ”Страва вiд шефа”.
14.25 ”Гра долi”.
16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20 ”Фактор безпеки”.
17.30 ”Не перший погляд”.
18.20 ”Машина часу”.
19.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
19.20,20.20,01.20,02.20 ”Час iнтерв`ю”.
21.00,05.15 ”Час: пiдсумки”.
22.00,03.40 ”Велика полiтика”.
22.30 ”Час-Тайм”.
23.55,04.25 ”Огляд преси”.
00.30,01.50,02.50 ”Тема тижня”.
04.40 ”Вперед, на Олiмп!”

ТВА
6.30, 7.45, 19.40, 00.40 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
8.45, 12.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.15, 17.15 Познайомимось?
9.20, 21.55, 00.25 Вихід є…
9.50, 17.20, 00.15 Погода
9.55, 17.25, 00.20 Погода на курортах
12.50 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
13.55 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.35, 4.25 Х/Ф «Сильна особистість із 2-А»
15.40, 5.35 Домашні улюбленці та
ветеринари
16.30 Анатомія культури
19.30, 00.30 Нова гостьова
22.00, 3.05 Х/Ф «Черговий аптекар»
23.30 Теми тижня

«Україна»
06.10,05.30 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф ”Рiднi i близькi”.
09.15 Ласкаво просимо.
10.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну”
11.15 Х/ф ”Коли не вистачає ко-

ТЕТ
06.30 М/ф.
06.45,08.10 ”Телепузики”.
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
09.35 ”Їж та худни”.
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,19.25 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
12.40,23.00 ”Одна за всiх”.
13.40,00.20 ”Жiноча лiга”.
14.40 ”Дом 2”.
15.40,22.00 ”Comedy Woman”.
16.40 Х/ф ”Братц”.
18.30 ”Королева балу”.
21.00 Т/с ”Унiвер”. (2).
00.00 Щоденник ”Holiday Fashion
Week”.
00.50 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.20 ”До свiтанку”.

НТН
06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
07.25 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”.
09.25 Х/ф ”Гарячий снiг”.
11.30 ”Речовий доказ”. Втеча
Пулi.
12.00 ”Абу-Дабi 2011. Виклик
пустелi”.
12.20 Х/ф ”Один iз нас”.
14.35 Х/ф ”Загадка Ендхауза”.
16.40 Т/с ”МУР є МУР”.
19.00 Т/с ”Лiговка”.
23.10 Х/ф ”Воїн”.
01.55 Х/ф ”Взяти живим або мертвим”. (2).
03.40 ”Речовий доказ”.
04.30 ”Агенти впливу”.
05.30 ”Правда життя”.

СТБ
05.40 М/ф ”Зачарований хлопчик”.
06.25 Х/ф ”На вас чекає громадянка Никанорова”.
08.00 ”Караоке на Майданi”.
09.00 ”Їмо вдома”.
10.05 ”ВусоЛапоХвiст”.
11.05 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.05 ”Дванадцятирiчний Шерлок
Холмс”.
14.10 ”Як вийти замiж з Анфiсою

Чеховою”.
16.00 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.00 Х/ф ”Висота”.
21.00 Х/ф ”Кохання як мотив”.
23.00 Х/ф ”Iнтердiвчинка”. (2).
02.05 Х/ф ”Наречений з того свiту”.
02.50 ”Мобiльна скринька”.
03.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
04.10 Т/с ”Ранетки”.
05.45 Х/ф ”Володарi всесвiту”.
07.20 Х/ф ”Як їсти смажених хробакiв”.
09.00 М/с ”Спорт з Гуфi”.
09.35 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 М/ф ”Панда Кунг-фу. Свято”.
10.40 М/ф ”Монстри проти овочiв.
Гарбузи-мутанти”.
11.00 М/ф ”Наляканi до шрекоти”.
11.35 Х/ф ”Дикi кiшки”.
13.45 Файна Юкрайна.
15.35 Т/с ”Татусевi дочки”.
17.05 Х/ф ”Дочка мого боса”.
18.50 Х/ф ”Полiцейська академiя
3”. (2).
20.40 Х/ф ”Iндiана Джонс: у пошуках втраченого ковчега”.
23.00 Х/ф ”Вiд заходу до свiтанку”. (3).
01.05 Спортрепортер.
01.10 Х/ф ”Дорога змiн”. (2).
03.10,03.50 Зона ночi.
03.15 Драй Туча: останнi сторiнки.
03.45 Та, яка поряд.

К1
07.00 ”У пошуках пригод”.
08.00 ”Авторськi подорожi”.
08.30 ”Перевiрено на собi”.
09.00 ”Галiлео”.
10.00 ”Спецiя”.
10.30 ”Вайп аут”.
11.25 ”Дiм страху”.
12.20,23.40 Х/ф ”Хiнокiо”.
14.50 Т/с ”Все найкраще в тобi”.
15.45 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
17.20 Х/ф ”Хлопець-каратист 4”.
19.30 Х/ф ”Невидимка”.
21.50 Х/ф ”Енергiя зла”.
01.40 Х/ф ”Iнопланетний апокалiпсис”. (2).
03.00 ”Нiчне життя”.
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20.00 ”Голос країни”.
22.00 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.25 ”Свiтське життя”.
00.05 ”Tkachenko.ua”.
00.45 Х/ф ”Перетинаючи кордон”.
(2).

18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
04.20 «Милосердя»
05.00 Тс

хання”.
13.10 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”.
16.10 Х/ф ”Тiльки повернися!”
18.00 Т/с ”Бiгти”
19.00,03.30 Подiї тижня.
19.30 Т/с ”Бiгти”.
21.25 Х/ф ”Допустимi жертви”.
23.20 Х/ф ”Чоловiк повинен платити”.
01.20 Х/ф ”Агора”. (2).
04.00 Т/с ”Злочин буде розкрито
2”

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05 «У фокусі»
07.30 «Малятко»
08.00 Kids Flix
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.0,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск» (рум.
мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Все для дівчаток»
11.20 «Подружки»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Нові Робінзони» (1)
16.30 «Фільми та зірки»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт
23.00 Х/ф «Примари опіуму» (3)

«Буковина»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 14.00, 19.15, 21.45, 00.00
«Погода»
06.45, 19.30 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00, 15.00 «Реалії»
08.45 М/ф
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10 «Дольче Віта»
11.20, 20.25 «Зелений БУМ»
11.45, 17.30 Зорепад побажань”.”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00 Т/ф
13.30 « У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 02.30 «А м узик а зву-

чить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/ф
18.00, 21.00 «Подіум її життя»
18.45 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
03.40 «Роздуми про сокровенне»
04.20 «Калинові острови»
05.00 Тс

ТЕТ
06.30 М/ф.
07.15 Щоденник ”Holiday Fashion
Week”.
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”.
08.10 ”Телепузики”.
08.35 ”Малята-твiйнята”.
09.35 ”Їж та худни”.
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”.
11.00,19.00 Т/с ”Моя прекрасна
няня”.
12.40 ”Одна за всiх”.
13.05 ”Королева балу”.
14.00 ”Дом 2”.
15.00 Х/ф ”Братц”.
17.00,23.00 Х/ф ”Блондинка i
блондинка”.
20.30 Т/с ”Унiвер”. (2).
22.00 ”Comedy Woman”.
01.00 ”Дом 2”. Спецвипуск.
01.25 ”До свiтанку”.

НТН
06.00 ”Легенди бандитського Києва”.
06.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
09.10 Т/с ”МУР є МУР”.
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Друг Васi Сталiна.
12.00,04.10 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Щоденники ”Ukraine Trophy”.
12.40 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”.
14.50 Т/с ”Лiговка”.
19.00,01.30 Х/ф ”Сiра Сова”.
21.30 Х/ф ”Взяти живим або мертвим”. (2).
23.50 Х/ф ”Людина-змiя”. (3).
03.25 ”Речовий доказ”.
05.10 ”Правда життя”.

СТБ
05.25 М/ф: ”Дюймовочка”, ”Крокодил Гена i Чебурашка”.
07.00 Х/ф ”Варвара-краса, довга
коса”.
08.45 ”Їмо вдома”.
09.55,02.35 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
10.55 ”Караоке на Майданi”.
11.55 ”Горiлка. Iсторiя всеросiйського гуляння”.
13.55 ”Росiйськi сенсацiї. Хрещений батько”.
14.50 ”Росiйськi сенсацiї. Зiркиодинаки”.

15.50 ”Зоряне життя. Нянi-монстри”.
16.55 ”Моя правда. Сергiй Звєрєв.
Без обличчя”.
18.00 ”Паралельний свiт”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв”.
21.00 Х/ф ”Кохання пiд наглядом”.
(2).
23.00 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
03.20 Нiчний ефiр.

Новий канал
03.55 Т/с ”Ранетки”.
05.30 Клiпси.
05.55 Х/ф ”Дикi кiшки”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25,12.20 Даєш молодь.
09.00 М/с ”Спорт з Гуфi”.
09.35 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 Х/ф ”Iндiана Джонс: У пошуках втраченого ковчега”.
12.50 Шоуманiя.
13.45 Ексклюзив.
14.40 Аналiз кровi.
15.05 Info-шок.
16.05 Новий погляд.
17.05 Т/с ”Воронiни”.
18.50 Х/ф ”Полiцейська академiя
4”. (2).
20.40 Х/ф ”Iндiана Джонс i храм
долi”.
23.00 ”Красунi”.
23.40 Спортрепортер.
23.45 Х/ф ”Король вечiрок 3”. (3).
01.45 Х/ф ”Любовний менеджмент”. (2).
03.05,03.50 Зона ночi.
03.10 Козацький флот.
03.25 Зоряна година козацтва.
03.40 Козацтво: руїна.
03.45 Дике поле.

К1
06.30 ”У пошуках пригод”.
07.30 ”AutoEVO”.
07.50,23.50 ”Не може бути”.
08.20 ”Iлюзiї сучасностi”.
08.50,01.10 ”Слiдами пращурiв”.
09.25 ”Вхiд заборонено”.
10.00 ”Божевiльнi смiливцi. Людина-птах”.
11.00 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
12.45 ”Якось у мiлiцiї”.
14.30 Х/ф ”Хлопець-каратист 4”.
16.50 Х/ф ”Невидимка”.
19.00 Х/ф ”Енергiя зла”.
20.50 ”КВН”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.20 ”Бiйцiвський клуб”.
01.40 ”Нiчне життя”.
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Чудотворна ікона Матері Божої Чернівецької «Надія
безнадійним»даруєбезпліднимдітей,якінароджуютьсяу
дні церковних свят
190 років тому в Чернівцях освятили перший на
Буковині новозбудований греко-католицький храм
– нині Собор Успіння Пресвятої Богородиці
Перші греко-католицькі священики у Чернівцях відправляли
службу Божу в Римо-Католицькому костелі, при вівтарі Успіння
Пресвятої Богородиці. Між двома
конфесіями існувала домовленість, що русини, тобто українці,
користуються храмом вранці – до
восьмої години, а пізніше Службу
тут відправляють римо-католики.
Однак, коли громада католиків
візантійського обряду Чернівців
почала поступово збільшуватися,
їм вже було затісно в костелі, та й
такий розподіл часу не підходив. І
тоді чернівчанин Тадей ТУРКУЛ подарував невеличку земельну ділянку й пожертвував власні кошти на
будівництво нової церкви для греко-католиків Чернівців. 31 травня
1820 року було освячено наріжний
камінь її фундаменту. А 10 червня
1821 року, у неділю Зіслання Святого Духа, новозбудована церква
отримала благословення. Варто
зауважити, що першу назву церква
отримала на честь святих Петра і
Павла. У літописній історії Чернівців
зафіксовано, як у зв’язку з цією великою подією буковинці здійснили
похід з процесією – від костелу до
новозбудованої церкви.

З історії церкви
Теодор Лаврецький був парохом до 1835 року, а потім протягом
46-ти років душпастирював отець
Теодор Максимович. І саме в цей
період ведеться розбудова церковного господарства. У Відні замовляють іконостас та два бічні вівтарі. У
розписі іконостасу та вівтаря брав
участь відомий польський іконописець Адам Отеховський. На жаль,
не збереглася історія походження
чудотворної ікони храму. Однак
відомо про замовлення її копій у
Краківській друкарні 1879 року. У
тих же роках при церкві засновується перша українська громадська
організація на Буковині – братство
святого апостола Тадея, яке розгорнуло свою діяльність також і в
культурно-просвітницькій царині
міста, чим високо піднесло авторитет української Церкви. І саме при

цьому храмі було тоді засновано
перше жіноче товариство Буковини
«Мироносиці».
Серед парафіян Успенського
храму були відомі культурно-політичні діячі: професори Чернівецького університету Ігнатій Онишкевич та Степан Смаль-Стоцький,
до речі, засновник всесвітнього
скаутського руху, видатні буковинські письменники Юрій Федькович,
Ольга Кобилянська, Ірина Вільде.
У 30-х роках минулого століття
на Буковині проживало вже 18 тис.
українських греко-католиків. А на
початку 40-х їх було вже на 10 тис.
більше! Звісно, новозбудована
церква виявилася замалою для
вірян. І відомий у краї архітектор
Володимир Залозецький розробив
проект розбудови (чи добудови)
новішої частини храму. Цікава деталь: слухаючи службу у храмі,
мало хто нині здогадується, що стоїть або в старій церкві, або в храмі,
який збудували пізніше. До слова,
архітектор Залозецький виріс неподалік храму – на вулиці Руській,
в родині відомого українського
громадського діяча.

Боярин, який дбав
за людей
Згадуючи основні історичні
моменти у житті греко-католиків
Чернівців, не можна оминути постаті людини, завдяки якій і постав головний греко-католицький
храм – собор Успіння Пресвятої
Богородиці. Тадей Туркул, який
пожертвував гроші на його будівництво, був одним із найбагатших
людей Буковини, в родині якого
берегли традиції благодійництва.
Під кінець свого життя цей боярин
склав заповіт, за яким все своє
майно, у тому числі й чернівецьку
корчму, заповів греко-католицькій
громаді. Аби вона мала за що побудувати собі церкву – перший на
Буковині греко-католицький храм.
Величезну на той час суму – 4000
флоринів – отримав за його заповітом також заклад для бідних. Ще
частина коштів пішла на побудову

дерев’яного греко-католицького
храму в Глибоці. І не випадково, а
саме із вдячності до цього мецената,
храм у Чернівцях протягом кількох
десятиліть (до 1937-го) носив ім’я
святого Тадея. З того часу і до сьогодні церква носить назву Успіння
Пресвятої Богородиці.

Трагічна сторінка від
великих безбожників
Нова, трагічна, сторінка в історії
церкви відкрилася для буковинських греко-католиків з приходом
більшовицької влади. Вже 1946
року на Буковині заборонили богослужіння в українських грекокатолицьких церквах. Священики
та громада були змушені йти в підпілля. Собор Успіння Пресвятої
Богородиці забрали в підпорядкування Православної Церкви (Московського Патріархату). Частина
вірних УГКЦ перейшла до римокатолицького костелу, а частина
– до сусідньої православної Миколаївської Церкви. Тривалий час
вірні збирались у підпіллі, а в соборі
Успіння Пресвятої Богородиці хоч і
зорганізувалась двадцятка вірних,
але ця громада була не дуже велика
і навіть не могла платити податки.
У 1961 році собор закрили. Святиню перетворили на промисловий
склад. Слава Богу, парафіянам
дали змогу перенести церковний
іконостас, який є окрасою для всієї
Буковини, та вівтарі Пресвятої Діви
й Ісуса Христа до церкви Святого
Миколая, що знаходилася поруч.

Відродження
Друге життя греко-католицької
церкви у Чернівцях розпочалося
наприкінці 80-х років ХХ століття,
коли, власне, розпочалася реабілітація УГКЦ та її вірних в Україні.
Ініціативний комітет у листопаді
1989 року отримав від Чернівецької
міської ради дозвіл на проведення
Богослужіння перед зачиненими дверима рідної церкви. Перша
така служба Божа відбулася біля
дверей собору 8 січня 1990 року.
Її провів отець Микола Сімкайло з
Івано-Франківська, нині – єпископ
Коломийсько-Чернівецької єпархії
УГКЦ.
Завдяки організованим діям
громади та за допомоги демократичних сил Буковини, собор
офіційно відкрили 6 жовтня 1991

року. Протягом 1990-х чернівецька
громада УГКЦ входила до складу
Івано-Франківської єпархії. 31
жовтня 1993 року в Коломиї відбулась інтронізація владики Павла
Василика, єпископа-ординарія
Коломийсько-Чернівецької єпархії.
І Чернівці стають його другим престольним містом. Єпископ Василик
прийняв буковинців як своїх рідних
дітей. Звісно, знівечений храм ще
довго показував молільникам свої
рани, адже в ньому господарювали безбожники. Але в церкві
розпочалася активна реставраційно-відновлювальна робота. Після
складних перемовин із братами
сусіднього православного СвятоМиколаївського храму та при допомозі народного депутата України
Тараса Кияка іконостас і два вівтарі
повернулися до свого храму.
2006 року єпископ Микола Сімкайло проголосив створення Буковинського вікаріату КоломийськоЧернівецької єпархії Української
Греко-Католицької Церкви.
У різні часи Буковину і Чернівці відвідували визначні діячі
УГКЦ: у 1900 році як єпископ Станіславський до Чернівців прибув

Андрей Шептицький (якийсь час
греко-католицька церква у Чернівцях належала до Станіславського
єпископства), 1991 року Буковину
відвідує кардинал Мирослав-Іван
Любачівський, у 2006 році у Чернівцях побував тодішній глава УГКЦ,
кардинал Любомир Гузар.
Сьогодні у Чернівцях діє три
греко-католицькі храми: собор
Успіння Пресвятої Богородиці на
вул. Руській, церква Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Нікітіна,
неподалік залізничного вокзалу),
церква Покрови Пресвятої Богородиці у Садгорі. Варто звернути
увагу, що всі три святині освячені
іменем Богородиці. Також у соборі Успіння Пресвятої Богородиці
перебуває Чудотворна ікона Матері
Божої Чернівецької «Надія безнадійним». Перед нею моляться в
безнадійних життєвих ситуаціях,
особливо безплідні жінки. Існує
багато свідчень про чудесне народження дітей у сім’ях, які колись
були безплідні. Причому, розповідають, що діти народжуються в дні
церковних свят...

Прес-служба КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ

екологія: спільний дім

Обговорювали сьогодні, щоби затра стало краще
Новий проект ЄС – макрорегіональна старегія сталого розвитку,
нині запроваджується в басейні Дунаю. Його вже узгодили 14 держав.
А цими днями на базі Чернівецької
облдержадміністрації за участі громадськості, вчених і представників

місцевих органів влади чотирьох
областей – Закарпатської, ІваноФранківської, Одеської та нашої,
відбулися Громадські слухання
«План дій Європейської стартегії
розвитку Дунайського регіону: перспективи впровадження в Україні».

Присутні обговорювали завдання
України у процесі становлення та
подальшого втілення Дунайської
стратегії, яка стала третім макрорегіональним проектом Європи.
Він запрацює восени нинішнього
року. Особливість української по-

зиції в тому, що 80% української
частини басейну припадає на карпатське верхів’я найдовших приток
Дунаю – Тиси, Прута і Сірету. Тут
формується основний водозабір
нижнього Дунаю і головні джерела
техногенно-екологічних небезпек.

Успішна реалізація програми дозволить пізніше поширити ці напрацювання через Україну на проблемні
басейнові макрорегіони Європи,
такі як Дніпровський, Донський та
Чорноморський.
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Іван Мунтян: В очищеній «Батьківщині»
більше немає випадкових людей
Уже півроку обов’язки голови обласної організації
партії ВО «Батьківщина» виконує Іван Мунтян
– депутат облради, екс-керівник обласної Служби
автомобільних доріг, багаторічний активний партієць.
Розмова з ним – про те, що сталося за цей період і як
діятиме опозиція далі.
– 2010-го на місцевих перегонах
люди отримали під брендом нашої
потужної і популярної партії депутатів-«котів у мішку», які повелися не
лише так, як від них не очікували, а
й так, як їх ніхто не уповноважував.
Декларуючи у передвиборчій агітації
опозиційність, вони йшли «в ногу» з
партією влади. Це є результат внутрішніх, невидимих для сторонніх,
недопрацювань, які, зрештою, нашкодили громаді. Нині очищуємося,
виправляємо ситуацію. Скажімо,
в міській раді Чернівців наші депутати не підкорилися рішенню бюро
партійної організації й голосували
в унісон з Партією регіонів – в тому
числі й за відставку міського голови,
обраного більшістю громади міста,
що неприпустимо. Тому й були виключені з лав «Батьківщини». Ми їх
не засуджуємо – це їхній вибір. Але є
поняття партійної дисципліни. Коли
ж ми їх позбулися, то до нас почали
приходити дуже авторитетні, невипадкові люди, справжні патріоти.
З нашої ініціативи практично
в усіх районах області відбулися
збори громадян, які виступили проти
вільного продажу земель сільськогосподарського призначення. Як
результат, створено ініціативні групи
з проведення референдуму щодо
продовження мораторію на продаж
цих земель. І незгода українців на
продаж землі сьогодні є абсолютно
об’єднуючим фактором у всіх регіонах України. Тому влада й чинить
просто-таки шалений опір цим ініціативам. Скажімо, в нашій області
на Глибоччині посадовці провели
«відповідну роботу» з учасниками
ініціативних груп, наводячи їм «переконливі» аргументи не брати участі в зборах. А юристи райради були
особисто присутні на цих зборах,
щоби знайти будь-які зачіпки для
визнання зборів нелегітимними… На
Вижниччині та в Герцаївщині намагаються відкликати вже відправлені
листи до ЦВК. Це вкотре переконує,
що наслідки референдуму очевидні,

тому влада намагається його не допустити.
– Іване Миколайовичу,
«Батьківщина» постійно тримає
також на контролі питання тарифів, цін…
– Так, адже ми бачимо настрої
наших виборців. Безупинне підвищення тарифів і цін стає для людей
просто нестерпним. Зарплати не
зростають, робочих місць не стає
більше, тобто слово «добробут»
стосовно переважної більшості населення взагалі недоречне. Швидше
мова йде про катастрофічне зубожіння. Тому ми постійно вимагаємо
у влади перегляду тарифів і зупинки
зростання цін.
– Ви хочете, аби влада втручалася в ринкові відносини?
– Аж ніяк, завдання влади – створити умови для ринку, рівні засади
для його учасників. Але коли влада
створює пільги й особливі умови для
«своїх», то навіщо нам така влада?
Тому ми разом з краянами проводимо
мирні акції протесту. Якщо вони не
будуть враховані, вживатимемо законні заходи, аби відстоювати права
людей на гідне життя.
– Якими ще законними методами можна вимагати у влади те,
що належить народові?
– Як депутат, назву такі інструменти, як депутатські звернення,
запити, підготовка питань до внесення на сесію місцевих рад. Нерідко звертаюсь за захистом людей
до правоохоронних і контрольних
органів.
– Але депутатські запити наразі не дуже діють...
– На жаль, наприклад, в обласній
раді провладна більшість блокує
будь-які конструктивні ідеї опозиції.
На попередній сесії я пропонував
звернутися до керівництва Укравтодору за додатковим фінансуванням
на ремонт і утримання доріг, ситуація
з якими катастрофічна. Але мою
пропозицію відхилили, які і не підтримали інші мої запити. Виглядає,

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна, а саме: Лот № 1 - трьохкімнатна квартира під № 40, заг. площею 62,50
м. кв, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, буд. № 39. Квартира
розташована на п‘ятому поверсі п‘ятиповерхового будинку, та складається: кімната
– 11,30 м. кв., кімната – 10,10 м. кв., кімната – 17,80 м. кв., кухня – 6,20 м. кв., ванна
– 2,60 м. кв., вбиральня – 1,20 м. кв., коридор – 10,60 м.кв., комори – 0,80 м. кв.,
балконами – 6,40/1,90 м.кв. Висота приміщень – 2,50 м.. Житлова площа – 39,20 м.
кв. Фундамент – бетонний; стіни – цегляні, оштукатурені; перекриття – залізобетон;
підлога – ламінат, керамічна плитка. Інженерне устаткування: електропостачання,
водопостачання, газопостачання, каналізація, центральне опалення. Фізичний
знос 20%. Майно належить боржнику на підставі договору дарування. Стартова
(початкова) ціна – 360990,00 грн. без ПДВ (договір № 1-25023). Гарантійний внесок
у розмірі – 7219,80 грн. без ПДВ вноситься на поточний рахунок № 26003060591142
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, код ЄДРПОУ 33829204, одержувач: ТОВ «ТД
Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов‘язковим. Торги призначені на 13 липня 2011р. об 15:00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул. Севастопільська, 18А, офіс №5. Остаточний термін подачі заяв 13 травня 2011р.
об 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти
днів (не враховуючи вихідних та святкових днів) з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДК в
Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський
ВДВС Чернівецького МУЮ. Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ „ВТБ Банк” (м. Чернівці, Пр. Незалежності, 111, код 33643178).
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5. Довідки за
телефонами: 0372 583339

що для нинішньої влади долі і людські
життя вартують мало. Саме тому безжально закрили Чудейську школуінтернат на Сторожинеччині, таку ж
долю пророкують школі-інтернату в
Тереблече Глибоцького району, про
закриття школи говорять в Олексіївці
на Сокирянщині…
За принципом «закривай і скорочуй» здійснюють і так звану «реформу медичної галузі». Та сама
провладна більшість проголосувала
за «реорганізацію» особливої, я б
сказав, унікальної дитячої обласної
лікарні №2 та закриття стаціонарного відділення Берегометської

«Батьківщина» Іван Савич Паламар.
До речі, на останній сесії облради намагалися абсолютно безпідставно, з
порушенням чинного законодавства
внести в порядок денний питання
про його усунення з посади голови
постійної комісії з питань охорони
здоров’я. Не соромлячись, заявили
відкрито: за те, що він об’їжджав
лікарні і висловлював свою позицію,
що закривати лікувальні установи
не можна! Це перший заступник
голови ОДА сказав! Замість того, аби
подякувати людині за роботу – Заслуженому лікарю України, хірургові
з золотими руками, який особисто

селищної лікарні. На останній сесії
фактично ліквідували обласний
Будинок учителя.
– Може, справді недоцільно
й неефективно утримувати ці навчальні та лікувальні заклади?
– Якби насправді йшлося про
ефективність використання коштів,
то цього потрібно було б дотримуватися в усьому. Що ж робить влада?
Зачиняючи школи і лікарні, вона
на останній сесії відкриває нове
комунальне підприємство, яке обслуговуватиме автопарк облдержадміністрації! На програму підтримки
роботи ОДА виділяється 14 млн.
грн! І це тоді, коли на закритті шкіл
економиться кілька десятків тисяч.
Чи це не цинізм? Скажу більше: фінансування на утримання ОДА з
місцевого бюджету є грубим порушенням Бюджетного Кодексу, який
забороняє користуватися двома бюджетами. Але це було проігноровано.
Як і наша заява про реєстарцію нової
фракції. Бо єдина легітимна фракція
ВО «Батьківщина» в облраді – та, що
її очолює депутат, членом партії ВО

виїжджає на місця, аби знати ситуацію достеменно, а не з паперів і не
через телефони кабінетів…
– Нещодавно з’їзд обрав вас
до складу Політради партії. Але
в області ви керуєте парторганізацією в статусі виконувача
обов’язків. Чому?
– Згідно зі Статутом партії. Поки
що в облпарторганізації триває процес очищення. У частині районів місцеві організації залишилися не лише
без керівників, а й без офісів, їхній
роботі перешкоджали і владні структури, і колишні «свої» – перебіжчики-зрадники… Зараз налагоджуємо
роботу. Як тільки це станеться, будуть проведені партконференції – в
тому числі й обласна.
–Питання про резонансну
«справу рибалок»...
– Ми зробили все, щоби не дозволити замовчати і приховати злочин
чиновника. Адже спочатку влада заявляє, що, мовляв, нічого подібного
не сталося і все це лише піар-технології… Коли ж довелося визнати, що
був злочин, партія влади відхрести-

лася від свого колеги, розкопавши
архівні документи, згідно з якими
екс-голова РДА М.Бойчук начебто
належав до якоїсь іншої політичної
сили… Та не це важливо. Головне,
щоби закон був один для всіх. Натомість обласна прокуратура направила відповідь щодо цієї ситуації на
депутатське звернення нардепутата
Віктора Олійника. У ній зазначено,
що у потерпілих виявлено «легкі тілесні ушкодження», які спричинили
«короткочасні розлади здоров’я».
І що один з рибалок «самовільно
покинув» районну лікарню, і його
виписали «за порушення режиму»…
Тільки в одного потерпілого визнано
ушкодження середнього ступеня
важкості, які спричинили тривалий
розлад здоров’я – це поламані ребра, гемартроз колінного суглоба…
Але слідство триває, і перебуває
навіть на особливому контролі ГПУ.
Я радий, що саме наша організація
відстояла цих рибалок і віру людей у
справедливість.
– І насамкінець – питання
саме в цьому ключі. На п’ятницю
призначене засідання суду проти
Юлії Тимошенко. Які очікування?
Справедливість є?
– На жаль, наш суд не є ні справедливим, ні незалежним. Тому Юлія
Володимирівна має намір пройти усі
етапи – від наших інстанцій і аж до
Європейського суду з прав людини,
і таки здобути справедливість. А поки
що… Нам уже надходить безліч дзвінків від людей, готових їхати до столиці, стояти під Печерським судом на
Хрещатику, 42а і вимагати від влади
верховенства права. Адже Європейський парламент ухвалив Резолюцію,
якою рекомендував українській владі
припинити політичні репресії проти
Тимошенко та скасувати їй підписку
про невиїзд, яка обмежує політичну
діяльність лідера партії. Документи,
на які посилається у своїй резолюції
Європарламент, ратифіковані Україною, яка є членом Ради Європи,
та є обов’язковими для виконання
українською владою. Тому суд над
Тимошенко – це не приватна справа
Тимошенко, це навіть не справа
партії «Батьківщина» чи опозиції в
цілому. Це справа України, і люди
це розуміють, тому готові відстояти
справедливість

Василь КРУК
Фото прес-служби обласної
організації партії ВО «Батьківщина»

Шановні буковинці!

Щиро вітаю Вас із святом – Днем Конституції України.

28 червня виповнюється 15 років від того історичного моменту, коли Верховна Рада України прийняла доленосний
документ – Основний Закон нашої держави. За важливістю цей день стоїть в одному ряду з Днем Незалежності, коли
наш народ визначив свій державницький шлях.
Конституція закріпила в Україні основи державної політики, спрямовані на забезпечення прав і свобод людини та
гідних умов її життя, заклала вагомі підвалини для розвитку і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в
якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Проте не слід забувати, що конституційні норми, якими б вони передовими і демократичними не були, самі по собі
не змінять життя на краще. Сьогодні, аби перетворити зміст на результат, усім нам потрібні підвищена відповідальність, самовіддана праця заради
однієї мети – процвітання України як цивілізованої європейської держави.
То ж зміцнюймо демократичні засади, закріплені Основним законом, і вони стануть реаліями сьогодення, а дух законності нехай стане притаманним
кожному громадянину української держави.
Нехай це свято додає нам сил та впевненості для досягнення поставлених цілей на благо нашої держави. Нехай міцніє почуття гордості за Україну,
за її народ.
Бажаю Вам та Вашим родинам здоров’я, миру, добра та любові. Хай щастям та плідною працею повниться кожен Ваш день!
Зі святом Вас!
З повагою, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів
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Сам собі косметолог

або Доглядайте за шкірою, не виходячи… з кухні
очищає і живить шкіру.

Дорога косметика та креми допомагають зберегти красу, але засоби, якими ми очищуємо обличчя,
зазвичай сушать і стягують шкіру. Як
же змити косметику та бруд зі шкіри
обличчя ефективно і безпечно?
Зробіть прості очищувальні засоби
вдома, і ви побачите, як оживе ваша
шкіра.

Екстракт троянди
Залийте 3 чашки сухого листя
троянди мигдальною чи персиковою олією. Помістіть на водяну
баню до знебарвлення листя, потім вилийте отриманий екстракт у
щільно закриту ємність. Протирайте
обличчя 2-3 рази на день. Рожевий
екстракт відмінно чистить, тонізує і
омолоджує шкіру.

Рослинна олія
Можна використовувати соняшникову, кукурудзяну, оливкову, персикову, кунжутну або олії збірного
насіння рослин.
Візьміть 2 ч. л. злегка підігрітої
олії. Протріть шкіру ватним тампоном, злегка змоченим в цій олії. Добре просочіть тампон в олії і повторіть
процедуру.
Починайте від шиї і рухайтеся
вгору до чола. Через 2-3 хвилини
видаліть олію тампоном, змоченим в
чаї, трав’яному настої або кип’яченій
воді, змішаній з фруктовим соком.

М’ятна настоянка
М’ятна настоянка ідеально підходить для сухої шкіри. Розітріть 1
ст. л. листя м’яти і залийте склянкою гарячої кип’яченої води. Дайте
настоятися протягом 30 хв., процідіть. Настоянка добре очищає пори
і омолоджує шкіру.

Парова лазня

Молоко
Кисломолочні продукти – гарний
спосіб очищення та відбілювання
шкіри. Чим жирніша і грубіша у вас
шкіра, тим кисліші продукти слід
використовувати. Протирайте обличчя ватним тампоном, змоченим у
кисломолочному продукті.
Якщо ж шкіра суха, після очищення сполосніть обличчя водою і
нанесіть вершки. А власницям дуже
жирної шкіри рекомендується залишати тонкий шар кефіру або кислого
молока на ніч.

Яєчний жовток
Яєчний жовток дуже корисний
та допоміжний при очищенні, але

не підходить для регулярного використання. Візьміть 1 жовток, 12 ч. л. рослинної олії і 1-2 чайних
ложки будь-якого фруктового соку.
Змішайте компоненти до отримання
однорідної маси. Протріть шкіру
отриманою сумішшю і залиште на
2-3 хвилини. Змийте прохолодною
водою.

Висівки
За допомогою них найкраще
очищувати жирну шкіру. Візьміть
вівсяні, рисові або пшеничні висівки. Додайте 1 ст. л. води або

борної кислоти. Ретельно перемішайте і перекладіть в скляну
ємність. Безпосередньо перед
використанням змішайте 1 ст. л.
суміші з водою або кислим молоком до отримання кашки. Нанесіть
її на чоло, підборіддя, ніс, щоки
і шию, через 5 хв. змийте кашку
спочатку теплою, а потім злегка
підсоленою водою.

Мед
Нанесіть тонкий шар меду на
суху шкіру і помасажуйте подушечками пальців, поки мед не

підсохне. Залишки приберіть теплими марлевими примочками.
Ця процедура видаляє омертвілі
клітини шкіри.

Медовий лосьйон
Вам знадобиться 1 ч. л. меду, 1
ч. л. гліцерину, 0,5 ст. л. віскі, 45
г бури і 0,3 мл води. Для початку
змішайте буру з водою, а мед з
гліцерином. Потім змішайте одне
з іншим і додайте віскі.
Існує й простіший рецепт: змішайте 2 склянки теплої води з 1 ст.
л. меду. Медова вода заспокоює,

Подвійне свято фельдшера
Разом зі святом Дня медичного працівника Валерій КРУШНІЦЬКИЙ, фельдшер Ясенівського ФАПу, підпорядкованого Костинецькій амбулаторії загальної
практики та сімейної медицини
Сторожинецького району, відзначив і свій день народження,
і 15-років роботи завідувачем
фельдшерсько-акушерським
пунктом.
– Нелегко нині сільському
фельдшеру, – ділиться наболілим. А потім усміхається, – та,
зрештою, кому сьогодні легко?..
Серед основних проблем вказує на три – найбільш гострі. Щеплення дітей, профогляди жінок
та флюорографічне обстеження
населення.
Нині, щоби зробити щеплення дитині, треба отримати дозвіл
її батьків. Останні ж, налякані
ускладненнями, які іноді викликає неякісна вакцина, та дискусіями довкола цього питання,
часто-густо забороняють сільському фельдшеру щеплювати
своїх дітей. А за невиконання

плану «б’ють», та й невакциноване населення становить загрозу
виникнення епідемій.
Щоби повести профогляд
жінок теж потрібно добряче попрацювати. Не раз і не два пройтися дворами, переконати, а то
й повмовляти. Раніше було простіше. Завідувач фермою накаже
дояркам приготуватися до огляду
– ніхто не посміє заперечити. А
тепер кожен собі господар. Ніхто
нікому не підпорядкований. А
санітарна культура, на жаль,
добряче кульгає. Валерій навіть
уже з лікаркою-гінекологом домовився, яка й приїхала в село
власним транспортом. Ледвеледве переконав ясенчанок, що
це потрібно найперше їм, жінкам,
а не районному спеціалісту...
Так само ставляться у селі
і до флюорографії. Епідемія туберкульозу, що охопила Україну,
селян не лякає. Робити знімки
взимку вони не хочуть, бо холодно. А прибув апарат влітку,
так електрику виключили... «Як
бідному женитися, то і ніч мала»,

– зітхає фельдшер невеличкого
буковинського села, для якого
здоров’я сільчан – не порожній
звук, а щоденні клопоти і добрячі
зусилля. Але без них він себе
просто не уявляє. Скажімо, коли
почалися проблеми зі школярами
на уроках фізкультури, фельдшер щодня ходив до школи і
перед кожним уроком фізичної

культури перевіряв тиск у дітей.
Майже у кожного учня він був понижений. Крушніцький ініціював
проведення огляду хлопчиків і дівчаток Ясенівської школи. І лише
після цього трохи заспокоївся.
Просто він звик добре робити
свою справу.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версіїї»

Пара сприятливо діє на судинно-кров’яну систему шкіри, посилюючи кровообіг і відкриваючи
пори. Під впливом пари шкіра очищується від зовнішніх забруднень
і мертвих клітин. Парові ванни
рекомендуються при вугровій хворобі. А от при серцево-судинних
захворюваннях, хворобах серця,
бронхіальній астмі та порушеннях
кровообігу ця процедура протипоказана.
Тривалість процедури залежить
від типу шкіри:
▪ Для сухої шкіри – 3 хв.
▪ Для нормальної – 5 хв.
▪ Для комбінованої – 7 хв.
▪ Для жирної шкіри – 8-10 хв.
Якщо у вас жирна шкіра, повторюйте процедуру раз на 2 тижні,
якщо суха – раз на 2-3 місяці.

У Луковиці на
Глибоччині після
реконструкції
відкритолікарську
амбулаторію

356 тис. грн для закупівлі обладнання для
реконструйованого фельдшерсько-акушерського
пункту з добудовою лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини пообіцяв виділити
під час їхнього відкриття керівник крайової виконавчої влади. Та ще 100 тисяч – на меблі.
У лікарській амбулаторії буде розгорнуто 5
ліжок для денного перебування хворих, а також
планують відкрити аптеку. Тут працюватимуть 12
медичних працівників, з яких два – сімейні лікарі
та лікар-стоматолог.
Реконструкція з добудовою Луковицького
ФАПу в лікарську амбулаторію загальної практики
сімейної медицини розпочалася у грудні 2008 року.
До приміщення ФАПу добудували двоповерхову
будівлю, площею 278,90 м кв. Приміщення газифіковане, проведено водопровід, електромережу.
Будівництво фінансувалося за рахунок державного
та районного бюджетів. Його загальна кошторисна
вартість становить майже 2 млн. грн.

Вл. інф.
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Гороскоп на тиждень

Овен

Найцікавіші події чекають вас на виїзді, а тому
не нехтуйте можливістю відправитися у відрядження чи на відпочинок. На роботі обмежтеся викладом
тільки достовірних фактів – справите враження.
Є шанс заплутатися в свідченнях і постати не в
кращому світлі.

Телець

Якщо ви вирішили з чимось чи з кимось розлучитися, то приготуйтеся – процес виявиться
затяжним. Тиждень успішний у фінансовому плані.
Прибуток надійде в трохи більшому розмірі, ніж ви
очікували. Бережіть здоров’я: не сидіть на протягах та під кондиціонером.

Близнюки

Ви схильні бути лідером і вести за собою
людей. Але потрібно точно розуміти куди. Зірки
застерігають від публічного з’ясування стосунків
з коханими. Особисті проблеми краще вирішувати
обмеженим складом учасників. Вірогідні незаплановані приємні витрати.

Рак

Не найкращою тактикою буде озвучувати все
те, про що ви думаєте. Є ймовірність розсмішити,
а то й просто відвернути від вас оточуючих. Відмінним проведенням часу стане відвідання нових
місць і нетривіальних заходів, оновлення гардеробу і зміна зачіски.

Лев

Діва

Стосунки з родичами – бомба уповільненої дії.
Ви чекаєте каверзи, тому перебуваєте в стані постійної напруги. У професійній сфері успіх принесе
робота в команді. З ремонтом поки краще почекати.
Відвідайте друзів.

Багато проблем вирішаться набагато швидше,
ніж ви собі уявляли. У сім’ї доведеться зіткнутися з
недовірою, викликаною вашою надзвичайною зайнятістю. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і
не бійтеся діяти нелогічно.

Терези

Цілком імовірний сексуальний зв’язок, здатний вирвати вас зі звичного контексту. У професійному плані очікується передислокація сил, тому
ризикуєте опинитися осторонь або потрапити в
епіцентр подій. Щоб не стати жертвою фінансових
аферистів, уважно читайте всі документи.

Скорпіон

Необхідно шукати нові рішення старих задач. У любовних стосунках станете справжнім
власником і навіть тираном. Не вступайте в
порожні суперечки, краще присвятіть час облагороджуванню житла і практичних покупок
в будинок.

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Незнайомці, що з’явилися у вашому житті, залишать яскравий слід. Цього тижня загостриться розум
і реакція, що дуже посприяє просуванню по кар’єрній
сходинці. Відмінний період для відновлення втрачених
стосунків та примирень.

Не нехтуйте дрібницями, вони несуть корисну
інформацію, здатну переломити хід подій. Кар’єрний ріст зараз навряд чи можливий, але існуючим
положенням ви опинитеся цілком задоволені.
Приділіть увагу молодшим членам сім’ї, особливо
організації спільного відпочинку.

Не озвучуйте всі козирі відразу, видавайте аргументи поступово – у цьому випадку є шанс вийти переможцем з будь-якої ситуації. Розслабитися і відпочити
допоможуть виїзди на природу. Не відкладайте важливі
переговори і зосередьтеся на внутрішній гармонії.

Можлива переоцінка власних можливостей.
Діяти самотужки зараз не варто. Гарна пора для салонних процедур, спрямованих на вдосконалення
тіла. Заповнити душевні потреби допоможе людина,
яку раніше ви не помічали.

Версії

Змагалися посадовці: демонстрували
професіоналізм,асуспільствопотребуєрезультату
Двоє буковинських профі у підсумку щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець
- 2010» стали переможцями. Як виглядатимуть наші земляки
цього року – стане зрозуміло пізніше. Поки ж що завершився
ІІ тур нинішніх змагань. У ньому взяли участь 34
конкурсанти з районних та обласної облдержадміністрацій.

Світлана ПРІНЬКО – «Кращий
керівник» обласного рівня
Присутні тамували хвилювання,
хоча робота в державних органах гартує і не проходить дарма. Тож більшість
учасників змагань почувалися впевнено.
Як і годиться, тягнули білети і протягом
наступної години відповідали письмово
на запитання. Відтак – співбесіда з членами журі, які ставили конкурсантам
запитання стосовно Конституції України
й основних засад державного управління, організації та функціонування
органу державної влади, а також адміністративної реформи України. Усього 78
запитань, відповідь на які претенденти
мали б знати як «Отче наш». Завершився
конкурс презентацією-представленням
на задану тему. Оцінювалися логіка викладу матеріалу, обсяг знань та вміння...
показати себе. Останнє, на думку Аркадія Мунтяну, голови журі та начальника
державної служби Головдержслужби
України в Чернівецькій області, дещо
шкутильгало.

Автора ж цих рядків певним чином
вразила одна із доповідей, в якій йшлося
про основні риси, якими має володіти
державний службовець. Так ось на
пріоритетній верхній сходинці стояв
Його величність професіоналізм. І з цим
важко не погодитися. Зате на останніх
щаблях необхідних якостей перебували... чуйність і порядність. Невже вони
потрібні держслужбовцю найменше?
Можливо, якби моральні засади були у
фаворі то і до редакцій газет по допомогу
і захист своїх прав люди зверталися б
значно менше...
Прикметно, що водночас доволі непросто було відповісти на запитання:
яку ж діяльність здійснюють органи
державного управління або ж чим займаються посадові особи? За словами
члена журі Миколи ЯРМИСТОГО, директора Чернівецького регіонального
центру перепідготовки та підвищеня
кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
та організацій, ця складність виникає
через те, що поле управлінської праці
є дуже широким і багатогранним, воно
пронизує усі сфери суспільного життя
та економіки. І саме тому хочеться
бачити на цих відповідальних посадах
талановитих і непересічних людей
– кращих з кращих. Натомість, як завуважив Аркадій Мунтяну, її престиж
треба піднімати. Бо хто б і що б там не
казав, а праця, за яку платять тисячу
гривень з копійками на місяць, не може
вважатися високоіміджевою.
Подумалося, а, може, саме тому нам
бракує на теренах державної служби і
професіоналізму, і чуйності та порядності?
...Цьогоріч оргкомітет з проведення

робота

конкурсу, підбиваючи підсумки ІІ туру,
потрапив до складної ситуації. Річ у тім, що
відрив між переможцями був мінімальний,
а подекуди претенденти, так би мовити, на
«срібло» та «бронзу» набирали однакові
бали. Тому рішення жюрі було соломоновим:
без поділу на друге і третє місця назвати їх
усіх лауреатами.
Отже, переможцем у номінації «Кращий
керівник» обласного рівня стала Світлана
ПРІНЬКО, заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної
та виховної роботи управління змісту навчання і виховання Головного управління
освіти і науки ОДА. Звання лауреата здобув
Павло ВОВК, начальник управління фінансів
невиробничої сфери Головного фінансового
управління.
У цій же номінації, але серед державних
службовців районних державних адміністрацій Чернівецької області переміг
Микола КОЗУБОВСЬКИЙ, начальник відділу
у справах сім’ї, молоді та спорту Новоселицької райдержадміністрації, а лауреатами
стали Руслан СЕНЧУК, завідувач сектором
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Вижницької райдержадміністрації та
Ліна РУСНАК, начальник управління праці
та соціального захисту населення Кельменецької райдержадміністрації.
«Кращим спеціалістом» серед державних службовців Чернівецької облдержадміністрації визнано Дениса РАЄВСЬКОГО,
головного спеціаліста відділу суспільнополітичного моніторингу та інформування
Управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю. Лауреатами у цій
номінації стали Наталія САМБОРСЬКА, головний спеціаліст організаційно-контрольного
відділу апарату облдержадміністрації та
Михайло ДИЯКОН, головний спеціаліст з юридичних питань відділу з соціальних виплат,
персоніфікації пільг Головного управління
праці та соціального захисту населення.
У номінації «Кращий спеціаліст» серед
державних службовців районних державних
адміністрацій переміг головний спеціаліст
сектора з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю апарату Хотинської
райдержадміністрації Денис ПОЗНЯКОВ,
лауреатство здобули Віталій РОМАНЮК,
головний спеціаліст відділу промисловості
та розвитку інфраструктури управління
економіки Глибоцької райдержадміністрації
та Іван РОСТОЦЬКИЙ, головний спеціаліст
загального відділу апарату Кіцманської райдержадміністрації.
Усі вони захищатимуть честь мундира
буковинських держслужбовців у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець 2011».

Вітаємо з перемогою і святом!

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

робота

Кельменецьке районне управління юстиції Чернівецької
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Головне управління юстиції у Чернівецькій області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

▪ спеціаліста І категорії відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Кельменецького районного управління юстиції Чернівецької області
(тимчасово, на період знаходження основного працівника у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

головного спеціаліста сектору матеріально-технічного забезпечення Головного управління юстиції у Чернівецькій області;

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
• юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра права,
спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на державній службі не менше
1 року, знання державної мови та ПК.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища економічна або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом в державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної
мови.

▪ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття
на державну службу;
▪ заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта
громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2010
рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 3 х 4.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і
бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі
документи:
▪ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо
прийняття на державну службу;
▪ заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
▪ копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта
громадянина України;
▪ копії документів про освіту;
▪ відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за
2010 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
▪ 2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.

Звертатися за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24
тел. 2-04-75.

Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського,1
тел. 55-09-61.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають
брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
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Елаїда Нейман – незабутній талант Буковини. Листи з Америки

До85-річчявідднянародження
Українська художниця Елаїда
Данилівна Нейман народилася
24 червня 1926 року у селі Устя
Вінницької області. Працювала
у галузі станкового малярства,
в жанрах пейзажу, портрета та
натюрморту. Після закінчення
Одеського художнього училища
1951 року приїхала до Чернівців. Від 1960 року
– член Національної спілки художників України.
1993 року емігрувала до США. Померла 26 липня
2003 року у Новому Орлеані. Твори зберігаються
у Чернівецькому художньому музеї та численних
музеях України, а також Росії, Молдови, США та
приватних колекціях.
Живопис Елаїди Нейман є яскравим явищем та гордістю образотворчого мистецтва Буковини. Понад 40
років її чудові твори привертали увагу
відвідувачів мистецьких виставок в
Україні та експонувалися на міжнародних вернісажах. Творчий почерк
мисткині зароджувався у непростий
період, коли в образотворчості ще
певний час панував соцреалізм та
офіційна ідеологія. Проте від 1960х років паростки нової мистецької
доби ставали все відчутнішими, а її
естетичні принципи та формалістичні
прояви стрімко наближалися до засад
сучасного світового мистецтва. Елаїда
Нейман належала саме до тих українських митців, чия творчість будувалась на модерністських досягненнях
й утвердженні нової живописної мови.
Притаманні її творам декоративність,

промовистий колорит, фактурність
та експресивність склалися у цілісну
індивідуально забарвлену манеру, за
якою глядачі впізнають руку майстра.
Мелодійна краса природи Буковини
набула у її пейзажах-картинах та
камерних краєвидах чарівного й своєрідного звучання. Водночас Нейман
створила вирази й емоційний світ образів у портретах і натюрмортах.
Останнє десятиріччя свого життя
художниця провела у Новому Орлеані
(США), повторивши долю численних
чернівецьких митців 30-40 років ХХ
століття, які назавжди залишили
наше місто. Елаїда Нейман опинилася
далеко від улюбленої Буковини. Та це
не випалило з її серця любові до рідного краю, яка живила талант художниці
до останнього її подиху. Її листи про-

сякнуті щемними почуттями і щирими
освідченнями.
З листів Елаїди Нейман, Новий
Орлеан, 1998-2001. (Публікується
вперше, переклад з російської – Т.
Дугаєва).
Від 3 грудня 1998 року:
«41 рік віддала Буковині, батьківщині моєї творчості. Люблю Чернівці,
Буковину, тож, роблячи тут виставки,
я знайомлю американського глядача
з Буковиною, з моїм краєм, у якому я
жила».
***
Від 7 грудня 1998 року:
«... отримала інформацію про свято міста – 590-ліття Чернівців. Дуже
велике і приємне свято. Це місто було,
є і буде моїм».
***
Від 26 червня 1999 року:
«Я пам’ятаю, що приїхала за направленням 1951 року у гарне місто
Чернівці. Сонячна, тепла та гарна
осінь. Такою мене зустріла Буковина
і такою залишилась на все життя.
Куди б я не їздила та де б не жила,
я художник Буковини-України і все
життя, завжди гідно її представляла.
Ось так. Я готую ювілейну виставкуретро як художник України. Інакше я
не розумію».
***
Від 20 січня 1999 року:
«...якось дивно склалося моє
життя. Стрімкі зміни. Вочевидь, так
повинно бути. Доля. Живучи тут, часом забуваю, що мешкаю у Штатах.
Бачить Бог, і гадки ніколи не мала,
щоби кудись виїхати. А зараз живу
лише тому, що поруч – друг, і ми
потрібні одне одному, це мій чоловік
Самсон. Ось так сумно вийшло. Тут

могила мого сина…».
***
Від 15 квітня 2000 року:
«Збиралася навесні летіти до
Москви, потім до Чернівців. Сумую.
Адже прожито велике творче життя. Прожито 41 рік з радощами та
прикрощами. Хотіла вклонитися
могилкам. Прогулятися містом і,
якщо буде можливість, трошки доторкнутися до Карпат, до Шурдинського
перевалу».
***
Від 23 червня 2001 року:
«...Якщо чесно, мені дуже важко.
Я відірвана від землі, на якій жила,
народила сина, якого немає. Від Землі,
яку любила та люблю... Я член Спілки
художників України. Маю новий квиток. Радію цьому».

астрономія

***
Від 25 та 27 червня 2001
року:
«...Адже я є художником Буковини, і тут я наголошую з гордістю, що
Буковина – батьківщина моєї творчості... Я беру участь у весняних та
осінніх виставках у художньому музеї
пейзажами Буковини, Карпат. Я є
художником Буковини, України і на
етикетці написано «Україна».
Остання персональна виставка Елаїди Нейман відбулася у січні
2002 року у художньому музеї Нового
Орлеану.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець,
член Національної Спілки
художників України

Lunar eclipse

або Як ми спостерігали місячне затемнення

Рідкісне астрономічне явище
— повне місячне затемнення — від-

булося 15 липня цього року. Аналогічне за тривалістю затемнення
востаннє було 16 липня 2000 року
і тривало 107 хвилин, а наступного
разу подібне можна буде побачити
аж у 2018-му.
Геоцентричне протистояння
Місяця та Сонця по прямому піднесенню відбулося 15 червня о 20 год.
13.7 хв. за Всесвітнім часом. Фаза
повного затемнення тривала 100,2
хвилин. Місяць перебував у сузір’ї
Змієносця.
На території України умови для
спостереження цього затемнення
були не досить сприятливі, але у

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

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

Довідки за телефоном:
099 757 19 57, 0508582852, 0976703847

Чернівцях затемнення можна було
роздивитися неозброєним оком навіть з вікон домівок. Ми ж вирішили
вести спостереження не лише візуально. Телескоп астронома-любителя Андрія Волкова встановили
на відкритій місцевості, де зручно
було спостерігати за перебігом затемнення. Цьогорічний випускник
розповів:
«О дев’ятій вечора зібрали апаратуру. Близько 21:40 з’явився Місяць, трохи затемнений тінню Землі.
Проте невдовзі набігли хмари. Та
все ж нам поталанило, бо максимум
затемнення, яке припало на 23:12,

спостерігалося добре. У 3 хвилини
на першу закінчилася повна фаза і
почалася чи не найцікавіша – часткова. Саме в цей момент частина
Місяця ще була затемнена, а інша
– майже ні. Остаточно завершилося
затемнення майже непомітною півтіньовою фазою у 2 хвилини на 3-тю
годину ночі.
Увесь процес затемнення фотографували. Для цього використали
модифіковану веб-камеру. Знімали у прямому фокусі. Загалом,
цьогорічне затемнення було дуже
цікавим, та й обставини дозволили
за ним успішно спостерігати, чого

не скажеш про сонячне затмнення
у січні цього року.
Упродовж 2011-го відбудуться шість затемнень:
чотири часткових сонячних і
два повних місячних. Часткові
сонячні затемнення в Україні
вже не буде видно, зате коротке повне місячне 10 грудняможна буде спостерігати.
З сайту головної астрономічної обсерваторії НАН України

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»,
фото автора
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