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боротьба зі зловживаннями, творчі пориви й прориви, 
житейські клопоти й труднощі, секрети непростої праці, 
горе та радощі простих та надзвичайних буковинців

Робітники та професори, підприємці й політики, 
поети, лікарі, філософи та непрОсті сільські баб-
ки – щономера на шпальтах газети «Версії»! 

Передплата на «Версії» триває:
ціна на півріччя: 47.61 грн
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Обіцяне мирним планом президента Порошенка одно-
бічне припинення вогню вже триває. Українські силови-

ки призупинили активну фазу 
антитерористичної операції на 
тиждень до 27 червня. Проте 
російські маріонетки з ДНР і ЛНР 
далі стріляють, а військові час-
тини РФ підтягаються до укра-
їнського кордону. На київську 
владу навалилася хвиля критики 
звідусіль. Її звинувачують у не-
далекоглядності, а дехто – і в 

зраді національних інтересів. Мовляв, доки українські 
військові переводять дух після наступальної операції, з 
російського боку на територію Донецької й Луганської 
областей закидаються нові групи до зубів озброєних бойо-
виків, ще й з танками, бронетранспортерами, установками 
залпового вогню «Град».

Захоплені проросійськими силами міста на очах пере-
творюються у добре укріплені фортеці, звідки викурити 
ворога буде дуже складно. А зміцнення сил противника 

означає, що втрати української сторони після завершення оголо-
шеного перемир’я лише зростуть. Противників припинення вогню 
з українського боку багато, серед них чимало силовиків. Але 
краще інформовані фахівці відстоюють протилежну точку зору. 
За їхніми даними, Кремль готував масштабну провокацію для 
зриву підписання Україною економічної частини доленосної угоди 
про асоціацію з ЄС. Саме 27 червня має вирішитися кардинальне 
питання: закріпить Україна остаточно свій європейський вибір 
чи  повернеться під крильце двоголового орла. 

Є таке поняття – точка неповернення. Підпис України під 
угодою про асоціацію з ЄС означає, що Москва може назавжди 
розпрощатися із мрією про відродження своєї імперії. А для Пу-
тіна цей варіант є абсолютно неприйнятним, бо ставить хрест на 
стратегічній меті його багаторічного правління.

Зірвати підписання саме й намагаються провокатори. На 
кинутих українцями військових складах у Криму залишилося 
багато українського обмундирування й зброї з нашим маркуван-
ням. Коли російські солдати в українських одностроях на танках 
з українськими символами організують збройні провокації на 
російській території, Кремль матиме привід для галасу на весь світ 
про «агресію київської фашистської хунти» проти «миролюбної 
Росії». А з агресором Європа, звичайно, підписувати документ 
про асоціацію не буде. 

Симптоматично, що путінці навіть у деталях копіюють своїх 
попередників – гітлерівців. Ті 1939 року перевдягнули своїх лю-
дей у польські мундири і здійснили напад на німецьку радіостан-
цію у прикордонному місті Гляйвіц. Під цим приводом негайно роз-
почали війну проти Польщі, яка перетворилася на Другу світову. 

Утім, на відміну від скаженого Адольфа, свої провокаційні 
задуми Путіну приховати не вдалося. Хоча не виключено, що він 
має якусь подібну мерзоту в запасі. Тож період до 27 червня є для 
нас дуже небезпечним. Та й після цієї дати розхолоджуватися не 
варто. Війна Росії йде на знищення України – і це необхідно зрозу-
міти. Маємо вистояти, бо ціна у цьому протистоянні є найвищою.

Ігор БУРКУТ
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БУТИ ЧИ НЕ БУТИ... ВАГОННОМУ ДЕПО В 
ЧЕРНІВЦЯХ?

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ:  
"ЗА" І "ПРОТИ"

Близько сотні залізничників провели пікет під ратушею. 
Учасники акції виступили проти реорганізації вагонного депо, 
адже через це його працівники можуть узагалі залишитися без 
роботи. Дехто із мітингарів вигукнув: якщо їх не почують, вда-
дуться до радикальних методів – перекриють колії.

І тут-таки зненацька з натовпу виринув Олексій Каспрук:
– Місто не залишиться без депо, – запевнив залізничників 

міський голова. – Міська рада не може вирішити це питання, але 
ми на сесії підготуємо звернення до Укрзалізниці й Міністерства 
інфраструктури за збереження депо. Я вже мав попередню роз-
мову з народними депутатами, міністром інфраструктури Макси-
мом Бурбаком. Цієї суботи він приїде з робочим візитом у Чернівці  
і ми обговоримо шляхи вирішення цього питання. 

Мітингувальників ці слова заспокоїли, і вони вирішили дати 
керівництву залізниці десять днів на роздуми. Але, якщо мітинг 
у Чернівцях не дасть результатів, пригрозили рушити до Києва.

Зазначимо, що Чернівецьке вагонне депо має 100-річну іс-
торію, забезпечує роботою понад 800 людей і щороку поповнює 
міський бюджет майже на 10 млн. грн. 

P.S. Міністр інфраструктури Максим Бурбак відгукнувся на 
прохання трудящих. На своїй сторінці у Facebook він оприлюд-
нив лист начальника Львівської залізниці Богдана Піха, в якому 
повідомляється про зупинення реорганізації та вивільнення 
працівників депо.  Проте переводити подих залізничникам поки 
не варто: зупинення реорганізації ще не означає її скасування.  

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

БУКОВИНЦІ ВИТРИМАЮТЬ 
«ЛЕГКЕ» ПІДТОПЛЕННЯ

Кожна гривня, вкладена у берегоукріплення до паводку, 
береже 10 гривень після паводку. Виходячи з цього принципу 
на Буковині взялися за берегоукріплення та руслорегулю-
вальні роботи.

– Протягом двох останніх років Дністровсько-Прутське 
басейнове управління водних ресурсів не отримувало з дер-
жавного бюджету коштів на проведення таких робіт. Саме 
тому для запобігання ерозії берегів, підмиву берегозахисних 
та протипаводкових споруд, затопленню прибережних тери-
торій руслорегулювальні роботи здійснюємо із залученням 
суб’єктів господарювання, яким для покриття витрат на 
проведення робіт надаємо можливість на видалення за межі 
русла частини гравійно-піщаної суміші, – каже Ян Дзюба, на-
чальник Дністровско-Прутського БУВР. – На гроші, які в нас 
залишилися від попередніх років фінансування (а це близько 
100 мільйонів гривень), плануємо цього року забезпечити 
берегозахисними спорудами Глибоцький, Сторожинецький і 
Новоселицький райони. 

Нині Буковина лише частково готова до сильного павод-
ку. Як запевнив Ян Вікторович, якщо Прут підніметься до 4,5 
метра, це не нашкодить населенню прибережних територій.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії» 

Вчора про це повідомив під час презентації проекту для 
громади Чернівців представник компанії «Град Інвест», 
яка є інвестором проекту. Центр планують збудувати на 
вул. Героїв Майдану, 71 (біля ТЦ«Майдан»), на земельній 
ділянці, що перебуває в строковій оренді з 1999 року. 
Якщо проект схвалить Чернівецька міськрада, новий 
фізкультурно-оздоровчий комплекс може відкритися 
до грудня 2015 року. Він стане другим, але найбільшим 
фізкультурно-оздоровчим комплексом «Sport Li fe» у 
Чернівцях загальною площею 4000 кв.м. Особливість 
проекту – аква-комплекс з 3-х басейнів (великий спор-
тивний, дитячий і басейн для немовлят) і дитяча Академія 
фітнесу. На території спорткомплексу працюватиме також 
величезна тренажерна зала, ультрасучасний кардіотеатр, 
лазні та SPA-комплекс. Персонал комплексу налічуватиме 
більше 100 людей. 

Під час презентації генеральний директор «Sport Life 
Development» Олександр Степанов зазначив, що одним з 

пріоритетів компанії є долучення населення до здорового 
способу життя: 

– Ми популяризуємо спорт, беручи участь практично в 
усіх спортивних заходах як міського, так і національного 
рівня. Кожний фітнес-клуб, по суті, є тренувальною ба-
зою для понад 20-ти спортивних Федерацій, – наголосив 
п. Степанов. 

Довідка: 
«Град Інвест» – інвестиційно-девелоперська компанія, 

що працює на ринку України з 2008 року. Об’єкти компанії 
є у Чернівцях, Луцьку, Івано-Франківську, Львові, Одесі 
та Сумах. У Чернівцях в управлінні компанії перебуває 
торгівельний центр «Майдан». 

Мережа «Sport Life» – це 35 клубів, 15 з яких працюють 
у регіонах, 22 – у Києві,  в містах-мільйонниках – 7 клубів, 
у містах з населенням понад 300 тис. – 6 клубів. 

Будуються ще 10 клубів. 
Вл. інф.

У Чернівцях завершився III Всеукраїнський експедиційно-по-
льовий збір команд юних ботаніків, у якому взяли участь 12 команд 
з 11 областей України – Вінницької, Житомирської, Закарпатської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Чернівецької та з Чернівців. 

– Мета цього практикуму – ознайомити дітей з рослинним світом 
нашого регіону, – розповідає Людмила Головченко, директор Черні-
вецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнів-
ської молоді. – І не просто за матеріалами підручника з біології, а саме 
в природі під час експедиційних поїздок. Діти навчилися розпізнавати 
рідкісні рослини на заповідних територіях Буковини, досліджувати та 
оберігати їх.

Упродовж трьох днів юні ботаніки мали змогу відвідати дитячий 
табір «Лунка» та Національний природний парк «Вижницький».

Вл.інф.

НА БУКОВИНІ ДІТИ ШУКАЛИ 
РІДКІСНІ РОСЛИНИ

 ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР ЗА 35 МЛН. ГРН.  
З’ЯВИТЬСЯ У ЧЕРНІВЦЯХ

Містобудівний департамент отримав нового-старого 
керівника. Володимира Бабчука з Інспекції державного архі-
тектурно-будівного контролю у Чернівецькій області перевели 
на посаду директора департаменту містобудівного комплексу 
та земельних відносин міськради. Раніше він був директором 
комунального підприємства «МіськШеп», заступником, пізніше 
директором департаменту ЖКГ та першим заступником директора 
містобудівного департаменту міської ради. 

Фрімаркет у Чернівцях: «Принось, що хочеш, бери, що 
треба!». Фрімаркет – захід не торгівельний і не розважальний, 
а гуманітарний, соціальний, екологічний. Це – нова філософія 
ставлення до матеріальних речей. Непотрібне не викидається, а 
дарується. Протягом зазначених годин ярмарку можна принести 
й забрати одяг, книги, посуд, іграшки, вироби ручної роботи та 
будь-які інші предмети. Те, що залишається після – передається 
на благодійні цілі. Тут же збиратимуть використані батарейки, 
навчатимуть еко-мислення, а також музики й танців. ЧОГО «ЗА-
ХИСТ» запрошує вас долучитися до еко-ініціативи:від 12 до 18 
години, 28 червня, Соборна площа 

У липні Чернівецький аеропорт прийматиме літаки. 
За місяць миколаївська фірма «Євродор» має відремонтувати за 
5,49 мільйонів гривень злітну смугу Чернівецького аеропорту. 
Як розповів міський голова Олексій Каспрук, роботи уже мали б 
розпочатися, та у зв’язку з останніми подіями міськрада попро-
сила на кілька днів відтермінувати роботи.
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У Хотині створена Громадська 
організація «Всеукраїнська асоціація 
кришталевих людей України» – для 
людей з дуже рідкісним генетичним 
захворюванням – «недосконалий ос-
теогенез».  У народі  ця недуга відома 
як кришталева хвороба. 

На жаль, батьки «крихких діток» 
погано обізнані про це захворювання 
й відчувають себе самотніми в цій 
ситуації, бо, як правило, в лікарнях 

НА ХОТИНЩИНІ 
ДОПОМАГАТИМУТЬ ДІТКАМ, 
ХВОРИМ НА КРИШТАЛЕВУ 
ХВОРОБУ

Буковини навіть не можуть устано-
вити діагноз.  

– Наша організація створена 
за ініціативи людей, які активно 
борються за здоров’я та повноцінне 

активне життя своїх діток. Ми кон-
сультуємо щодо отримання медичної 
допомоги в Україні та за її межами, а 

також допомагаємо в отриманні ста-
тусу дитини-інваліда та наданні со-
ціальної допомоги. У нас налагоджені 
контакти з лікарями-ортопедами, 
генетиками. Тільки спільними зусил-
лями ми зможемо створити найкращі 
умови для нормального життя людей з 
недосконалим остеогенезом, – розпо-
віла Голова Всеукраїнської асоціації 

кришталевих людей України Любов 
Петрова.

Адреса організації: 60000, 
Чернівецька обл., місто Хотин, 
вул. Козацької слави, 10. Контак-
ти: моб.тел. +0663010183, е-mail: 
ostimperfecta@gmail.com. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Ще 5 років тому мешканці вулиці Затишної, що на Роші, 
звернулися до міської ради із проханням виділити кошти на 
ремонт дороги. Натомість почули чергові відмазки та обіцянки-
цяцянки. Врешті-решт терпець у людей урвався: годі чекати 
подачок від влади, час брати ситуацію в свої руки. Мешканці 
вирішили самі зібрати кошти на ремонт вулиці. 

– Ми всі хочемо жити в комфортних умовах, – каже пані 
Валентина, мешканка вулиці Затишної. – Відтак усі жителі під-
тримали ініціативу відремонтувати вулицю. Кожна сім’я дає скільки може. 
Раніше в нас була проблема з водопроводом, її теж довелося вирішувати за 
власний кошт. На черзі – ремонт каналізації. Документи майже рік у роботі, 
а міськрада все обіцяє, що план ось-ось буде готовий. 

Ремонт дороги, який тривав три тижні,  вже завершився. Тепер вулиця 

справді починає виправдовувати свою назву – по ній гуляють мами з ві-
зочками, діти гасають на велосипедах та роликових ковзанах. А ввечері 
сусіди влаштовують акцію «зближення» – дружньо виходять з мітлами та 
віниками прибирати вулицю. 

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

зроби сам
ЯК МЕШКАНЦІ ВУЛИЦІ 
ЗАТИШНОЇ ПЕРЕТВОРИЛИ ЇЇ 
НА ЗАТИШНУ БЕЗ ДОПОМОГИ 
ВЛАДИ

У репертуарі нашого театру з’явилися дві складних 
і технічно, і психологічно, вистави: «Земля» за пові-
стю О.Кобилянської у постановці київського режисера 
Мирослава Гринишина та «Срібний павук» за романом 
Василя Кожелянка, який поставила художній керівник 
театру Людмила Скрипка. Обидві вистави базуються на 
місцевому матеріалі, та це не знижує їхнього художнього 
рівня. Спільно з обласною філармонією здійснено шев-
ченківський проект «Тарас і доля». Для найменшеньких 
поставили музичну казку «Білосніжка і семеро гномів». 

Перший звіт театральної студії теж став одним із 
підсумків сезону і містком до майбутнього: прийняте 
рішення набирати й старшу групу – від 17 років. До речі, 
колись саме студійцем уперше ступив на чернівецьку 
сцену славетний Іван Миколайчук!

Цього сезону, окрім звичного фінансового, голосно 
заявив про себе чинник політичний, який призупинив 
гастрольні проекти. Сподіваймося, що восени кияни все 
ж таки побачать «Землю», а театрали інших областей – 
«Срібного павука». 

10-й, ювілейний фестиваль театральної комедії «Зо-
лоті оплески Буковини» обіцяє нам  від 23 жовтня до 3 листопада зустріч з 
10 театрами різних країн – зокрема, Польщі, Румунії, Білорусі – та кількох 
областей України.

У новому сезоні ми побачимо  ще одну постановку вже знайомого 
нам Віталія Денисенка. Яку п’єсу він ставитиме – поки не розкривається.

Та найцікавішою для журналістів стала пропозиція художнього 

керівника театру Людмили Скрипки взяти участь у створенні першої на 
чернівецькій сцені вистави в жанрі «ТеатрDoc»: реалії нашого повсяк-
денного життя у вирі всім відомих подій. І знайти цей подієвий матеріал 
просять допомогти саме чернівецьких журналістів. Тож чекаймо нового 
сезону активно – у пошуках драматургічного матеріалу!

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

ЖУРНАЛІСТИ СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ  
ІЗ ТЕАТРОМ. У ЖАНРІ «ТЕАТРDOC»
У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОМУ  ТЕАТРІ 
 ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ  ПІДБИВАЛИ ПІДСУМКИ  83-ГО СЕЗОНУ І РОЗКРИВАЛИ ПЛАНИ НА 84-Й

«Дерев’яна» бізнес-леді експортувала 
ліс. За підробними документами. Чернівецька 
міжрайонна прокуратура з нагляду за дотриманням 
законів у природоохоронній сфері розпочала сто-
совно неї кримінальне провадження за ст.ст. 358, 
366 ККУ  – «підроблення документів» та «службове 
підроблення». Встановлено, що підприємлива пані 
внесла у товарно-транспортну накладну завідомо 
неправдиві відомості, щоби отримати сертифікат на 
експорт деревини, яким вона і скористалася, виво-
зячи за кордон деревину невідомого походження.

«МММ» закрили в Чернівцях. У Чернівцях 
правоохоронці заарештували 4-х осіб – працівни-
ків фінансової піраміди «МММ». Як повідомили в 
УБОП УМВС в області, шахраї справді «засвітили-
ся» колись у сумновідомій у 90-х роках минулого 
століття «МММ». Нині засновники піраміди поно-
вили її діяльність. При собі вони мали документи, 
що підтверджують їхню причетність до «МММ». 
Чернівецькі правоохоронці виявилися першими в 
Україні, хто припинив діяльність одного з відділень 
цієї структури.

І знову смерть від коси. На Вижниччині під 
час сварки чоловік зарізав косою  молодшого 
брата. 41-річний вижниччанин прийшов у гості до 
39-річного брата. Між чоловіками виникла сварка 
на сімейному ґрунті. Розлючений чоловік підняв 
косу та влучив нею в праве стегно чоловіка. Від 
великої втрати крові той помер на місці. Сестра чо-
ловіків підняла ґвалт, на крик збіглися сусіди. Вони 
викликали медиків, а ті повідомили про інцидент 
міліцію. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого, ч.2 ст. 121 ККУ 
«передбачає» від 7 до 10 років ув’язнення.

Буковинські ДАІшники зупинили переве-
зення 3 тонн «лівого»спирту.  Вони затримали 
на Кельменеччині вантажівку «Мерседес-Бенц» із 
15-ма 200-літровими бочками, як прийнято писати в 
протоколі, «із характерним запахом спирту». Автів-
кою керував 37-річний буковинець. Співробітники 
УБОЗ УМВС і Кельменецького РВВС з’ясували, що 
підакцизна продукція транспортувалася без відпо-
відних документів. Її походження з’ясовуватимуть 
правоохоронні органи.

Коноплі в теплиці: 34-річна мешканка 
Сторожинеччини думала, що цього ніхто не 
помітить. Але правоохоронці, отримавши опера-
тивну інформацію, вилучили в жінки 207 рослин 
коноплі, а також паперові згортки із насінням та 
сухими подрібненими рослинами. Власниця коно-
пельної плантації раніше не потрапляла в поле зору 
правоохоронців, заробляючи таксуванням, але 
зізналася, що врожай збиралася продавати. Жінку 
перевіряють на причетність до інших випадків збуту 
наркотичних засобів на території області.

Недосконалий остеогенез («osteogenesis imperfecta») – це спадкове 
захворювання, яке характеризується зменшенням кісткової маси через 
порушення формування кісткової тканини, що призводить до підвищеної 
ламкості кісток і часто супроводжується блакитним забарвленням оболонок 
очних яблук, аномаліями зубів, прогресуючим зниженням слуху. Пошире-
ність захворювання  коливається від 1-2 до 6-7 випадків на  100 тис. дітей. 
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Людина, яка вбила іншу людину на очах у багатьох 
свідків, руками суддів змушує журналістів, які лише 
виконали свій професійний обов’язок – розповіли 
суспільству про скоєне, сплачувати їй гроші за моральні 
збитки.

ТРЕТЯ  ВЛАДА  ПРОТИ 
ЧЕТВЕРТОЇ
АБО ВІЙНА СУДДІВ БУКОВИНИ 
ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ?  

Саме тому учасники «круглого столу» «Третя 
влада проти четвертої?», серед яких були голо-
вні редактори чернівецьких газет і журналістські 
правозахисні функціонери, дійшли висновку, що 
судова влада Буковини розпочала неоголошену 
війну проти журналістів краю. Захід відбувся за 
ініціативи головного редактора найстарішої в краї 
газети «Буковина» Анатолія Ісака. 

Щодо історії питання: після того, як під заставу 
випустили Агаларова, підозрюваного в убивстві 
Савки, скоєному два роки тому в «Графській сади-
бі», та замінили йому статтю про зумисне вбивство 
на хуліганську, його адвокати розпочали масовану 
атаку на місцеві медіа, які висвітлювали цю тему.

Зокрема, позови були подані до газет «Букови-
на», «Час»  і «Версії». І що прикметно: Першотрав-
невий райсуд, який розглядав справи  «Буковини» 
та «Часу», зробив це без присутності відповідачів. 
Хоча, як повідомив головний редактор «Букови-
ни»  А. Ісак, вони надали суду копії документів, 
які засвідчили, що автор публікації Заслужений 
журналіст України В’ячеслав Мигалюк перебуває 
за межами держави. Подібне сталося і з «Часом». 
Автор репортажу з прес-конференції, організо-
ваної батьками вбитого Савки, Наталія Брянська 
потрапила в день суду до лікарні, куди її відвезла 
«швидка» з гіпертонічним кризом. Та суддя роз-
цінив це «як неповагу до суду» і провів засідання 
без присутності журналістки. 

Зрештою, дивного в цьому немає нічого, бо – і 
це лише за офіційною статистикою! –  корумпова-
ність українських судів сягає найвищої в державі 
відмітки – 99,9 відсотка. 

Як розповів під час «круглого столу» шеф-
редактор газети «Час» Петро Кобевко, – що, до 
слова, і змусило його разом із колегами зробити 
висновок про суддівську упередженість – навіть 
домовленість про мирову із адвокатом Агаларова 
не зупинила суддю у винесенні рішення. 

Натомість, на відміну від колег із Першотрав-

невого райсуду, зі значно 
меншим поспіхом діють слу-
жителі Феміди Шевченків-
ського району, де невдовзі 
розглядатиметься позов до 
газети «Версії». Хоча й вони 
допустилися прикрої та, бу-
демо сподіватися, випадко-
вої  помилки, повідомивши 
керівництву газети та її ад-
вокату різні дати судового 
засідання. До того ж, публі-
кація базується на фактах, 
викладених учасниками прес-конференції. Відтак 
автор цього матеріалу журналістка Лідія Кирилюк, 
яка нині у декретній відпустці, згідно із законо-
давством, не несе відповідальності за їхнє розпо-
всюдження. А вжите нею до Агаларова означення 
«убивця», замість «підозрюваний в убивстві», теж 
дозволене законом. Щоправда, європейським, 
на який нині Україна орієнтується. На цьому на-
голосила учасниця «круглого столу» завідувачка 
кафедри журналістики ЧНУ Любов Василик. Вона 
процитувала принцип публічності, задекларований 
європейськими судами, зміст якого полягає в тому, 
що коли вбивство чи ДТП зі смертельними наслідка-
ми стається при свідках, то журналіст має право ще 
до вироку суду вживати до людини, яка це вчинила, 
означення «убивця».                               

До речі, у цих справах є ще один не зовсім зро-
зумілий нюанс: відомий чернівецький медіаюрист, 
який спеціалізується на захисті журналістів, відмо-
вився захищати газети за цими позовами. Натомість 
родина Агаларових знайшла видавця, який у Києві 
відкрив під їхню справу газету з гучною назвою 
«Правдошукач», чиї випуски цілком присвячені 
виправданню підозрюваного в убивстві Агаларо-
ва. Савка, мовляв, сам собі заподіяв смертельну 
шкоду. Зрештою, таке в історії України вже було. 
Згадайте лише самогубство очільника МВС України 

Кравченка, який двічі вистрелив собі у голову...  
Все це разом і наштовхнуло журналістську 

спільноту на думку про те, що на Буковині відпра-
цьовується нова технологія, на чому й наголосив 
голова  первинної міжредакційної медіа-профспіл-
ки України в Чернівцях відомий радійник Вадим 
Пелех: «Ми знаємо, що Буковина неодноразово 
ставала полігоном для розробки нових не вельми 
чистих технологій. І, мабуть, нині саме на наших 
теренах з’ясовується, як зреагують журналісти 
не тільки на наступ на свободу слова, а й на своє 
знищення. Одне слово, медійників хочуть провчити 
та закрити їм рота, щоби вони перестали нага-
дувати суспільству про необхідність проведення 
люстрацій в усіх державних структурах. І серед 
суддів – першочергово».  Недарма ж від «Букови-
ни» Агаларов сподівається отримати   20 тис. грн. 
У тім, вимагав він 60 тис. грн. за моральні збитки та 
посягання на ділову репутацію. Чи не блюзнірськи 
це звучить? А «Час» має оплатити всі судові витрати 
Агаларова і, як сказав шеф-редактор, ще й послуги 
його адвоката разом із проїздом та проживанням 
у Чернівцях. За словами Пелеха, газети судять 
за оціночні судження у статтях про резонансне 
вбивство, до порталу «БукNews» позиваються 
офіцери СБУ за опублікований прес-реліз, а жур-

наліста ТВА заступник прокурора тягне до суду за 
оприлюднену в ефірі корупційну схему, викриту на 
основі опитування журналістом громадян. Справи, 
як правило, розглядаються без присутності самих 
журналістів, а обвинувальні рішення штампуються 
як під копірку. Отакої. 

– Людина, яка вбила іншу людину у присутності 
багатьох свідків, руками суддів змушує журналіс-
тів, які лише виконали  свій професійний обов’язок 
– поінформували суспільство про скоєне,  сплачу-
вати їй гроші за моральні збитки. – Про цей нонсенс 
говорили всі присутні. А тому й виробили спільний 
план дій, який озвучив голова обласної організації 
Національної спілки журналістів України Юрій Те-
рон. Згідно з ним, у п’ятницю 27 червня відбудеться 
спільне розширене засідання обласної організації 
НСЖУ та медіа-профспілки разом із головними ре-
дакторами газет, на якому його учасники приймуть 
відповідне звернення до НСЖУ, Вищої ради юстиції 
України,  Верховного суду України та керівництва 
держави щодо ситуації, яка виникла на Буковині, 
а також оприлюднять його в усіх провідних ЗМІ.  

Людмила ЧЕРЕДАРИК,  
член правління обласної організації На-

ціональної спілки журналістів України 

З-за океану надійшла сумна 
звістка про смерть

Анни  Володимирівни 
ЗЛОТЧЕНКО.

Численні друзі та знайомі висловлюють 
глибоке співчуття рідним і близьким покій-
ної. Тримайтеся, у скорботі ми з вами.

І нехай Анні Володимирівні земля буде 
пухом.  

Колектив Головного управлін-
ня Пенсійного фонду України в Чер-
нівецькій області висловлює щирі 
співчуття заступнику начальника 

відділу пенсійного забезпечення з питань 
контролю за призначенням і перерахун-
ком пенсій управління Пенсійного фонду 
України у м.Чернівцях  Петрищук Світлані 
Олексіївні  з приводу  важкої непоправної  
втрати  - смерті сина Олександра, старшого 
лейтенанта, який  трагічно загинув при ви-
конанні службового обов’язку в зоні АТО.   

У ці  скорботні дні щиро  поділяємо сум 
і тугу близьких та рідних покійного, які 
назавжди втратили найдорожчу для них 
людину. Світлий і  добрий  спомин  про  
Олександра Вікторовича ПЕТРИЩУКА 

назавжди залишиться у серцях всіх, хто 
його знав, любив та поважав. 

Нехай земля йому  буде пухом, а  світла 
пам'ять  - вічною.

Про найгучніше «дійство» 2014 року в Україні – 
вибори – вже всі забули . Тільки поодинокі обривки 
агітаційних листівок на парканах і стінах будинків та  
новий міський голова, на якого чернівчани чекали 
так довго, нагадують про них. Та виникає відчуття 
якоїсь порожнечі, немов цирк-шапіто поїхав з міста. 
Адже ця виборча кампанія радше нагадувала бра-
зильський карнавал чи ярмарок, на якому кожний 
кандидат намагався довести містянам, що він «кручє 
всіх» і тільки він зможе зробити чернівчанам добре. 

Та всіх, кого хоч трохи зацікавила вартість цього 
«дійства», інтригує питання: звідки в кандидатів 
у мери міста, в якому ні на що не вистачає грошей, 
з’явилися чималі суми на виборчу кампанію? І хоча 
це питання риторичне,  ГМ «Опора», опираючись 
на дані Чернівецької міської ТВК, оприлюднила 
суми, вкладені кандидатами у вибори. 

Найбільше грошей на виборчу кампанію пішло 
в лідерів перегонів – Олексія Каспрука та Віталія 
Михайлішина. Розмір виборчого фонду нинішнього 
міського голови Олексія Каспрука склав 188 496 
грн. Все – добровільні внески фізичних осіб. До-
брих друзів має чоловік!

Точний розмір виборчого фонду Віталія Ми-
хайлішина вказати важко. Замість установленої 
форми фінансового звіту він подав тільки виписку з 
банку за період від 19 до 25 травня, на яку поставив 

позначку «Звіт». Загалом, згідно з 
банківською випискою,  Михайлішин 
витратив 138 202 грн. Практично всі 
гроші пішли на передвиборчу агіта-
цію у ЗМІ.

А от своїх «кровно зароблених» 
у виборчий фонд найбільше вклав 
підприємець Руслан Цаплюк – 107 
928 грн. 

З власної кишені гроші на вибори 
виклали також В’ячеслав Кишлярук 
(78 871 грн), Мирослав Саєвський 
(56 327 грн), Володимир Дорош 
(28 300 грн) і Наталія Стручкова (4 
849 грн) 

Віталію Мельничуку на вибори скинулися міс-
цевий осередок ВО «Свобода» (15 000 грн) і добро-
вольці (9 999 грн). Разом назбиралося 24 999 грн.

Петрові Олексюку вибори обійшлися у 15 230 
грн. Усе – власні кошти, з них тільки 730 грн. – до-
бровільні внески. До речі, він єдиний кандидат, 
який не лише відзвітував  перед МТВК, а й по-
хвалився використаними коштами публічно під 
час прес-конференції.

Найменше з усіх «відзвітованих» витратив 
Ілля Горбатюк – 4 300 грн.

Практично всі кошти кандидати вклали у 

виготовлення друкованої агітаційної продукції 
та агітацію в ЗМІ. Найбільше за можливість засві-
титися на «блакитних екранах» чи почитати про 
себе коханого в газеті чи на сайтах витратили: 
Олексій Каспрук, Віталій Михайлішин, Руслан Ца-
плюк та В’ячеслав Кишлярук. Кандидати у мери 
Олексій Коломієць, Віталій Ткачук, Володимир 
Попівчук документів до ЧМТВК не подали, а банкір 
Денис Карча взагалі не відкривав рахунку в банку, 
відповідно не було й звіту. Хоча, як відомо, деяким із 
них присвячувалися цілі випуски газет.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

МЕРСЬКІ РОЗЦІНКИ
СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ВИБОРИ МЕРА ЧЕРНІВЦІВ

І хоча "круглий стіл" був не круглий, та розмова за ним вийшла всебічна



   УТ-1
06.00,07.40,08.30,09.00,11.
00,13.30,21.40,22.40,23.30 
Погода.
06.05,00.00 Х/ф "За щастям".
07.30,08.20 Спорт.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Х/ф "Мiсяць i озеро".
11.15 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу (1В-2А).
13.35 Вiкно до Америки.
13.55 Д/ф "Виклик будiвничих. 
Стразбурзький собор".
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу (1D-2C).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу (1E-2F).
21.00,05.25 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф "Рондо для лицаря. 
Вiктор Гресь".
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00 На слуху.
23.35 Вiд першої особи.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 В гостях у Д. Гордона.
03.10,04.20 Помста природи.
03.40 Алхiмiя кохання.
04.45 Нехай вам буде ко-
льорово!

   «1+1»
06.00 Мелодрама "Само-
званка".
09.50 "ТСН-Тиждень".
11.20 Т/с "Парфумерниця".
19.30 "ТСН".
20.05 Мелодрама "Почати 
спочатку. Марта".
00.50 Бойовик "Солт".
02.30 Комедiя "Куди подiлися 
Моргани?".
04.10 Комедiя "Елвiн i бу-
рундуки".
05.40 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.25 Т/с "Повернення Мух-
тара 2".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.0
0,12.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ра-
нок з Iнтером".
09.20 Х/ф "Випробувальний 
термiн".
11.25,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".
14.20 "Сiмейний суд".
15.20 "Чекай на мене".
18.10 "Стосується кожного".
19.00 Т/с "Поки станиця 
спить".
20.00 "Подробицi".

20.40 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш".
22.35,04.35 Т/с "Грак".
23.40 Т/с "Скандал 2". 
00.35 Х/ф "Крiзь обрiй".
02.15 М/ф.
02.30 "Подробицi" - "Час".
03.10 Т/с "Життя, якого не 
було".

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Свiтанок.
06.05 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.55 Факти тижня.
08.40 Х/ф "Кiшки проти со-
бак".
10.25 Х/ф "Хто я?"
12.45 Факти. День.
1 3 . 1 5  Х / ф  " Ш п и г у н  п о 
сусiдству".
15.00 Х/ф "Медальйон".
16.45 Х/ф "Ворошиловський 
стрiлець".
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с "Дiзнавач 2".
22.05 Х/ф "Троя".
01.10 Х/ф "Легiон".
02.45 Т/с "Карадай".

   5 КАНАЛ
06.30,06.45,07.15,07.35,07
.45,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.40,10.20,00.50,02.50,05.55 
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,22.00,23.00,00.00,01.00,03
.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.15,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50
,23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30
,12.30,13.45,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30 Час. Важливо.
07.40,18.25,23.25,00.25,06.20 
Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.15,13.15 Час: пiдсумки 
тижня з В. Гайдукевичем.
09.50,13.55,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
10.25,14.20,02.55 Погода у 
свiтi.
10.35,18.35,23.35 Велика 
полiтика.
11.35 Тема/Хронiка тижня.
12.35,17.35 В кабiнетах.

14.35 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
15.45 Мамина школа.
16.35,00.35 Машина часу.
18.10,02.40,05.45 Мiсцевий 
час.
19.30,20.10,21.10,01.15,04.15 
Час. Пiдсумки дня.
21.40,03.30,06.00 Час-Тайм.

   «2+2»
06.00 Х/ф "Мужнiсть пiд вог-
нем".
08.00 Д/ф "Знищенi за мить".
10.00 Д/ф "Протистояння 
тварин".
11.00 Д/ф "Сто один пес".
12.00 Д/ф "Зброя майбут-
нього".
13.00 Д/ф "Надзвичайнi 
вiйни".
14.00 Т/с "Турецький гамбiт".
18.30 Новини "Спецкор".
19.00 Т/с "Ментовськi вiйни 
5".
21.00 "ДжеДАI. Воїни дорiг".
21.25 Х/ф "На глибинi". 
23.20 Х/ф "Таємниця орде-
ну". 
01.10 Х/ф "Сiм пригод Син-
бада". 
02.35 Х/ф "Бравi хлопцi".

   «УКРАЇНА»
06.25,05.00 Срiбний апель-
син.
07.00,19.00,02.05 Подiї.
07.15 Т/с "Анютине щастя".
11.10 Х/ф "Допустимi жерт-
ви".
13.00 Т/с "Слiд".
16.00,19.40,02.45 Т/с "Княж-
на з хрущовки".
20.30 Т/с "Країна 03".
22.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу.
01.00 Великий футбол.
04.15 Т/с "ОСА".

   «БУКОВИНА»
06.00 ГІМН
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 
03.10 «Музичний експрес» 
07.00 «Новини» 
07.20, 10.00, 13.13, 16.00, 
19.20, 22.00, 00.00 «Погода»   
07.30,12.50,13.50 М/фільм 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Екожиття» 
10.10 «Доброго ранку Буко-
вино!»   
11.20 «Зелений БУМ»  
11.50,17.30 «Зорепад по-

бажань» «Сузір’я почуттів» 
(рум. мов)
12.00 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04 «Невигадані історії» 
14.30 «А музика звучить»
15.30,02.40,03.40,04.40 «Те-
лемеридіани» 
15.45 «Зав’язь» 
16.10 «Світ книги» 
16.30 «Міні-мікс»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм» 
18.00,23.00 «Вечірня студія» 
(рум. мов) 
19.30 «Країна талантів»  
20.00 «Акценти»  
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
22.10 Д/фільм «Дива циві-
лізації» 
22.55 «Служба розшуку ді-
тей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає».
01.10 Д/фільм «Рукоділля 
для дітей» 
02.10 «Повір у себе» 
04.10 «Телелітопис краю» 
05.30 «Удосвіта»  

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,09:30,15:25,21:10 Кіно-
зал «Малятко»
07:20,09:50,15:15,17:00,19:35
,01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репор-
тер» Підсумковий випуск.
08:10,08:55,13:10,15:55,19:2
5,21:25,00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 
101»
08:25,19:30,21:20 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм»   
10:00,19:45,00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святко-
ва,1”
11:3001:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Зірковий марафон» 
Гала-концерт 
16:00 «З характери»  
16:25 «Музична програма» 
рум.мов.
17:10 «Хенд мейд»
17:35 «Вища ліга»
18:00 Х/ф «День хом’ячка»  
(2)  
21:00 «Етикет»
21:35 Х/ф «Медовий місяць  
Каміли»  (2)     
23:05 Х/ф «Особисто набли-
жений»  (3) 

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25,09.30 М/с "Маша i 
ведмiдь".
06.50,10.00 М/с "Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць".
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с "Черепашки мутан-
ти нiндзя".
08.55 М/с "Гуфi i його ко-
манда".
10.55 М/ф "Iсторiя iграшок. 
Страшилка".
11.15 М/ф "Людина-павук".
1 2 . 4 5  М / ф  " П р и г о д и 
Iмператора".
14.00 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.45,20.00 Т/с "Кухня".
1 8 . 1 0 , 2 0 . 2 5 , 2 2 . 5 0  Т / с 
"Свiтлофор". 
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.00,01.30 6 кадрiв.
23.25 Дурнєв+1.
23.50 Бiйцiвський Клуб.
00 .40  Надто  гру бо  для 
Ю-туб`а.
02.20 Рай, гудбай.
03.05 Теорiя зради.
03.50 З ночi до ранку.

   НТН
04.10 Х/ф "Сержант мiлiцiї".
04.35 "Випадковий свiдок".
0 7 . 2 5  " П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя консьєрж".
07.55 "Агенти впливу".
08.50 Т/с "Капiтан Гордєєв".
12.50 Т/с "Павутиння 4".
17.00 Т/с "Чуже обличчя".
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 12". 
00.40 Т/с "CSI: Лас-Вегас 
12". 
02.25 Х/ф "Пiдземна паст-
ка". 
03.50 "Речовий доказ".

   СТБ
05.35 "У пошуках iстини. 
Ганна Ярославна: приватне 
життя королеви Францiї".
06.20,16.00 "Усе буде до-
бре!"
08.05, 18.30 "Неймовiрна 
правда про зiрок".
0 9 . 3 5  " З i р к о в е  ж и т т я . 
Весiлля - лiки вiд старостi".
10.35, 00.30 Х/ф "Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона".
13.35, 20.05 "Слiдство ве-

дуть екстрасенси".

14.35 "Битва екстрасенсiв".

18.00,22.00 "Вiкна-новини".

21.00 Т/с "Самара".

22.35 "Вагiтна в 16".

23.30 "Дочки-Матерi".

03.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Kids` Time.
05.35,06.15 М/с "Злюки бобри".
06.40 Х/ф "Загублений табiр".
08.15 Х/ф "Табiр року".
10.10 Х/ф "Новий хлопець моєї 
мами".
12.10 Х/ф "Кенгуру Джек".
14.00 Х/ф "Ямакасi".
15.55 Х/ф "Гонитва".
18.00 Т/с "Воронiни".
20.00 Ревiзор.
22.40 Ревiзор пост-шоу.
00.15 Педан-Притула шоу.
02.20,03.20,04.20,05.00 Зона 
ночi.
02.25 Десята муза в Українi.
03.25 Становлення українсько-
го нiмого кiно.
04.25 Моя адреса - Соловки. 
Тягар мовчання.
04.45 Жарптиця.
05.05 25-й кадр.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 М/ф.
07.50 Х/ф "Шлях до Зарагемлi".
09.45 Х/ф "Скарб".
11.50 Х/ф "Малюк".
13.50 "КВК".
16.00 "Вечiрнiй квартал".
18.10 "Звана вечеря".
19.10 "Орел i решка".
21.00 "Розсмiши комiка".
22.00 Х/ф "Еон Флакс". 
23.50 Х/ф "Хитрощi Норбiта".
01.35 Х/ф "Снiгова людина". 
02.50 "Нiчне життя".

понеділок30 червня понеділоктеле

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

28 червня, 12.00: «Троє поросят».

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Трансформери: час вимирання»: 11:00, 14:00, 19:00, 22:00; 
«Як приборкати дракона 2»: 17:10.

КІНОТЕАТР ЧЕРНІВЦІ

Великий зал: «Змішані»:17:50; «Як приборкати дракона-2 3Д»: 
13:00; «Трансформери. Час вимирання»: 10:00, 15:00, 20:00.
Малий зал: «Перевертень»: 21:00; «Ворог»: 19:00; «За далекими 
морями»: 14:00, 15:40, 17:20.

афіша
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ПАБ «PUBLIK»

26 червня: «Violin Stream»,  м. Чернівці.
27 червня: «Пестициди»,  м. Чернівці.
28 червня: «The Groove Company»,  м. Чернівці. 
29 червня: «Beer Gun»,  м. Чернівці.
30 червня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
1 липня: Сергій Собіщанський.
2 липня: «Denijazz», м. Чернівці.

ОРГАННИЙ ЗАЛ

28 червня, 18.30: Концерт органної музики.



   УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
06.45,07.15,08.15 Спорт.
06.55,07.25,08.25,09.55,12.10,13.3
5,14.30,22.35,23.25 Погода.
07.00,08.00,12.00,15.00 Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35,23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00,21.00,05.25 Пiдсумки дня.
10.00 Включення з Кабiнету 
Мiнiстрiв України.
10.20 Х/ф "Ветеринар".
12.20,02.20 Т/с "МонтеКрiсто".
13.40 Як Ваше здоров`я?
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/8 фiналу 
(1F-2E).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 фiналу 
(1H-2G).
21.40 Слiдство. Iнфо.
22.10 Д/ф "Ляльки та iграшки".
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.
01.20 ТелеАкадемiя.
03.10,04.15 Помста природи.
03.35 Алхiмiя кохання.
04.40 Нехай вам буде кольорово!

   «1+1»
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок 
з "1+1".
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,05
.45 "ТСН".
10.00,10.35 М/ф "Аладiн".
10.55 "Шiсть кадрiв".
11.30 "Iлюзiя безпеки".
12.35,13.35 "Сiмейнi мелодрами 
3".
14.35,02.00 Т/с "Величне столiття. 
Роксолана 2".
16.45 "ТСН. Особливе".
17.10 Т/с "Фатмагюль".
20.30 Т/с "Веронiка: втрачене 
щастя".
21.35,22.35 Т/с "Серце не камiнь".
00.15,03.35 Т/с "Чорна стрiла".
05.10 "Служба Розшуку Дiтей".
05.15 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.25 Т/с "Повернення Мухтара 2".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.0
0,14.00,17.45 Новини.

07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок з 
Iнтером".
09.20,20.40 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство вели..." з 
Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
14.55 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
19.00 Т/с "Поки станиця спить".
20.00 "Подробицi".
22.35,04.40 Т/с "Грак".
23.40 Т/с "Скандал 2".
00.30 Х/ф "Зiткнення з безоднею". 
02.35 "Подробицi" - "Час".
03.15 Т/с "Життя, якого не було".

   ICTV
04.05 Служба розшуку дiтей.
04.10 Факти.
04.45 Свiтанок.
05.45 Свобода слова з А. Кули-
ковим.
08.45 Факти. Ранок.
09.10,13.10 Спорт.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
09.55,16.45 Т/с "Убивча сила".
1 2 . 0 0  Т / с  " П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка".
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Т/с "Самотнiй вовк".
14.10,16.15 Т/с "Платина".
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с "Дiзнавач 2".
22.05 Х/ф "Бумер".
00.25 Т/с "Послiдовники".
01.10 Х/ф "Тi, що заблукали".
02.40 Т/с "Перли мого батька".

   5 КАНАЛ
06.30,06.45,07.15,07.35,07.45,0
8.10,08.20,08.35,08.45 Ранок на 
П`ятому.
06.40,00.50,02.50,05.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.0
0,23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.15,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.25,22.50,23
.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.
30,18.30,22.30,23.30,00.30 Час. 
Важливо.
07.40,18.20,23.25,00.25,06.20 
Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.

08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,16.25,00.55,05.55 Погода 
на курортах.
09.35,10.35,11.35,12.35,13.35,14.
35,15.35,19.30,20.10,21.10,01.15,
04.15 Час. Пiдсумки дня.
10.25,14.25,15.25,02.55 Погода 
у свiтi.
16.35 Зооакадемiя.
17.10 Мiграцiйний вектор.
17.35,18.35,23.35,00.35 Машина 
часу.
18.10 ,02 .40 ,05 .45  М iсцевий 
час.
21.40,03.30,06.00 Час-Тайм.

   «2+2»
06.00,04.30 Остаточний вер-
дикт.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.20 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 ,14 .00 ,15 .20 ,17 .10  Т /с 
"Слiд".
10.00 Т/с "Моя велика сiм`я".
12.50,19.40 "Говорить Укра -
їна".
18 .00 ,03 .00  Т /с  "Врятувати 
боса".
20.50,23.30 Т/с "Країна 03".
23.00 Подiї дня.
00.30 Т/с "Ментовськi вiйни 7".
05.25 Срiбний апельсин.

   «УКРАЇНА»
06.00,04.15 Остаточний вер-
дикт.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.05 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 ,13 .45 ,15 .20 ,17 .10  Т /с 
"Слiд".
10.00 Т/с "Моя велика сiм`я".
12.50,19.40 "Говорить Укра -
їна".
18.00 Т/с "Врятувати боса".
20.50 Т/с "Країна 03".
22.55 Футбол.  ЧС-2014.  1/8 
фiналу.
01.00 Великий футбол.
02.45 Т/с "Княжна з хрущов-
ки".
05.10 Срiбний апельсин.

   «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06 .30 ,  09 .30 ,  13 .22 ,  01 .40 , 
03.10 «Музичний експрес» 
07 .00 ,  10 .00 ,  13 .00 ,  16 .00 , 
19.00, 22.00 «Новини»

07 .20 ,  10 .20 ,  13 .13 ,  16 .13 , 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30,12.50,13.50 М/фільм
08 .00 ,  15 .30 ,  16 .30 ,  02 .40 , 
04.40 «Телемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00 Д/фільм «Екожиття»   
10.29 «Пам’ять»  
10.55 «Закон і честь» 
11.10,19.30 «Невигадані  іс -
торії» 
1 1 . 4 0  « З о р е п а д 
побажань»ь«Сузір’я почуттів» 
(рум. мов)
12.00 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
12.30 Д/ф «Смаки культур»
14.04 «Телелітопис краю» 
14.30 «А музика звучить»
16.17 «Це моя Буковина» 
17.00 «Країна талантів» 
17 .30  «  Бук овинчики -весе -
линчики»  
18.00,23.00 «Студія А-3» 
20.00  «Зелений БУМ» 
20.30 «Погляд»  
20.45 «Вечірня казка» 
21 .00  Д/фільм «Незвичайн і 
культури» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає». 
0 1 . 1 0  Д / ф і л ь м  « Р у к од і л л я 
для дітей» 
02.10 «Економічний інтерес»   
02.23 «Профстайл» 
03.40 «Урок…для батьків» 
04.10 «Енциклопедія дизай-
ну»
05.00 Д/фільм  «Стародавні 
культури» 
05.30 «Фабрика ідей»  

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,15:00,21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:20,09:50,14:55,16:55,19:35
,01:20 «Парад планет»
07:30,19:00,21:30,00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55,08:55,13:10,15:55,19:25
,21:55,00:25 Погода
08:00,19:30,21:25 Афіша
08:05 «Феєрія мандрів»
09:00,18:25 «Чудеса природи»
09:25,18:00 «Незвичайні куль-
тури»  
10:00,19:45,00:40 Програма 
прив і тань  “Вулиця  Святк о -

ва,1”
11:30,01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Золота колекція кіне-
матографу» 
16:00 «Подорожувати стиль-
но»  
16:30 «Феєрія мандрів»
17:05 «Хенд Мейд» 
17:20 «Невідома Україна»
22:00 Х/ф «Детектив»  (2) 

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
0 6 . 2 5 , 0 9 . 3 0  М / с  " М а ш а  i 
ведмiдь".
06.50,10.00 М/с "Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць".
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с "Черепашки мутанти 
нiндзя".
0 8 . 5 5  М / с  " Гуф i  i  й о го  к о -
манда".
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с "Маленькi таємницi".
14.00 Вiталька.
15.00,21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45,20.00 Т/с "Кухня".
1 8 . 1 0 , 2 0 . 2 5 , 2 2 . 5 0  Т / с 
"Свiтлофор". 
19.05 Розсмiши комiка.
22.00,01.30 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський Клуб.
0 0 . 1 0  Н а д т о  г р у б о  д л я 
Ю-туб`а.
02.20 Рай, гудбай.
03.05 Теорiя зради.
03.50 З ночi до ранку.

   НТН
05.05 Т/с "УГРО".
08.30 Ранковий "Свiдок".
0 9 . 0 0 ,  0 4 . 1 0  " В и п а д к о в и й 
свiдок".
10.00 Т/с "Коломбо".
12 .00 ,  15 .00 ,  19 .00 ,  21 .40 , 
02.20, 03.40 "Свiдок".
12.30, 03.10 Т/с "Детективи".
13.05,19.30 Т/с "Вулицi роз-
битих лiхтарiв 13".
15.15 Т/с "УГРО 2".
22.00 Т/с "Тiло як доказ 3". 
23.45 Т/с  "Закон i  порядок. 
Вiддiл особливих справ 11". 
00.40 Т/с "CSI: Лас-Вегас 12". 
02.50 "Речовий доказ".

   СТБ
05.20 "У пошуках iстини. Марiя 

Тарновськая: таємниця Чорно-
го янгола".
06.05,16.00 "Усе буде добре!"
07.55,18.30 "Неймовiрна прав-
да про зiрок".
09.20 Х/ф "Три напiвграцiї".
11.50,20.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
12.45,00.30 "Зваженi i щасливi 
3".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
21.00 Т/с "Самара".
22.35 "Хата на тата".
03.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.25,06.10 Kids` Time.
05.30,06.15 М/с "Злюки бобри".
06 .35,08.10,11.00,19.00 Т /с 
"Воронiни".
07.00,18.00,02.40 Репортер.
07.05 Т/с "Ластiвчине гнiздо".
09.05,16.00 Т/с "Не родись врод-
лива".
15.00,22.00 Т/с "Молодiжка".
18.20,23.00 Абзац!
23.55 Т/с "Короткий курс щасли-
вого життя". 
01.00 Х/ф "Перукарня". 
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Т/с "Крок за кроком".
03.35,04.25,05.20 Зона ночi.
03.40 Українцi Вiра.
04.30 Райськi сади гетьмана Са-
гайдачного.
04.45 Останнi лицарi.
05.00 Загартовуючи юнацтво.
05.15 Скiфи.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 Т/с "Хто у домi господар".
09.00 М/ф.
09.40 М/с "Смiшарики".
10.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
13.40 Т/с "Дикий янгол".
15.15 Т/с "Комiсар Рекс".
17.10,21.00 "Розсмiши комiка".
18.10 "Звана вечеря".
19.10 "Орел i решка".
22.00 Т/с "Доктор Хаус". 
01.25 Т/с "Гiмнастки". 
02.10 Т/с "Дев`ять життiв Хлої Кiнг".
02.50 "Нiчне життя".

8
   УТ-1

06.00 Шустер-LIVE.
06.45,07.15,08.15 Спорт.
06.55,07.25,08.25,09.55,13
.35,14.30,21.40,22.40,23.25 
Погода.
07.00,08.00,15.00 Новини.
07.30 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40,23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00,21.00,05.25 Пiдсумки 
дня.
10.00 Д/ф "Розум, втiлений у 
звук чарiвний".
10.35 Уряд на зв`язку з гро-
мадянами.
11.15 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiнал (1Е-2F).
13.40 Д/ф "Вiвальдi. Феномен 
"Пiр року".
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу (1G-2H).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу (1F-2E).
2 1 . 4 5  Д / ф  " З о л о т а  е р а 
саундтрекiв".
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 В гостях у Д. Гордона.
03.10,04.25 Помста природи.
03.40 Алхiмiя кохання.
04.50 Нехай вам буде кольо-
рово!

   «1+1»
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30
,23.45,05.40 "ТСН".
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
Снiданок з "1+1".
10.00,10.30 М/ф "Аладiн".
10.55 "Шiсть кадрiв".
11.30 "Iлюзiя безпеки".
12.35,13.35 "Сiмейнi мело-
драми 3".
14.35,01.50 Т/с  "Величне 
столiття. Роксолана 2".
16.45 "ТСН. Особливе".
17.10 Т/с "Фатмагюль".
20.30 Т/с "Веронiка: втрачене 
щастя".
21.30,22.30 Т/с "Серце не 
камiнь".
0 0 . 0 5 , 0 3 . 3 0  Т / с  " Ч о р н а 
стрiла".

0 5 . 0 5  " С л у ж ба  Ро з ш у к у 
Дiтей".
05.10 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.25 Т/с "Повернення Мух-
тара 2".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.0
0,12.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ра-
нок з Iнтером".
09.20,20.40 Т/с "Пiзнай мене, 
якщо зможеш".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
14.55 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
19 .00  Т /с  "Поки  станиця 
спить".
20.00 "Подробицi".
22.35,04.40 Т/с "Грак".
23.40 Т/с "Скандал 2". 
00.35 Х/ф "Зона висадки". 
02.20 М/ф.
02.35 "Подробицi" - "Час".
03.15 Т/с "Життя, якого не 
було".

   ICTV
04.30 Факти.
05.05 М/ф "Роби ноги".
06.40,08.00 М/ф "Роби ноги 2".
07.45,08.45 Факти. Ранок.
07.55,09.10,13.10 Спорт.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
09.55,16.40 Т/с "Убивча сила".
12 .00  Т /с  "Прокурорськ а 
перевiрка".
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Т/с "Самотнiй вовк".
14.10,16.15 Х/ф "В iм`я пом-
сти".
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.15 Х/ф "Володар бурi".
02.30 Т/с "Перли мого батька".

   5 КАНАЛ
06.30,06.45,07.15,07.35,07.45,
08.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.40,00.50 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,03.00,
04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.15,00.15 

Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.25,22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30
,17.30,18.30,22.30,23.30,00.30 
Час. Важливо.
07.40,18.20,23.25,00.25,06.20 
Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,16.25,00.55,05.55 Погода 
на курортах.
09.35,10.35,11.35,12.35,13.3
5,14.35,15.35,16.50,19.30,2
0.10,21.10,01.15,04.15 Час. 
Пiдсумки дня.
10.25,14.25,15.25,02.55 Погода 
у свiтi.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.10,02.40 Мiсцевий час.
21.40,03.30,06.00 Час-Тайм.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф "Розслiдування".
07.40,09.30 Т/с "Втiкати!"
08.35,21.00 "ДжеДАI. Воїни 
дорiг".
09.00,18.30 Новини "Спецкор".
16.30,19.00 Т/с "Ментiвськi 
вiйни 5".
21.25 Т/с "Цiлком таємно". 
00.25 Х/ф "Чужий 3". 
02.25 Х/ф "Сон".

   «УКРАЇНА»
06.00,04.15 Остаточний вердикт.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.05 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15,13.45,15.20,17.10 Т/с 
"Слiд".
10.00 Т/с "Моя велика сiм`я".
12.50,19.40 "Говорить Україна".
18.00 Т/с "Врятувати боса".
20.50 Т/с "Країна 03".
22.55 Футбол. ЧС-2014.  1/8 
фiналу.
01.00 Великий футбол.
02.45 Т/с "Княжна з хрущовки".
05.10 Срiбний апельсин.

   «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 
03.10 «Музичний експрес» 
07.00,10.00,  13.13,  16.13, 

19 .20 ,  22 .20 ,  00 .00  «По -
года» 
07.10, 12.50, 13.50 М \фільм 
08.00, 03.40, 04.45 «Теле-
меридіани» 
08.30,14.30 «А музика зву-
чить»
09.00 Д/фільм «Екожиття» 
10 .10  «Одв ічн і  ц інност і» 
(рум. мов) 
11.00 «На музичній хвилі» 
11.30,17.00 «Буковинчики-
веселинчики»  
1 2 . 0 0  Д / ф  « Н е п о в т о р н а 
природа» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
13.00,16.00,  19 .00,  22 .00 
«Новини» 
14.04 «Зав’язь» 
15.30 «Урок… для батьків» 
16.20 «Невигадані історії» 
17.30 «Зорепад побажань» 
« С у з і р ’ я  п оч у т т і в »  ( рум . 
мов) 
17.45, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Подіум її життя»  
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21 .00  Д /ф ільм  «Розк ішн і 
маєтки» 
22.25 «Час країни» 
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» .
01.10 Д/фільм «Рукоділля 
для дітей» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»   
0 4 . 1 0  « М і ж  м и н у л и м  т а 
майбутнім» 
05 .00  «Енциклопед ія  ди -
зайну»
05.30 «Удосвіта» 

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,15:00,21:10 Кі-
нозал «Малятко»
07:50,09:50,14:55,16:55,19
:35,01:20 «Парад планет»
07:55,08:55,13:10,15:55,19:
25,21:55,00:25 Погода
08:00,19:30,21:25 Афіша
08:05,16:30 «Феєрія ман -
дрів»
09:00 «Чудеса природи»
09 :25 ,18 :00  «Незвичайн і 
культури»  
10:00,19:45,00:40 Програма 
прив і тань  “Вулиця  Свят -
кова,1”
11:30,01:30 «Блискуча годи-
на від М2»
13:15 «Золота колекція кі-

нематографу» 
1 6 : 0 0  « П о д о р о ж у в а т и 
стильно»  
17:05 «Хенд Мейд» 
17:20 «Невідома Україна»
18:25 «Чудеса природи»
19:00,21:30,00:00 «Черні -
вецький репортер»
22:00 Х/ф «Детектив»  (2) 

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06 .25 ,09 .30  М /с  "М аша  i 
ведмiдь".
06.50,10.00 М/с "Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць".
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с "Черепашки му-
танти нiндзя".
08.55 М/с "Гуфi i  його ко-
манда".
10.55 Єралаш.
1 2 . 0 0  Т / с  " М а л е н ь к i 
таємницi".
14.00 Вiталька.
15.00,21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45,20.00 Т/с "Кухня".
1 8 . 1 0 , 2 0 . 2 5 , 2 2 . 5 0  Т / с 
"Свiтлофор". 
19.05 Розсмiши комiка.
22.00,01.30 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський Клуб.
0 0 . 1 0  Н а д т о  г р у б о  д л я 
Ю-туб`а.
02.20 Рай, гудбай.
03.05 Теорiя зради.
03.50 З ночi до ранку.

   НТН
05.30 Х/ф "Золота мiна".
07.40 Т/с "Чуже обличчя".
15.00, 19.00, 21.40, 02.20, 
03.55 "Свiдок".
15.15 Т/с "УГРО".
19.30 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13".
22.00 Т/с "Шах i мат". 
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 11". 
00.40 Т/с "CSI:  Лас-Вегас 
12". 
02.50 "Речовий доказ". 
04.25 "Випадковий свiдок".

   СТБ
05.20 "У  пошук ах iстини. 
Космiчнi драми: вiд козакiв 
до Королева".
06.05,16.00 "Усе буде до-
бре!"

07 .55 ,18 .30  "Неймов iрна 
правда про зiрок".
09.15 Х/ф "Дурна зiрка".
11.05,20.05 "Слiдство ве -
дуть екстрасенси".
1 2 . 0 5 , 0 0 . 2 0  " З в а ж е н i  i 
щасливi 3".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
21.00 Т/с "Самара".
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
03.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30,06.15 Kids` Time.
05.35,06.20 М/с "Злюки бо-
бри".
0 6 . 4 0 , 0 8 . 1 0 , 1 9 . 0 0  Т / с 
"Воронiни".
07.05 Т/с "Ластiвчине гнiздо".
09.05,16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
11.00 Т/с "Щасливi разом".
15.00,22.00 Т/с "Молодiжка".
18.00,02.45 Репортер.
18.20,23.00 Абзац!
23 .55  Т /с  "Короткий курс 
щасливого життя". 
01.00 Х/ф "Салон краси".
02.50 Т/с "Крок за кроком".
03.35,04.35,05.20 Зона ночi.
03.40 Українцi Любов.
04.40 Чорний колiр поря -
тунку.
05.00 Моя адреса - Солов-
ки. Не ударте жiнку навiть 
квiткою.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 Т/с "Хто у домi гос-
подар".
09.00 М/ф.
09.40 М/с "Смiшарики".
09.50 Х/ф "Малюк".
11.50 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
13.40 Т/с "Дикий янгол".
15.15 Т/с "Комiсар Рекс".
1 7 . 1 0 , 2 1 . 0 0  " Р о з с м i ш и 
комiка".
18.10 "Звана вечеря".
19.10 "Орел i решка".
22.00 Т/с "Доктор Хаус". 
01.25 Т/с "Гiмнастки". 
02.50 "Нiчне життя".
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Звання «села зразкового благоустрою» – це тепер 
не радянська формальність, якої колись у черговому 
«соцзмаганні» правдами і неправдами домагалися обрані 
на «виборах без вибору» голови сільрад заради премій 
і просування партійною драбиною. Нині громада – не 
декорація совєцького побуту, а дієва одиниця механізму 
суспільства. І сільський голова в такій громаді мусить 
бути ґаздою, а не просто займати крісло. 

 №26 (547) 
26.06.2014 
03.07.2014

7

соціальні

Сучасне село: тут вивозять 
сміття, ремонтують дорогу 
і висаджують тюльпанові 
дерева

ШИПИНЦІ – СЕЛО 
ҐАЗДІВСЬКЕ 

Це одразу розумієш – і не тільки з 
чепурних обійсть, які одне за одним 
шикуються обабіч дороги. Особливо 
впадає в очі хазяйновитість сільського 
керівництва, коли бачиш, як сільську 
дорогу ремонтує професійна техніка. 
Ямковий ремонт, яким зараз навіть 
городяни не можуть похвалитися, 
активно проводиться в Шипинцях на 
центральній асфальтованій вулиці з 
дотриманням усіх технологій. 

Здавалось би – заради якогось 
свята? Так ні, таке «свято», коли ре-
монтують, вдосконалюють, будують, 
тут тепер постійно – відколи сільським 
головою став Василь Корнилович 
НЯВЧУК.

– Кошти на ремонт дороги беремо 
з фонду розвитку, маємо право їх ви-
користовувати, – пояснює сільський 
голова. – Що назбирали туди – те й 
вкладаємо. Роботи виконує державна 
фірма, так надійніше: є з кого й за 
якість спитати.. Бачите ж: задіяна 
фреза, здійснюють обдув кожної ямки, 
правильно готують до асфальтування, 
працюють на совість, у гарну погоду, 
а не в дощі, як то подекуди буває. То й 
асфальт тримається. Ми вміємо раху-
вати гроші громади.

Перед сільрадою робота теж ки-
пить. Укладають тротуарну плитку. 

–  Хотів і тут укласти асфальт, – ді-
литься Василь Нявчук, – але фахівці 
переконали, що тротуарна плитка – і 
екологічніша, і навіть дешевша. Кошти 
на благоустрій виділив Департамент 
капітального будівництва – як лідерам 
програми з благоустрою населених 
пунктів. Ми переможці цього змагання 
в районі і посіли третє місце в області. 
Передбачені за перемогу в конкурсі 
кошти або ділять на всіх переможців, 
що неефективно – бо скільки ж там за 
ту дрібну частку коштів зробиш, – або 
спрямовують комусь одному. Нам по-
щастило.

А показати справді є що. Велике 
село із 3,5-тисячним населенням 

користується послугами місцевого ко-
мунального підприємства, створеного 
сільським головою Василем Нявчуком. 
Підприємство має трактор «Т-150», 
бульдозер, долучає до роботи приват-
ний «ЗІЛ». Узимку техніка розчищає 
дороги, цілорічно двічі на місяць виво-
зить сміття на легальне сміттєзвалище. 
Прочищаються посадки обабіч доріг, 
обкошуються території, наводиться 
лад на місцевому цвинтарі. Це не якісь 
міфічні досягнення чи цифри на папері 
– це робота, результат якої очевидний.

– Ми відбудували котельню по-
близу сільської ради, яку комусь, 
можливо, здавалося вже простішим 
розібрати. Відремонтували спортивне 
приміщення біля сільського стадіону, 
– демонструє сільські досягнення 
Василь Корнилович. – Зробили кос-
метичний ремонт у місцевому Будинку 
культури, підрихтували сходи, встано-
вили дашок. Засадили декоративними 
деревами територію біля погруддя 
Князя Володимира – близько сотні 
саджанців висадили, в тому числі й 
тюльпанові дерева!

Сільський голова особливо пи-
шається рослинами. У нього в кабі-
неті вони просто розкішні, і всі – його 
особисті. Він регулярно обприскує їх 
водою, а вони вдячно розростаються 
і цвітуть. 

Кабінет шипинецького сільського 
голови – то окрема історія. Навряд чи 
є ще село, яке має стільки спортивних 
кубків і відзнак, як Шипинці. Шипин-

чани грають у футбол, баскетбол, 
волейбол, шахи, спритно боксують… 
І всі блискучі кубки та грамоти збері-
гаються в сільраді. Яка також аж сяє, 
наче щойно відремонтована ,– «бо це 
ж обличчя села!», – каже голова.

І не забуває за інші «обличчя» 
Шипинців, пильно стежачи за ними в 
камери спостереження, які встановив 
власним коштом.

– Неодноразово хулігани псували 
бетонний паркан неподалік сільра-
ди, – розповідає Василь Нявчук. 
– Коли це сталося вчергове, я вчер-
гове попросив місцевого підприємця, 
власника ресторанно-готельного 
комплексу «Під липами» поновити 
паркан. Той лише зітхнув: «Вже 
скільки разів поновлював, і все одно 
ламають». Тоді я пообіцяв:  це буде 
востаннє. Завдяки відеокамерам, 
вирахував шкідників, і після того, як 
вони власним коштом відновили 17 
прольотів паркана – більше ніхто не 
збиткував. 

УСПІХ – У ДОСВІДІ ТА 
ДОВІРІ ЛЮДЕЙ

Василь Нявчук став сільським го-
ловою несподівано для конкурентів. 
Вони до останнього поплескували 
його по плечу і зверхньо зауважува-
ли, що йому доведеться ще зо два-три 
рази балотуватися, аби виграти в них 
вибори. Хоча погодився він на це не 
одразу – адже сам родом з сусідніх 
Дубівців, наче й не зовсім «свій». Та й 
невеличкий бізнес мав – міні-пекарня 
вдома, було чим займатися. А ши-
пинчани виявилися наполегливими, 
авторитетні селяни приходили кілька 
разів. Адже знали, що звертаються до 
людини досвідченої. У 23 роки він уже 
керував 120-ма людьми – великою 
тракторною бригадою в колгоспі. 

Згодом працював заступником ди-
ректора оптово-роздрібного комбі-
нату в Чернівцях. Мав досвід роботи 
за кордоном – шість років в Ізраїлі, 
на американській лінії мийки машин. 
Тож як господарю йому вже довіря-
ли. А довіра як до демократичного 
керівника зросла вже після обрання. 
Створення комунального підприєм-
ства в селі обговорювалося на восьми 
зустрічах із шипинчанами. Звісно, 
можна було зібрати всіх на загальні 
збори в клубі. Але новий голова зва-
жив на те, що не з кожного кута всяк 
зможе дійти до клубу. Тому – пішов 
до людей сам.

Так домовилися, що збирати по 
10 гривень на місяць з двору за ви-
віз сміття і впорядкування територій 
– це посильно. Люди підтримали. І 
відтоді кожна ініціатива голови зна-
ходить у них відгук.

– Звісно, за всім треба слідкува-
ти, – погоджується Василь Кор-
нилович. – От влаштували клумбу-
кільце на роздоріжжі в центрі біля 
церкви. Спочатку були скептики, 
які казали, що поблизу магазинів 
і школи порядку не буде, і замість 
квітів на квітнику красуватимуться 
папірці-обгортки від цукерок і по-
рожні пляшки. А ми за всім дивимо-
ся, смітники стоять – і чистота кру-
гом. Не без того, що деякі особливо 
«втомлені» не доносять мішечки з 
відходами до належного місця. На 
таких ми впливаємо різними спо-
собами – в тому числі й гумором. 
Пишемо їм листівки: «Будь сильний 
– донеси своє сміття до смітника!»

Завдяки ініціативі шипинець-
кого голови продовжили маршрут 
транспорту з Чернівців.  Раніше 
кінцевою зупинкою була церква, 
тепер маршрутки, що їдуть кожні 
двадцять хвилин, дістаються ще два 
кілометри вглиб села, що сприяє 
мобільності шипинчан.    

«НАЙПЕРШЕ – 
СТАБІЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВІ. 
ВСЕ РЕШТА ЗРОБИМО»

Планів у Василя Нявчука ба-
гацько. Та найбільше, чого він очі-
кує, – стабільності в державі, щоби 
Бог дав мудрості новому президен-
тові забезпечити мир в Україні. А 
далі селяни знайдуть чим зайня-
тися.

– Потрібно піднімати виробни-
цтво на селі, – упевнений Василь 
Нявчук. – Маємо в селі пекарню, 
дві пилорами, цех з виготовлення 
вікон, 14 магазинів різної форми 
власності, цех з виготовлення за-
лізобетонних виробів, засіває поля 
«Шипинецька спілка». Плануємо 
шлакоблок виробляти – недорогий 
будматеріал для господарських 
приміщень: курників, стаєнь, уже 
навіть прес для цього виробництва 
маємо. Для виробництва наша сіль-
рада готова виділяти землю під-
приємцям – адже це дохід у бюджет 
села, благоустрій для мешканців. У 
планах також – соціальні об’єкти. 
Склали кошторис на капремонт 
Будинку культури, згідно з ген-
планом села виділили ділянку під 
будівництво дитсадка. Бо садочок у 
нас лише один, на 50 місць, а дітей-
дошкільнят – 220! Навколо школи 
(вона велика, на 420 учнів розра-
хована) і двох ФАПів цього року вже 
поновили огорожу власними силами 
– вирішили не чекати коштів з райо-
ну. Штукатурити, як видно, також 
будемо без сторонньої фінансової 
допомоги. Все треба робити вчасно.

Планів у Василя Нявчука не бра-
кує – і довгострокових, і буденних. А 
в господарстві, звісно, немає нічого 
дрібного. Це і введення в експлуата-
цію ще незареєстрованих будинків 
у новому мікрорайоні, і розчищення  
замуленої Совиці, яка протікає се-
лом, і облаштування міні-ринку для 
шипинчан, які мають частину власної 
сільгосппродукції на продаж, і дитя-
чий майданчик у центрі, і контроль за 
сівозміною на сільських угіддях… Ці 
плани базуються на великих надіях на 
реформу місцевого самоврядування, 
на посиленні самостійності громад, 
на принципі формування бюджету 
«знизу вверх». Адже голова вважає:

 – Село має залишатися селом. 
Селянин повинен мати присадибну 
ділянку, свою городину, тримати 
худібку – адже маємо пасовиська для 
випасу. Тоді можна буде говорити і про 
виробництво – м’яса, птиці, молока, 
городини. Треба дати селянину мож-
ливість бути господарем – і бути з ним 
чесним. Бо якщо раз селянина здурив 
– він більше не повірить. 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
Фото автора

Ремонт дороги

Шипинецький сільський голова

Нагороди сільських спортсменів



Старший солдат Віктор Піцул, 1990 р.н. (Чернівці). Того дня, коли його тіло поклали у землю, 
Віктору мало би виповнитися 24 роки… До того ж, його рідний брат зараз перебуває на Сході, 
тому губернатор краю Роман Ванзуряк звернувся до Міноборони, аби хлопця повернули до 
Чернівців. Щоби батьки не втратили єдиного сина. 

Молодший сержант Ігор Крисоватий, 1992 р.н. (Чернівці)
Солдат Максим Доник, 1988 р.н. (Чернівці)
Солдат Віктор Мігован, 1991 р.н. (Чернівці)
Старший лейтенант  Владислав Файфура, 1982 р.н. (Чернівці)
Солдат Юрій Мізунський,1988 р.н. (Чернівці)
Солдат Ілля Валявський, 1978 р.н. (село Михальча Сторожинецького району) 
Солдат Ілля Леонтій, 1975 р.н. (село  Давидівка/ Давидени Сторожинецького району). В нього 

залишилося четверо дітей, найменшому з яких не виповнилося і трьох рочків…
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МОРЕ ЖИВИХ КВІТІВ, ВІНКІВ І СЛІЗ… ТРАУРНИЙ 
МАРШ… ТРИ ПОСТРІЛИ В НЕБО…  І НЕБО 
ЗАПЛАКАЛО ЗА ГЕРОЯМИ КРАПЛЯМИ ДОЩУ…

Усі вони загинули 17 червня в бою за Україну під час військових 
дій поблизу міста Щастя Луганської області: терористи обстріляли 
їхній БТР, який потрапив у засідку. 

Перших п’ятьох поховали під вигуки «Герої не вмирають!!!», 
«Слава Україні!», «Героям слава!» на Центральному кладовищі 
Чернівців поруч із могилою Назарія Яремчука. Попрощатися з чер-
нівецькими героями прийшло кілька тисяч людей. 

Солдата Юрія Мізунського, який мешкав у Садгорі, поховали на 
тамтешньому кладовищі. Ще двох солдатів – Іллю Валявського та 
Іллю Леонтія – у їхніх рідних селах  Михальчі та Давиденах. 

БТР ПОТРАПИВ У ЗАСІДКУ, БО НЕ МАВ 
НАВІГАТОРА 

Як розповів нам один з очевидців бою – солдат, який разом з 
іншими кинувся рятувати своїх побратимів, 
– БТР був знищений кумулятивною гра-
натою, були застосовані  також гранати з 
голчастими елементами: це щось на зразок 
цвяхів 4 мм завтовшки, вони застосовують-
ся проти піхоти і заборонені міжнародною 
конвенцією. 

– БТР із нашими хлопцями потрапив у 
засідку, бо в них не було навігатора і вони 
не орієнтувалися на місцевості. Крім того, 
військових не повідомили, що вони ви-
суваються в зону активних бойових дій. 
Фактично це була засідка, бо вогневі позиції 
терористів були добре підготовлені, – роз-
повів солдат.  

Хлопець описав нам і подробиці бою: 
– Щойно ми почули постріли і зрозу-

міли, що колону обстрілюють, кинулися 
на допомогу. Відстань між нами була при-
близно півтора кілометра. Ми побачили, що 
там іде жорстокий бій. Хлопці відбивалися 
відчайдушно. Коли ми прибули на місце 
бою, відрізавши терористів від нашої ко-
лони, то побачили, що БТР згорів зовсім, 
башта була збита, стрілець – без голови, а 
всередині – обгорілі тіла наших хлопців… Солдати кажуть, що один 
з бійців, який сидів на БТРі, встиг зіскочити, щоби відсікти гранато-
метників. Він ішов на них фактично в штикову атаку. На ньому був 
бронежилет п’ятого класу, і, не дивлячись на те, що по ньому при-
цільно стріляли, терористи не змогли його вбити пострілами, тож 
закидали ручними гранатами. Але він до останнього захищав своїх 
побратимів і робив усе, аби витягти їх з того пекла… Так само вчинив 
і фельдшер, 26-річний Максим Доник, який теж героїчно загинув 
там. Він встиг вискочити на БТР і відстрілювався до останнього, але 
смерть наздогнала його… Солдати, яких раніше відсікли артилерій-
ським вогнем, відірвалися від переслідування близько першої години 
ночі. Тоді вони й об’єдналися з вояками нашого підрозділу і вийшли 
із заздалегідь підготовленої терористами засідки.

ПОЧУВШИ ПРО СМЕРТЬ ДІТЕЙ, МАТЕРІ ПЕРЕКРИЛИ 
ДОРОГИ 

Почувши  страшну звістку про смерть восьми буковинських сол-
датів на Сході, матері військових почали масово перекривати траси 
державного значення Буковини. Вони вимагали повернути їхніх ді-
тей, які воюють. Спочатку вони звернулися до голови Чернівецької 
ОДА Романа Ванзуряка та обласного військового комісара Віталія 
Чурая. Та порозуміння знайти не вдалося. 

Відтак у середу ввечері матері та дружини з маленькими ді-

тьми вдалися до більш рішучих кроків: перекрили міжнародну 
трасу Чернівці-Порубне на пішохідному переході біля Грушівки. А 
наступного ранку, як й обіцяли, 
зібралися біля військової частини 
А-2582, після чого перекрили 
трасу Чернівці-Житомир поблизу 
Магали. Наступне перекриття – 
на  трасі біля Недобоївців. Понад 
сотню  жінок з маленькими ді-
тьми на руках зі сльозами на очах 
скандували: «Поверніть дітей 
додому!!!», вони зверталися до 
влади: «Пане Президенте, будь 
ласка, домовтеся, врегулюйте 
це питання! Домовтеся про мир! 
І щось робіть! Нехай не гинуть 
діти!». Деякі жінки навіть ставали 
на коліна. Вони стверджували, що 
більшість військових забрали на 
Схід обманом, бо у військкоматах 
їм казали, що забирають на полі-
гони, а назавтра хлопці опинялися 
в гарячих точках Донеччини та 
Луганщини. В разі неповернення 
дітей додому відчайдушні жінки 

погрожували навіть найняти 
автобуси,  поїхати під Верховну 
Раду та організувати там третій 
Майдан.

БУКОВИНСЬКІ 
СВЯЩЕНИКИ  
ПІДТРИМАЛИ 
ВІЙСЬКОВИХ НА СХОДІ

Натомість буковинські свя-
щеники Української православ-
ної церкви Київського Патріар-
хату, які відвідали військових 
на Луганщині, запевнили, що 

моральний дух буковинських солдатів високий і вони готові воювати 
до кінця. Духовні отці відвезли воякам продукти, передачі від батьків 
і молитовники. 

– Там наші солдати звершують акт любові до Батьківщини, –  
каже отець Роман Грищук. За його словами, на Сході проходить не 
АТО, а повномасштабна неоголошена війна. Противник має на меті 
поневолення всієї України. – Вони йтимуть стільки і до тієї області, до 
якої ми їм дозволимо. Щойно вони захоплять Донецьк чи Луганськ,  
як наступного дня підуть на Дніпропетровськ, Харків… Якщо їх не 
зупинити там, на межі, то вони прийдуть сюди, – упевнений свя-
щеник. Однак святі отці одностайні в тому, що влада зобов’язана 
забезпечити бійців усім необхідним. 

Священики вважають, що мобілізація має бути загальною:
– Чому солдати гинуть на Сході, захищаючи країну від ворога, 

а чиновники та їхні синки ходять по ОДА? – питають святі отці. – І 
дай Боже, щоби це були останні жертви, які понесла Буковина… – 
кажуть вони. 

СУБОТНЬОГО РАНКУ У ЧЕРНІВЦЯХ МОЛИЛИСЯ ЗА 
ДУШІ ЗАГИБЛИХ, А ПО ОБІДІ ПРИБУВ ТРАГІЧНИЙ 
«ВАНТАЖ 200»

Спільний молебень у пам’ять про чернівецьких військових, заги-
блих на Сході, провели священики Української Православної Церкви 

Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, 
Римо-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православ-
ної Церкви. Вони закликали чернівчан помолитися за душі невинно 
убієнних солдат, які загинули за правду, незалежність і доб робут 
України, та просити в Бога, щоби всі бійці, які воюють зараз на Дон-
басі, повернулися додому живими. 

Тієї ж суботи по обіді до Чернівців прибули 8 домовин з тілами 
військовослужбовців, які загинули в бою під час АТО в Луганській 
області. Їх доправили військовим літаком АН-26. Труни з героями, 
які віддали своє життя за Україну, зустрічали родичі, мер Чернівців 
Олексій Каспрук, голова облради Михайло Гайничеру та перший 
заступник губернатора Іван Рибак, військовослужбовці та громад-
ськість. Серед загиблих були і контрактники, і резервісти. Труни з 
тілами буковинців супроводжували почесний караул чернівецьких 
десантників і міліцейський оркестр. З аеропорту загиблих відвезли 
до військової частини А-2582, де два дні поспіль чернівчани про-
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щалися з героями.
Недільного вечора прес-служба Чернівецької ОДА поширила інфор-

мацію про те, що всі бійці Чернівецького батальйону 80-ї аеромобільної 
бригади будуть виведені із зони АТО і переведені на реабілітацію та від-
новлення. Ванзуряк ніби домовився про це з в.о. Міністра оборони Украї-
ни Михайлом Ковалем. Тут же губернатор попросив розблокувати рух на 
головних дорогах області та припинити пікетування військової частини: 

– Під час робочої поїздки до Києва я висловив незгоду з тим, щоби з 
Чернівецької області наших вояків відправляли на Схід України без від-
повідного спорядження, а також без фахової військової та психологічної 
підготовки, – зазначив Роман Ванзуряк. – Я мав розмову з в.о. Міністра 
оборони України Михайлом Ковалем, за результатами якої була досягну-
та домовленість, що всі бійці Чернівецького батальйону 80 аеромобільної 
бригади, які брали участь у бойових діях, будуть відведені із зони АТО на 
реабілітацію та відновлення. 

Уже в понеділок цю інформацію підтвердив обласний військовий 
комісар Віталій Чурай: – Прийняте рішення про відведення нашої баталь-
йонно-тактичної групи із зони АТО. 19 солдатів звільнено за сімейними 
обставинами, з них 15 уже поїхали додому, 4 – на черзі.

У понеділок матері розблокували дороги. 

БУКОВИНЦІ ЕКІПІРУЮТЬ СВОЇХ БІЙЦІВ, ЯКІ ВОЮЮТЬ 
У КЕДАХ, БЕЗ КАСОК І БРОНЕЖИЛЕТІВ 

Через війну на Сході України, з ініціативи ЧОО «Майдан» і ГО «Кіц-
манське районне об’єднання «Майдан», за сприяння громадських орга-
нізацій, профспілок, обласного військкомату, депутатів обласної і міської 
рад, громадських активістів створили координаційний штаб «Буковина 
– українському війську».  Про це на прес-конференції повідомила Голова 
ЧОО «Майдан» Галина Абрам’юк:

– Це тимчасовий штаб, створений він для узгодження дій з надання 
допомоги армії у складний для держави час, – наголосила вона.  

За словами координатора штабу Андрія Маковея, за 2 дні отримано 
110 бронежилетів класу 5+, які обов’язково перевірять на ступінь захис-
ту (один з них буде прострілений). Галина Абрамюк уточнила, що коштів 
на бронежилети не вистачало, тож Андрій додав своїх.

Тарас Воловідник, представник Кіцманського «Майдану» розповів 
про свої враження від поїздки до Красного Лиману, куди він возив до-
помогу: 

– Там дійсно гуляє смерть… Скрізь – у повітрі, на тілі, в голові… Сол-
дати строкової служби – хто в кедах, хто в тапочках, без бронежилетів 
і касок. Але кажуть: «Ми будемо стояти до останнього». Та все ж вони 
потребують  першочергово моральної підтримки, причому не стільки від 
влади, як від простих людей. На Буковині мами перекривають дороги – не 
треба цього робити! Так, там є хлопці, які телефонують батькам і просять 
їх забрати, але таких одиниці – каже активіст.

Штаб працює за такими напрямками: робота з Чернівецьким 
військкоматом і військовими; робота з 300-м полком (80 аеромобільна 
бригада) і батьками військових; робота із загоном прикордонних військ 
і батальйоном територіальної оборони (проходять вишкіл на полігоні); 
робота з військовими, які перебувають  в зоні АТО; збирання, розподіл 
і контроль за витраченими  коштами (фінансова група); психологічна і 
медична допомога.

Працює цілодобова телефонна гаряча лінія для тих, хто хоче і може 
допомогти військовим на Сході:  (096)8304115, (066)8261036. 

Представники ЧОО «Майдан» вимагали також скликати позачергову 
сесію Чернівецької обласної ради, щоби виділити кошти з обласного бю-
джету для військових на Сході. Вони пропонують також  буковинським 
обранцям скинутися «з миру по нитці».

Мер Чернівців Олексій Каспрук на понеділковому брифінгу оголосив 
Тиждень тиші в місті на вшанування пам’яті загиблих у боях буковинських 
героїв. Він закликав усіх утриматися від розважальних заходів цього тиж-
ня. Каспрук запевнив, що сім’я кожного загиблого на Сході чернівецького 

військового отримає допомогу – 100 тис. грн. Відповідне рішення депутати 
мають ухвалити на завтрашній сесії Чернівецької міської ради. 

НА ЛІКУВАННІ У ВІЙСЬКОВОМУ ГОСПІТАЛІ ПЕРЕБУВАЄ 
5 ПОРАНЕНИХ ДЕСАНТНИКІВ.  

В основному  поранення голови, верхніх і нижніх кінцівок, шиї, очей. Усі 
вони зазнали травм при виконанні бойових завдань на Сході. 

Про це журналістам повідомив ТВО начальника Чернівецького військо-
вого госпіталю полковник медичної служби Олексій Барбазюк.  

– На сьогодні поранені почуваються задовільно. Загрози їхньому життю 
немає. Cеред них і кадрові військовослужбовці, і мобілізовані. На полі бою 
їм була надана перша медична допомога, далі гелікоптером їх доставили до 
Харкова, де й надали вже спеціалізовану медичну допомогу. І вже звідти 
вони були доправлені до Чернівецького військового госпіталю для реабі-
літації та військово-лікарської експертизи. В основному в них поранення 
голови, верхніх і нижніх кінцівок, шиї, очей. В одного з військовослужбов-
ців проникаюче поранення ока. І хоча очне яблуко неушкоджене, травма 
серйозна, – розповів Барбазюк.  

На запитання, скільки часу потребуватиме лікування, полковник 
медслужби сказав: 

– Для кожного пораненого – свій термін перебування на стаціонарному 
лікуванні у госпіталі, але все, що треба для їхнього лікування, реабілітації та 
військово-лікарської експертизи, є: і досвід, і лікарі, і медикаменти.

Очільник госпіталю припускає також, що кількість поранених буде 
зростати, бо цими днями до військово-медичного клінічного центру Західно-
го регіону у Львові поступили ще кілька поранених десантників із зони АТО: 

– Щойно вони стануть транспортабельними для передислокації до 
Чернівців, як хлопців  доставлять військовим медичним транспортом сюди 
і вони продовжать лікування у Чернівецькому військовому госпіталі.

Самі ж поранені погано пам’ятають, коли, де і що з ними трапилося. 
20-річний контрактник Петро Громик з Кельменецького району провів на 
Сході 2 місяці: – Я точно не пам’ятаю, як це було, бо сталося так раптово… 
Пам’ятаю багато крові і лікарів. Було багато техніки – БТРи, «Урали», у 
нас був виїзд на блокпост… вибух і далі не пам’ятаю. Вибухом мені роз-

сікло брову, обличчя під оком, у ранах плече, 
руки, ноги. Лікують тут нас добре і безкоштов-
но. Лікарі кажуть, що, як мінімум, два тижні 
я буду ще тут. Далі побачимо, – каже Петро. 
Вояк розповів також, що харчуванням, бро-
нежилетами, касками вони були забезпечені. 
За його словами, паніки серед бійців немає, 
настрій бойовий, хлопці готові виконувати 
поставлені завдання.

За словами обласного військового коміса-
ра Віталія Чурая, за час АТО на Сході України 
загинуло 9 буковинців, 2 потрапили у полон, 
10 – поранено, з них 5 лікуються у Чернівцях, 
3 – у Львові, 1 – у Харкові, 1 – у Вінниці.

ЩЕ ОДИН  ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ 
ЗАГИНУВ НА СХОДІ

Про це вчора на позачерговій сесії облра-
ди повідомив Михайло Гайничеру. 27-річний 
співробітник спецпідрозділу СБУ «Альфа» 
старший лейтенант Олександр Петрищук 
разом із іншими офіцерами був на борту укра-

їнського гелікоптера Мі-8, який обстріляли бойовики під Слов’янськом. 
Після навчання за направленням УСБУ в Чернівецькій області він працю-
вав у Києві. На Буковині в нього залишилися батьки та сестра.

Питання ротації буковинських солдатів на Сході  зависло в повітрі. 
Матері  заявили, що вирушають шукати щастя до Києва. 

На сесії облради мами військовослужбовців вимагали ротації своїх 
дітей. У сесійній залі було близько півсотні буковинок, чиї діти вже по 
декілька місяців не можуть вирватися з полону АТО на сході України.  
Депутати обласної ради, яких у залі було аж 60 зі 104, проголосували за 
звернення до Президента України Порошенка, в.о. Міноборони Коваля та 
міністра МВС України Авакова з вимогою провести ротацію буковинських 
хлопців. Та жінкам від цього легше не стало. Коли ж депутати почали 
обговорювати питання виділення коштів на потреби військових на Сході, 
терпець у матерів увірвався. Одна з них почала несамовито кричати: 
«Куди ви збираєте гроші? Ми щотижня передаємо своїм синам шкарпет-
ки, труси, барабулю, червоний буряк. Наші хлопці вже психічно хворі, 
і ми вже всі психічно хворі. Люди, спам’ятайтеся! Дайте нашим дітям 
відпочити. Ми вимагаємо ротації». Після цього крику душі матері стало 
зле. Покликали лікаря, надали допомогу, однак пізніше вона втратила 
свідомість  і на руках її винесли з сесійної зали.

Інші матері теж не мовчали: «Депутати, скажіть: хто з ваших дітей 
перебуває на Сході? Якщо немає ким замінити наших дітей, то дайте нам 
автомати, бронежилети і каски:  ми підемо та замінимо їх самі!». 

Після сесії матері на деякий час заблокували  депутатів у сесійній 
залі, однак потім випустили. Розуміючи, що на місцях питання з ротацією 
вирішити неможливо, жінки заявили, що вирушають до Києва пікетувати 
Адміністрацію Президента, Міноборони та МВС України. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
Фото автора

P.S. За даними  Міноборони, загалом  за час  проведення АТО, станом 
на 25 червня 2014  року, загинуло 142 військовослужбовці Збройних 
сил  України.

ПРОСТІ УКРАЇНЦІ – ПАТРІОТИ.  
А  МОЖНОВЛАДЦІ?
БАТЬКО КІЛЬКАМІСЯЧНОЇ ДИТИНКИ, КАНДИДАТ 
ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК ПІШОВ ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ВІЙНУ

Ця звістка потрясла весь факультет. Та колеги Олега Гор-
батюка, який прийняв для себе таке рішення, не зупинилися ні 
на ойканнях – що ж то буде з сім’єю? – ні на захопливих вигуках 
на кшталт: оце справжній патріот! Викладачі та працівники 
філологічного факультету одразу ж узялися за справу: почали 
збір коштів як для сім’ї, так і для Олега. Адже наша держава, як 
не сумно, не забезпечує тих, хто її захищає, ні бронежилетами, 
ні касками. Та й військова форма у солдатів зношується швидше, 
ніж видають нову. 

Тож за короткий термін філологи зібрали 16 тисяч гривень. А 
на бронежилет треба 4 тисячі. Тому й вирішили університетські 
працівники купити ще 3 бронежилети для хлопців, які призва-
лися разом з Олегом Горбатюком. 

– Ми з’ясували, що вони з сільських родин, у яких немає 
грошей для цього, – каже завідувачка кафедри журналістики 
філологічного факультету Любов Василик. – Тому вирішили 
убезпечити й цих захисників батьківщини. А дружині Олега 
перекинули на карточку 3 тисячі гривень. 
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ЛЮБОВ ВАСИЛИК: «ЖУРНАЛІСТ 
ПОВИНЕН ДАВАТИ КЛЯТВУ, ПОДІБНУ 
ДО КЛЯТВИ ГІППОКРАТА»
ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ЧНУ ЛЮБОВ ВАСИЛИК РОЗПОВІДАЄ 
ПРО ТЕ, ЧОМУ ПОТРІБНА ЖУРНАЛІСТИКА, ЯК ОДНА З ЇЇ СТАТЕЙ ВРЯТУВАЛА 
ЛЮДИНУ ВІД УВ’ЯЗНЕННЯ ТА ЯК ВИЖИВАЮТЬ МЕДІА ЗА КОРДОНОМ.

– До журналістики прийшла не 
одразу. Мріяла стати математиком. У 
школі мала чимало нагород з алгебри 
та геометрії. Але вийшло так, що на 
іспиті з геометрії я отримала четвірку 
через суто технічну помилку. І через 
це подала документи на філологічний. 
Однак математика мені дуже допома-
гає в журналістських розслідуваннях, 
при підготовці матеріалів, бо вона до-
бряче розвиває аналітичне мислення. 

Під час навчання на філфаці мала 
можливість обрати якийсь спецкурс і 
мій вибір зупинився на журналістиці, 
адже я могла пройти практику не в 
школі, а в редакції. Так я потрапила 
до редакції однієї з районних газет на 
Тернопільщині, яка тоді називалася 
«Збручанська зоря», а нині «Гомін 
волі». 

– Писати почала з найсклад-
нішого жанру – журналістського 
розслідування. Він і досі залишаєть-
ся моїм улюбленим. Перша моя стаття 
називалася «Долі забутих хрестів». 
Коли прийшла працювати в «район-
ку», настав зламний період – початок 
90-х, розпад Радянського Союзу. Цієї 
пори розкривалося багато історичних 
таємниць. Мене зацікавило, чому в де-
яких селах Тернопілля серед бур’янів 
лежать хрести, на яких написана одна 
дата – 1861 р. – рік скасування кріпач-
чини. Як з’ясувалося, до 40-х років 
минулого століття такі хрести масово 
ставилися біля церков громадами сіл 
на честь скасування кріпаччини. Після 
приходу радянської влади усі вони 
були зруйновані. Я й вирішила дізна-
тися про долю цих хрестів. Після моєї 
публікації редактор отримав поперед-
ження від райкому партії, бо стаття 
вийшла з анонсом на першій сторінці 
та ще й із зображенням хрестів. А тоді 
були ще радянські часи. Як покаран-
ня, мені доручили наступного дня 
зробити репортаж з пленуму райкому 
комсомолу.

– Найважливіша стаття, яку я на-
писала за своє життя, мала назву «Сім 

років кривосуддя». У матеріалі я опи-
сала судовий процес, який тривав сім 
років і, здавалося б, уже не мав шансів 
на завершення. Троє фігурантів спра-
ви уже відбули покарання й опинилися 
на волі. Ці люди пограбували людину, 
але справу за співучасть порушили й 
проти таксиста, який за викликом під-
возив їх до місця злочину. Над матері-
алом працювала тривалий час: справу 
то закривали, то вкотре порушували. 
Власне, суд після моєї публікації  за-
вершився тим, що таксиста звільнили 
в залі суду. Несправедливо засудже-
ному чоловікові «світило» сім років 
ув’язнення, хоча справжнім злочинцям 
дали лише по 5-6 років. 

– Журналістика буває різною. 
Є соціальна журналістика, безумовно 
вона найважливіша. Існує й розва-
жальна журналістика, і спортивна. 
Вони теж потрібні. Але першочергово 
журналістика – це соціально-відпові-

дальна професія. Я завжди кажу своїм 
студентам, що журналіст відповідає і 
перед тими людьми, про яких пише, 
і перед своїм колективом, а в першу 
чергу – перед власним сумлінням. 
У журналістиці є правило: «Не за-
шкодь». Журналіст повинен давати 
клятву подібну до клятви Гіппократа 
в медицині. І порушувати її ніколи не 
можна, бо за це доведеться відповіда-
ти перед Богом. 

– Преса в Україні могла би бути 

якіснішою, але є багато чинників, 
які впливають на зниження її стан-
дартів. У нас дуже слабкий рекламний 
ринок, який не дозволяє ЗМІ стати 
економічно незалежними. В результаті 
з’являються різноманітні спонсори, 
меценати, які диктують редакційну по-
літику. Рано чи пізно видання починає 
друкувати все більше політичної та 
бізнесової «джинси». Отже, чим більш 
розвинена економіка у державі, тим 
більш розвинутий рекламний ринок, 

а отже, й більш незалежні ЗМІ. Адже 
медіа – це в першу чергу бізнес. Тому 
ЗМІ, як і Україна зараз, мають пройти 
шлях виходу з кризової ситуації.

– За кордоном немає такої 
великої кількості медіа, як у нас. 
Торік ми зі студентами два тижні 
стажувалися у німецькому містечку 
Регенсбург. Воно менше за Чернівці, 
його населення приблизно 130 тис. 
чоловік. І на все місто виходить лише 
одна газета. У них є великий медіа-
холдинг. У редакції працює 80 журна-
лістів та 15 кореспондентів за кордо-
ном. Частина має багато величезних 
відділів – економіки, соціальних про-
блем, спорту, культури тощо. Видання 
може дозволити собі випускати як 
аналітичний тижневик, так і дитячі, 
жіночі, розважальні тижневики, має 

власний сайт, кілька сторінок у со-
цмережах. Видання живе за рахунок 
реклами і жодні політичні сили не 
спонсорують його. У них такого понят-
тя як «джинса» – проплачені матеріали 
під виглядом редакційних – просто не 
існує. Це повністю незалежне видання. 
А ще розвиток ЗМІ додам, що розвиток 
ЗМІ залежить і від культури читання 
суспільства. Приміром, кожен німець 
починає свій день із кави та ранкової 
газети. У нас, на жаль, зовсім інша си-
туація. На ринку області дуже багато 
дрібних ЗМІ, які ледь-ледь вижива-
ють у дуже скрутних екстремальних 
умовах. Мені здається, що невдовзі 
усі вони закриються і журналісти по-
чнуть об’єднуватися в один великий 
медіа-холдинг. 

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

– Нині на кафедрі розпочала свою роботу Літня школа журналіс-
тики. Від Євросоюзу в рамках Темпус-проекту «Крос-медіа і якісна журналіс-
тика» кафедра журналістики отримала грант, за який закупили надсучасне 
обладнання – комп’ютери «Apple» зі встановленим ліцензійним програмним 
забезпеченням, фотоапарати, принтери, диктофони, мікрофони. Фактично 
за ці кошти був облаштований мультимедійний клас.

За тиждень навчання студенти 2-го курсу освоюють журналістську 
сферу не лише в теорії, а й на практиці.  Студенти працюватимуть із такими 
програмами, як InDesign, Adobe Audition, Adobe Premiere, сервісами Google, 
Dropbox, SoundCloud, ICloud, а також створюють мультимедійні історії для 
Інтернет-сайтів. Кожний день занять присвячений окремій темі: «Газетно-
журнальна продукція», «Радіопродукція», «ТВ-продукція», «Інтернет-про-
дукція». Кафедра готує універсальних журналістів. 

НА ЗДОРОВ’Я НЕ ВИСТАЧАЄ ГРОШЕЙ
У ЧЕРНІВЦЯХ БУДЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ, А КОШТІВ НА ХОСПІС І ПЕРИНАТАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР – КАТМА

Після тривалого мовчання директорка департаменту 
охорони здоров’я та цивільного захисту населення 
Оксана Андрієць все-таки поспілкувалася з 
журналістами. Більше говорила про плани: створити 
університетську лікарню, завершити будівництво 
перинатального центру, створити громадські ради, які 
боротимуться з хабарництвом у медичних закладах. Для 
усього цього потрібна єдина умова – гроші. А медицина, 
на жаль, хронічно недофінансується.

– Нині на охорону здоров’я скеро-
вується 17% коштів обласного бюдже-
ту, а це – 378 мільйонів гривень. Май-
же 72% від цієї суми іде на заробітну 
плату й пов’язані з нею відрахування, 
ще 2% – на оновлення апаратури, 
11% – на закупівлю ліків, – розповідає 
Оксана Анатоліївна. 

– Тож про перинатальний 
центр, будівництво якого розпо-
чалося ще минулого року, можна 
забути? Адже будівля пологового 
будинку №1, який тимчасово пе-

ренесли до хірургічного корпусу 
міської дитячої лікарні, досі у на-
піврозваленому стані…

– Минулого року за 23 мільйони 
гривень придбане все необхідне об-
ладнання для перинатального центру. 
Грошей на завершення реконструкції 
центру наразі в нас нема. Потрібно 50 
мільйонів гривень. Але ми шукаємо 
можливих шляхів отримання коштів. 
Зокрема, звернулися до губернатора 
Буковини та прем’єр-міністра України. 
Просимо також допомоги меценатів.

Наразі ж пологовий будинок №1 
працює з меншим навантаженням: 
там немає індивідуальних пологових 
залів і палат. Але умови і для породіль, 
і для новонароджених там цілком при-
стойні. 

– Якою буде ваша кадрова 
політика як новопризначеного на-
чальника департаменту? Зокрема, 
чи поміняєте головних лікарів?

– Для мене головне, щоби медики 
працювали конструктивно й порядно. 
Призначення керівників медичних 
закладів розглядається 
на сесіях відповідних 
рад. Департамент лише 
погоджує ту чи іншу кан-
дидатуру. Так, зокре-
ма, сталося з головним 
лікарем госпіталю для 
інвалідів.

– А яким чином 
плануєте боротися з 
хабарництвом?

– При кожному ме-
дичному закладі Чер-
нівецької області ство-

рюємо громадські групи, які контр-
олюватимуть благодійні внески. А 
буковинців, у яких вимагають гроші в 
державних медичних закладах, про-
симо звертатися безпосередньо до 
департаменту охорони здоров’я. Жод-
на скарга не залишиться без уваги. 
Гадаю, подолати корупцію в медицині 
зможе лише страхова медицина. Про-
те поки що закликаю громаду краю 
допомогти нам боротися з медиками-
хабарниками.

– Оксано Анатоліївно, Чернівці 
– чи не єдине місто, де немає хоспі-
су. Хоча проектно-кошторисну до-
кументацію для зведення будівлі 
вже давно підготували. Скажіть, 
чи буде все ж таки в нас хоспіс?

–Для хворих на туберкульоз такий 

заклад є в селі Молодія. А онкохворим 
паліативну допомогу надають наразі 
районні онкологи. Можливості для зве-
дення нового приміщення для хоспісу 
зараз немає. Імовірно, використаємо 
для цього наявні приміщення, напри-
клад, однієї з міських поліклінік. Але 
коли саме це буде зроблене, сказати 
не можу.

– А як щодо університетської 
лікарні? На її зведення кошти є?

– Університетську клінічну лікар-
ню інтенсивного лікування ми створи-
мо разом із Буковинським державним 
медичним університетом на базі лі-
карні швидкої медичної допомоги. Тут 
сконцентрується потужна наукова 
база, що сприятиме лікуванню най-
складніших недуг.  

– Мусимо констатувати, 
що в країні – війна. Чи готові 
лікарні Чернівців приймати 
поранених?

– Нині наша область готова 
прийняти 900 поранених: 400 – у 
міських клінічних лікарнях, 500 – 
у районних. Крім того, дев’ятеро 
наших лікарів працюють на Сході 
України. Хочеться вірити, що цей 
важкий період якнайшвидше 
закінчиться і наші військові здо-
ровими повернуться додому.

Олена ТИМОФІЙЧУК, 
«Версії»

НІЯКИХ БЮДЖЕТНИХ ГРОШЕЙ НЕ БАЧУ



   УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
06.45,07.15,08.15 Спорт.
06.55,07.25,08.25,12.10,13.35,1
4.30,18.00,22.40,23.25 Погода.
07.00,08.00,12.00,15.00 Новини.
07.30 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40,23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00,21.00,05.25 Пiдсумки дня.
09.40 Х/ф "Ветеринар".
11.25 Слiдство. Iнфо.
12.20,02.20 Т/с "МонтеКрiсто".
13.40 "Надвечiр`я".
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00,18.55 Футбол. ЧС-2014. 
1/8 фiналу.
18.05 Д/ф "Коперник".
21.40 Книга.ua.
22.10 Д/ф "Київська старовина. 
Свiт мистецтва. Дворянин Ми-
кола Лисенко".
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.
01.20 ТелеАкадемiя.
03.10 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
03.40 Алхiмiя кохання.
04.25 Помста природи.
04.50 Нехай вам буде кольо-
рово!

   «1+1»
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 8 . 0 5 , 0 9 . 1 0 
Снiданок з "1+1".
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,0
3.20,05.45 "ТСН".
10.00,10.35 М/ф "Аладiн".
10.55 "Шiсть кадрiв".
11.35 "Iлюзiя безпеки".
12.40,13.40 "Сiмейнi мелодра-
ми 3".
14.40,01.50 Т/с  "Величне 
столiття. Роксолана 2".
16.45 "ТСН. Особливе".
17.10 Т/с "Фатмагюль".
20.30 Т/с "Веронiка: втрачене 
щастя".
21.30,22.30 Т/с "Серце не 
камiнь".
00.05,03.40 Т/с "Чорна стрiла".
05.15 "Телемагазин".

   IНТЕР
05.25 Т/с "Повернення Мух-
тара 2".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,17.45 Новини.

07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".
09.20,20.40 Т/с "Пiзнай мене, 
якщо зможеш".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
14.55 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
19.00 Т/с "Поки станиця спить".
20.00 "Подробицi".
22.35,04.35 Т/с "Грак".
23.40 Т/с "Скандал 2".
00.35 Х/ф "Вiртуальнiсть".
02.25 М/ф.
02.35 "Подробицi" - "Час".
03.15 Т/с "Життя, якого не 
було".

   ICTV
04.55 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.30 Т/с "Таксi".
07.00 Т/с "Леся+Рома".
0 7 . 3 5 , 0 8 . 0 0 , 1 3 . 1 0  Т / с 
"Самотнiй вовк".
07.45,08.45,12.45 Факти. Ра-
нок.
07.55,09.10,13.05 Спорт.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
09.55,16.40 Т/с "Убивча сила".
11 .55  Т /с  "Прок урорськ а 
перевiрка".
14.05,16.15 Т/с "Платина".
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с "Дiзнавач 2".
22.05 Х/ф "Антибумер".
23.45 Т/с "Послiдовники".
00.30 Х/ф "Бумер". 
02.20 Т/с "Карадай".

   5 КАНАЛ
6.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 06
.30,06.45,07.15,07.35,07.45,0
8.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.40,00.50,02.50,05.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,03.00,
04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.15,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30
,17.30,18.25,22.30,23.30,00.30 
Час. Важливо.
07.40,18.20,23.25,00.25,06.20 

Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.50 Драйв.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,12.35,13.35,
14.35,15.35,19.30,20.10,21.10,
01.15,04.15 Час. Пiдсумки дня.
10.25,14.25,02.55 Погода у 
свiтi.
17.10 Територiя закону.
17.35 Велика полiтика.
18.10,02.40,05.45 Мiсцевий 
час.
18.30 Вiкно в Європу.
21.40,03.30,06.00 Час-Тайм.
00.35 Кiно з Янiною Соколо-
вою.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 "Обережно, модерн!"
06.40 Т/с "Спецзагiн Кобра 
11".
08.35,21.00 "ДжеДАI. Воїни 
дорiг".
09.00,18.30 Новини "Спец-
кор".
09.30,11.00 Х/ф "Вигiдний 
контракт".
12.30 Д/ф "Смертельний кос-
мос".
13.30 Д/ф "Гагарiн. Останнiй 
полiт".
14.30 Д/ф "Тактика".
14.40 Д/ф "Таємницi розвiдки".
15.30 "Українськi сенсацiї".
16.30,19.00 Т/с "Ментiвськi 
вiйни 5".
21.25 Т/с "Цiлком таємно". 
0 0 . 2 5  Х / ф  " З а г у бл е н и й 
острiв". 
02.00 Х/ф "Чорна Рада".

   «УКРАЇНА»
06.00,04.30 Остаточний вер-
дикт.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.20 
Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15,14.00,15.20 Т/с "Слiд".
10.00 Т/с "Моя велика сiм`я".
12.50,19.40 "Говорить Укра-
їна".
17.00,03.00 Т/с "Врятувати 
боса".
20.50,23.30 Т/с "Країна 03".
23.00 Подiї дня.
00.30 Т/с "Ментовськi вiйни 
7".
05.25 Срiбний апельсин.

   «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне»  
06.30, 09.30, 13.22, 01.40, 
03.10 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/фільм
08.00 «Подіум її життя» 
09.00 Д/фільм «Екожиття» 
10.29 «Долі  жіночі» (рум. 
мов.)  
10.55,16.17 «Новини» (рум. 
мов.) 
11.05,20.00 «Зелений БУМ»  
11.34,17.00 «Країна талантів»  
12.00 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30 «А музика звучить»
15.30,04.40,05.30 «Телеме-
ридіани» 
16.30 «Фейс-контроль»
17.30 «Акценти»  
18.00,23.00 «Студія А-3» 
19.30 «Пам’ять»  
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
21.30 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами» 
22.25 «Час країни»   
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» . 
01.10 Д/фільм «Рукоділля 
для дітей» 
02.10 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами»  
02.40 «Діловий ритм» 
03.40 «Економічний інтерес»  
03.53 «Профстайл» 
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизай-
ну» 

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,15:15,21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:20,09:50,15:15,16:55,19:35
,01:20 «Парад планет»
07:30,19:00,21:30,00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55,08:55,13:10,15:55,19:25
,21:55,00:25 Погода
08:0019:3021:25 Афіша
08:05,16:30 «Феєрія мандрів»
09:00 «Чудеса природи»
09:25,18:00 «Незвичайні куль-

тури»  
10:00,19:45,00:40 Програма 
привітань “Вулиця Святко-
ва,1”
11:30,01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Біоритм»
13:40 «Золота колекція кіне-
матографу»
15:20 «Етикет» 
16:00 «Подорожувати стиль-
но»  
17:05 «Хенд Мейд» 
17:20 «Невідома Україна»
18:25 «Чи легко стати міль-
йонером»
22:00 Х/ф «Той, що йде у 
темряву»  (1)

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06 .25 ,09 .30  М/с  "М аша i 
ведмiдь".
06.50,10.00 М/с "Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць".
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с "Черепашки мутан-
ти нiндзя".
08.55 М/с "Гуфi i  його ко-
манда".
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с "Маленькi таємницi".
14.00 Вiталька.
15.00,21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45,20.00 Т/с "Кухня".
1 8 . 1 0 , 2 0 . 2 5 , 2 2 . 5 0  Т / с 
"Свiтлофор". 
19.05 Розсмiши комiка.
22.00,01.30 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський Клуб.
0 0 . 1 0  Н а д т о  г р у б о  д л я 
Ю-туб`а.
02.20 Рай, гудбай.
03.05 Теорiя зради.
03.50 З ночi до ранку.

   НТН
05.00,15.15 Т/с "УГРО 2".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00,  04.15 "Випадковий 
свiдок".
10.00 Т/с "Коломбо".
12.00, 15.00, 19.00, 21.40, 02.20, 
03.45 "Свiдок".
12.30, 03.15 Т/с "Детективи".
13.05, 19.30 Т/с "Вулицi розби-
тих лiхтарiв 13".
22.00 Т/с "Низьке зимове сон-
це". 
23.45 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 11". 
00.40 Т/с "CSI: Лас-Вегас 12". (2 
категорiя).

02.55 "Речовий доказ".
04.20 "Телеклiнiка доктора Бо-
лена".

   СТБ
05.25 "У пошуках iстини. Вiктор 
Петров: любов резидента".
06.10,16.00 "Усе буде добре!"
07.55,18.55 "Неймовiрна правда 
про зiрок".
09.20 "Зiркове життя. Помилки 
молодостi".
10.15 Х/ф "Два квитки до 
Венецiї".
12.05,20.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси".
13.00,00.30 "Зваженi i щасливi 
3".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
21.00 Т/с "Самара".
22.35 "Давай поговоримо про 
секс".
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.25,06.10 Kids` Time.
05.30,06.15 М/с "Злюки бобри".
06.35,08.10,19.00 Т/с "Воронiни".
07.00,18.00,02.40 Репортер.
07.05 Т/с "Ластiвчине гнiздо".
09.10,16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
11.00 Т/с "Щасливi разом".
15.00,22.00 Т/с "Молодiжка".
18.20,23.00 Абзац!
23.55 Т/с "Короткий курс щасли-
вого життя". 
01.00 Х/ф "Перукарня 2".
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Т/с "Крок за кроком".
03.40,04.35,05.15 Зона ночi.
03.45 Українцi Вiра.
04.40 Пiд знаком бiди.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 Т/с "Хто у домi господар".
09.00 М/ф.
09.40 М/с "Смiшарики".
10.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
13.40 Т/с "Дикий янгол".
15.15 Т/с "Комiсар Рекс".
17.10,21.00 "Розсмiши комiка".
18.10 "Звана вечеря".
19.10 "Орел i решка".
22.00 Т/с "Доктор Хаус". 
01.25 Т/с "Дев`ять життiв Хлої 
Кiнг".
02.50 "Нiчне життя".

   УТ-1
06.00,21.25 Шустер-LIVE.
06.45,07.15,08.15 Спорт.
06.55,07.25,08.25,09.35,12.10,
13.35,14.30,00.25 Погода.
07.00,08.00,12.00,15.00 Но-
вини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35,00.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00,21.00,05.35 Пiдсумки 
дня.
09.55 Д/ф "Таємниця зникнен-
ня бджiл".
12.20,02.35 Т/с "МонтеКрiсто".
13.40 Д/ф "У майстернi 
Мондрiана".
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну Укра-
їни.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W53-W54).
00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
01.25 Хiт-парад "Нацiональна 
двадцятка".
03.45 Алхiмiя кохання.
04.30 Помста природи.
04.55 Нехай вам буде кольо-
рово!

   «1+1»
06.15 "Телемагазин".
06 .45 ,07 .10 ,08 .05 ,09 .10 
Снiданок з "1+1".
07.00,08.00,09.00,19.30 "ТСН".
10.00,10.35 М/ф "Аладiн".
11.05,05.25 "Iлюзiя безпеки".
12 .10 ,13 .10 ,03 .30 ,04 .15 
"Сiмейнi мелодрами 2".
14.10,01.35 Т/с "Величне 
столiття. Роксолана 2".
16.45,05.00 "ТСН. Особливе".
17.10 Т/с "Фатмагюль".
20.30 "Вечiрнiй Київ - 2014".
22.20 "Свiтське життя".
23.25 Мелодрама "Кохання та 
iншi лiки".

   IНТЕР
05.25 Т/с "Повернення Мух-
тара 2".
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,
12.00,14.00,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 "Ранок 
з Iнтером".

09.20 Т/с "Пiзнай мене, якщо 
зможеш".
11.15,12.25 Д/с "Слiдство 
вели..." з Л. Каневським".
13.40,14.20 "Судовi справи".
14.55 "Сiмейний суд".
18.10 "Стосується кожного".
19.00 Т/с "Поки станиця спить".
20.00 "Подробицi".
20.40 Т/с "Снайпери. Любов 
пiд прицiлом".
00.45 Х/ф "Усе можливо".
02.35 М/ф.
03.15 "Подробицi" - "Час".
03.55 Д/ф "Клара Лучко. Три 
зустрiчi".

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.40,08.00 Т/с "Самотнiй 
вовк".
07.45,08.45 Факти. Ранок.
07.55,09.10,13.05 Спорт.
09.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини.
09.25 Т/с "Послiдовники".
09.55,16.45 Т/с "Убивча сила".
12.00 Т/с "Прокурорська 
перевiрка".
12.45,15.45 Факти. День.
13.10 Дiстало!
14.10,16.15 Т/с "Платина".
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с "Дiзнавач 2".
22.10 Х/ф "Бумер 2".
01.10 Х/ф "Антибумер".
02.20 Т/с "Карадай"
03.55 Т/с "Перли мого батька".

   5 КАНАЛ
06.30,06.45,07.15,07.35,07.45,
08.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.40,02.50,05.50 Огляд пре-
си.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,03.00,
04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.40,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30 Час. Важливо.
07.40,18.20,23.25,00.25,06.20 
Час спорту.

07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,12.35,13.3
5,14.35,15.35,16.35,19.30,2
0.10,21.10,01.15,04.15 Час. 
Пiдсумки дня.
10.25,14.25,02.55,06.25 По-
года у свiтi.
17.15 Мотор.
17.35,18.35 Машина часу.
18.10,02.40,05.45 Мiсцевий 
час.
21.40,03.30,06.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 "Обережно, модерн!"
06.40 Т/с "Спецзагiн Кобра 
11".
08.35 "ДжеДАI. Воїни дорiг".
09.00,18.30 Новини "Спец-
кор".
09.30 Х/ф "Помилка рези-
дента".
12.30 "Нове Шалене вiдео 
по-українськi".
14.25 "Облом UA. Новий 
сезон".
16.30 Т/с "Ментiвськi вiйни 
5".
19.00 Т/с "Останнiй бiй ма-
йора Пугачова".
23.00 Х/ф "Вiрус". 
01.00 Жiночий американ-
ський футбол.
0 1 . 4 5  Х / ф  " В б и вс т во  у 
зимовiй Ялтi".

   «УКРАЇНА»
06.00,  05.05 Остаточний 
вердикт.
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.05 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09 .15 ,  14 .00 ,  15 .20  Т / с 
"Слiд".
10.00 Т/с "Моя велика сiм`я".
12.50,19.45 "Говорить Укра-
їна".
17.00, 02.45 Т/с "Врятувати 
боса".
20.25 Т/с "Країна 03".
22.55 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу.
01.00 Великий футбол.
05.55 Срiбний апельсин.

   «БУКОВИНА»

06.02,10.29 «Святині Буко-
вини»  
06.30,09.30, 13.22, 01.40, 
03.10 «Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20,10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М \фільм
08.00 «Телелітопис краю»  
08.30,04.10 «Одвічні цін-
ності» 
09.00 Д/фільм «Екожиття» 
11.08,17.00 «Буковинчики-
веселинчики» 
11.34 «На музичній хвилі»  
12.00 Д/ф «Неповторна при-
рода» 
12.30 Д/ф «Смаки культур» 
14.04,20.00 «Невигадані 
історії»  
14.30 «А музика звучить»
15.20 «Країна талантів» 
16.17,03.40,04.40 «Теле-
меридіани» 
16.30 «Роздуми про сокро-
венне» 
17.30 «Палітра»  
18.00, 23.00 «Студія А 3» 
19.30 «Акценти»  
20.30 «Погляд» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Незвичайні 
культури» 
21.30 Д/фільм «Світ квітів» 
22.25 «Час країни» 
22 .55  «Служба розшуку 
дітей»
23.52 «Телемандри» 
00.10 Т/с «Моє серце напо-
лягає» . 
01.10 Д/фільм «Рукоділля 
для дітей» 
02.10 «Фабрика ідей» 
02.40 «Енергоманія» 
05.30 «Розмова без нотацій»  

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,15:00,21:00 Кі-
нозал «Малятко»
07:20,09:50,14:55,16:55,19
:35,01:20 «Парад планет»
07 :30 ,19 :00 ,21 :30 ,00 :00 
«Чернівецький репортер»
07:55,08:55,13:10,15:55,19:2
5,21:55,00:25 Погода
08:00,19:30,21:25 Афіша
08:05,16:30 «Феєрія ман-
дрів»
09:00 «Чудеса природи»
09:25,18:00 «Незвичайні 
культури»  

10:00,19:45,00:40 Програма 
привітань “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30,01:30 «Блискуча годи-
на від М2»
13:15 Х/ф «Зачароване ко-
ролівство»  (1) 
16:00 «Подорожувати стиль-
но»  
17:05 Хенд Мейд» 
17:20 «Невідома Україна» 
18:25 «Чудеса природи»
22:00 Х/ф «Кохання на сто-
роні»  (2)

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25,09.30 М/с "Маша i 
ведмiдь".
06.50,10.00 М/с "Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць".
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с "Черепашки му-
танти нiндзя".
08.55 М/с "Гуфi i його ко-
манда".
10.55 Єралаш.
1 2 . 0 0  Т / с  " М а л е н ь к i 
таємницi".
14.00 Вiталька.
15.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
1 7 . 1 5 , 1 9 . 0 5  Р о з с м i ш и 
комiка.
18.10,22.20 Т/с "Свiтлофор".
20.00 Х/ф "Ялинки".
21.30,01.45 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський Клуб.
00.10 Х/ф "Скажи, що це 
не так". 
02.20 Рай, гудбай.
03.05 Теорiя зради.
03.50 З ночi до ранку.

   НТН
04.45, 15.15 Т/с "УГРО 2".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Т/с "Пороки та їхнi 
прихильники".
13.00 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13".
15.00,19.00 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Здивуй мене".
21.20 Х/ф "Клуб перших 
дружин". 
23.20 Х/ф "Замiна". 
01.30 Т/с "Закон i порядок. 
Вiддiл особливих справ 11". 
03.40 "Випадковий свiдок".

   СТБ

04.55 Х/ф "Прощальна га-
строль "Артиста".
06.15,18.55 "Неймовiрна прав-
да про зiрок".
07.10 Х/ф "Жiноча логiка".
18.00,22.00 "Вiкна-новини".
19.55,22.35 Х/ф "Безцiнна 
любов".
00.45 Х/ф "Два квитки до 
Венецiї".
02.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.10 Kids` Time.
05.30,06.15 М/с "Злюки бо-
бри".
06.35,08.05,11.00,19.00 Т/с 
"Воронiни".
07.00,18.00,02.05 Репортер.
07.05 Т/с "Ластiвчине гнiздо".
09.05,16.00 Т/с "Не родись 
вродлива".
15.00,22.00 Т/с "Молодiжка".
18.20,05.00 Абзац!
23.00 Х/ф "Кiнопобачення".
00.40 Х/ф "Ледi i чемпiон".
02.10,03.05,03.55,04.35 Зона 
ночi.
02.15 Де ти, Україно?
03.10 Пристрастi навколо 
символiки.
03.30 Київ на рубежi сторiч.
0 4 . 0 0  С .  П а р а д ж а н о в . 
Вiдкладена прем`єра.
04.15 Цiнуйте майстрiв змо-
лоду.
04.40 25-й кадр.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 Т/с "Хто у домi госпо-
дар".
09.00 М/ф.
09.40 М/с "Смiшарики".
10.00 Т/с "Всi жiнки - вiдьми".
13.40 Т/с "Дикий янгол".
15.15 Т/с "Комiсар Рекс".
17.10 "Розсмiши комiка".
18.10 "Звана вечеря".
19.10 "Орел i решка".
20.10 "КВК".
22.20 "Люди П`ятницi".
02.10 "Нiчне життя".

понеділок4 липня п’ятниця

понеділок11 3 липня четвертеле

теле



   УТ-1
06.00,07.30,08.50,09.00,11.05
,13.20,14.25,15.45,22.50,23.3
0 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.45 Крок до зiрок.
07.35,08.40 Спорт.
07.50 Шеф-кухар країни.
09.30 Як це?
09.55 М/ф "Сае Ча Коу".
10.25,02.40 Хто в домi хазяїн?
11.10 Д/ф "Варшава, вчора i 
сьогоднi".
11.35,03.10 Фольк-music. На 
Iвана Купала.
13.30,01.50 Т/с "МонтеКрiсто".
14.35 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W55-W56).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W51-W52).
21.00,01.20 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма "Єв-
ропейський стадiон культури 
2014", ч. 2.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Х/ф "Клуб жiнок".
04.20 Алхiмiя кохання.
05.05 Нехай вам буде кольо-
рово!

   «1+1»
07.00 "Велика iлюзiя".
07.35 М/ф.
08.10,08.35 М/с "Гуфi та його 
команда".
09.00 "Лото-Забава".
10.10 "ТСН".
11.00 "Свiт навиворiт 5: 
Iндонезiя".
12.05 "Машинi казки. Маша i 
ведмiдь".
12.40 Комедiя "Елвiн i бурун-
дуки 3".
14.35,21.00 "Мiй малюк зможе".
15.50 "Мiняю жiнку".
17.25 "Розсмiши комiка 5".
18.25 "Українськi сенсацiї".
19.30,05.30 "ТСН-Тиждень".
22.10 Бойовик "Зелений шер-
шень".
00.45 Х/ф "Легенда Зорро".

02.45 Х/ф "Маска Зорро".
05.00 "Телемагазин".

   IНТЕР
04.45 Х/ф "Любов i голуби".
06.25 "Юрмала".
08.00 "Вдалий проект".
09.00 "Школа лiкаря Комаров-
ського. Невiдкладна допомога".
09.30 "Недiльнi новини".
10.00,02.55 "Орел i решка. На 
краю свiту".
11.00 "Сусiд на обiд".
12.05 Х/ф "Щасливий маршрут".
14.05 Х/ф "Я чекатиму тебе 
завжди".
18.05,21.55 Т/с "Любов не кар-
топля".
20.00,04.00 "Подробицi тижня".
23.50 Т/с "Горобини кетяги 
червонi".
03.45 М/ф.

   ICTV
05.20 Факти.
05.50 Таксi.
06.20 Космонавти.
07.05 Анекдоти по-українськи.
07.50 Зiрка YouTube.
09.00 Дивитися всiм!
11.00 Х/ф "Забiйний футбол".
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с "Платина".
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф "Чорна блискавка".
22.25 Х/ф "Денна варта".
01.20 Х/ф "Менi не боляче".
03.00 Х/ф "Пивний фестиваль". 

   5 КАНАЛ
6.30 Місцевий час
06.30 Мiсцевий час.
06.40,10.35,16.35,23.35,00.35,04
.40,06.15 Машина часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,20.00,22.00,23.0
0,00.00,02.00,03.00,04.00,05.00 
Час новин.
07.10,08.10,18.15,23.25,00.25 
Час спорту.
07.15,11.25,14.25,17.25,22.55,23.
55 Погода в Українi.

07.20,08.20,22.15,23.20,00.15,03
.36 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17
.30,18.25,19.30,20.30,22.30,23.3
0,00.30,01.35,02.35,03.30,04.35 
Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.25,03.35 Погода у свiтi.
08.35,20.35,02.15 В кабiнетах.
09.10,12.35,19.35,01.40 Велика 
полiтика.
09.35,15.35 Вiкно до Америки.
10.25 Погода на курортах.
11.10 Технопарк.
11.35,17.35,22.35,02.40 Кiно з Янiною 
Соколовою.
13.35 Мотор.
14.35,03.40,04.15 Феєрiя мандрiв.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00,01.00,05.15 Час: пiдсумки 
тижня з В. Гайдукевичем.
21.40,03.15,06.00 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 "Обережно, модерн!"
07.00 "Маски-шоу".
10.00 "Нове Шалене вiдео по-
українськi".
11.00 "Облом UA. Новий сезон".
12.00 "Бушидо".
14.00 Жiночий американський 
футбол.
15.00 Д/ф "Погляд зсередини: Ка-
тастрофа в Мексиканськiй затоцi".
16.00 Д/ф "Таємна зброя".
17.00 Х/ф "Макс Пейн".
19.00 Х/ф "Мiсiя на Марс".
21.15 Х/ф "Чужий 4". 
23.35 Х/ф "Доказ смертi". 

   «УКРАЇНА»
06.20 Подiї.
06.40 Срiбний апельсин.
07.00 Таємницi зiрок.
07.55 Т/с "Люба. Любов".
11.45 Т/с "Країна 03".
16.00 Т/с "Тiльки про любов".
19.00,02.05 Подiї тижня.
20.40,21.40 Т/с "Iнтерни".
22.45 Концерт Семена Слєпакова.
00.15 Comedy Woman.

03.25 Х/ф "Iндi". 
04.55 Х/ф "Я залишаюся".

   «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30,13.00, 00.10, 03.00 –  «Музич-
ний експрес» 
07.00,11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 00.00 
«Погода» 
07.04 «Телемеридіани» 
07.30 «Буковинчики-веселинчики» 
08.00 «Країна талантів»
08.30,15.25 М/фільм 
08.55 «Зелена аптека» 
09.00,23.00 «Резонанс»  
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»   
11.05 «Профі»  
11.20 «Фейс-контроль»  
12.00,19.30 «Реалії»  
13.30 «Абетка здоров’я» 
14.05,05.00 «А музика звучить»
16.00 «Міні - мікс»  
17.00 Д/фільм «Дива цивілізації» 
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45,04.00 «Подіум її життя» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм«Дива цивілізації» 
22.00 Д/фільм«Розкішні мандрівки» 
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)  
01.10 «Розмова без нотацій»  
01.40 «Повір у себе» 
01.10 Д/фільм «Рукоділля для 
дітей» 
03.30 «Діловий ритм» 

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,09:45,11:40,14:40,18:15,20:50,
00:40 «Погода»
07:05,11:55 «Хенд Мейд» 
07:30,20:55 Афіша
07:35,12:20 Кінозал «Малятко»
08:05,09:50,11:45,16:40,19:00,01:20 
«Парад планет»
08:20,17:30 «Чернівецький репор-
тер» Підсумковий випуск (рум. мов) 
09:05 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00,19:10,00:50 Програма приві-
тань “Вулиця Святкова,1”
13:00,01:30 «Блискуча година від 
М2»
14:45 Х/ф «Зачароване королів-

ство»  (1)
16:50 Музична програма (рум. мов)
18:20 «Служба порятунку 101»
18:50 «Етикет»
21:00 Х/ф «Замикаючи кільце» (2)    
23:00 Х/ф «Щаслива подія» (3)

   ТЕТ
06.00 М/ф "Сьомий братик".
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с "Смiшарики".
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с "Даша-дослiдниця".
10.05 М/с "Вперед, Дiєго, вперед!"
10.35 М/с "Фiксики".
11.05 М/ф "Турботливi ведмедики: 
Мандрiвка в Жартоляндiю".
12.25 Х/ф "Мармадюк".
14.00 Єралаш.
14.35 Х/ф "Остiн Пауерс: Людина-
загадка мiжнародного масштабу".
16.15 Панянка-селянка.
17.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
21.50,00.35 Уральськi пельменi.
22.45,01.20 Дiвчата зрозумiють.
23.40 Т/с "Радiо секс". 
02.10 Х/ф "Скажи, що це не так". 
03.40 З ночi до ранку.

   НТН
04.50 Х/ф "Увага! Всiм постам..."
06.05 Т/с "Вулицi розбитих лiхтарiв".
08.05 Т/с "Каменська 5".
11.30 "Легенди карного розшуку". 
Розвiдка. Операцiя "Маскарад".
12.00 "Агенти впливу".
12.50, 22.45, 04.15 "Випадковий 
свiдок".
13.30 Х/ф "Здивуй мене".
15.15 Т/с "Капiтан Гордєєв".
19.00 Т/с "Павутиння 4".
23.00 "Головний свiдок".
00.00 Х/ф "Русалка з безоднi". 
01.30 Х/ф "Клуб перших дружин". 
03.10 "Речовий доказ".
03.50 "Легенди бандитської Оде-
си".

   СТБ
05.55 Х/ф "До мене, Мухтар!"
07.15 Х/ф "Версiя полковника 

Зорiна".
09.00 "Усе буде смачно!"
10.20 "Караоке на Майданi".
11.20 Х/ф "Самара".
15.05 Х/ф "Дiм малюка".
19.00 "Битва екстрасенсiв".
20.35 Х/ф "Це мiй собака".
22.30 Х/ф "Прощання".
00.30 Х/ф "Вокзал для двох".
02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.20 М/с "Мисливцi за приви-
дами".
07.20 М/ф "Як приручити вед-
медя".
08.50 Х/ф "Хресний пес".
10.45 Х/ф "Том i Джерi: Шерлок 
Холмс".
11.45 Файна Украйна.
13.55 Хто зверху 2.
15.50 Т/с "Воронiни".
18.40 Шоумастгоуон.
00.10 Х/ф "Їх власна лiга".
02.35,03.35,04.35,05.00 Зона ночi.
02.40 Зима надiї.
03.05 Червона Земля.
03.40 Драй Хмара: останнi 
сторiнки.
04.05 Митрополит Дмитро Мо-
гила.
04.40 Моя адреса - Соловки. 
Навiщо перекладати Вергiлiя.
05.05 25-й кадр.

   К1
06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 М/ф.
08.00 М/с "Смiшарики".
08.30 М/ф "Барбi i Дракон".
10.00 "Їмо вдома".
11.30 "ВусоЛапоХвiст".
1 2 . 3 0  " То п - м од ел ь  п о -
американськи".
15.15 "Орел i решка. Шопiнг".
16.10 "Орел i решка. Курортний 
сезон".
18.10 "Вечiрнiй квартал".
20.00 Х/ф "Супер 8". 
22.10 "КВК".
00.40 Х/ф "Вiкi Крiстiна Бар-
селона". 
02.15 Х/ф "Крихiтка на мiльйон 
доларiв". 
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   УТ-1

06.00 Пiдсумки.
06.20,13.20,14.25,15.45,23.30 
Погода.
06.25 На слуху.
06.45 Спорт.
07.00,08.05 Шустер-LIVE.
11.15 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W53-W54).
13.30,01.50 Т/с "МонтеКрiсто", 
64 с.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W49-W50).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу (W55-W56).
21.00,01.20 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма 
"Європейський стадiон куль-
тури 2014", ч. 1.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Гумористичний клуб 
"Золотий гусак".
00.00 Х/ф "Клуб жiнок".
02.40 Книга.ua.
03.05 Як це?
03.30 "Надвечiр`я".
04.20 Алхiмiя кохання.
05.05 Нехай вам буде ко-
льорово!

   «1+1»
06.35 Х/ф "Академiя пана 
ляпки".
08.20,08.40 М/с "Гуфi та його 
команда".
09.05 "Свiтське життя".
10 .10 ,03 .25  М ел одрама 
"Коли зацвiтає багульник".
14.05 "Вечiрнiй Київ - 2014".
16.00 "Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi".
18.30 "Розсмiши комiка 5".
19.30 "ТСН".
20.15 "Вечiрнiй квартал".
22.20 Х/ф "Маска Зорро".
01.20 Х/ф "Легенда Зорро".
05.55 "Телемагазин".

   IНТЕР
04.40 Т/с "Снайпери. Любов 
пiд прицiлом".
08.00 "Школа лiкаря Кома-
ровського".
08.30 Д/ф "Гурченко. По той 
бiк Карнавалу".

09.30 "Новини".
10.00 Х/ф "Любов i голуби".
12.10 Т/с "Горобини кетяги 
червонi".
16.05 "Юрмала".
18.05,20.35 Т/с "Любов не 
картопля".
20.00 "Подробицi".
22.30 Х/ф "Щасливий марш-
рут".
00.25 Х/ф "П`ять зiрок".
02.20 М/ф.
02.35 "Подробицi" - "Час".
03.10 Х/ф "Усе можливо".

   ICTV
05.25 Факти.
06.05 Свiтанок.
06.55 Х/ф "Забiйний футбол".
08.30 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.10 Квартирне питання.
11.05 Х/ф "Угода".
12.45 Факти. День.
13.10,20.10 Т/с "Дiзнавач 2".
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.05 Х/ф "Нiчна варта".
00.40 Х/ф "Бумер 2".
02.30 Х/ф "Кам`яна башка".
04.00 Т/с "Карадай".

   5 КАНАЛ
06.30,18.10,04.50 Мiсцевий 
час.
06.40,14.35,18.35,19.35,22
.35,01.15,01.40,05.10,05.40 
Машина часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.00,2
1.00,22.00,23.00,00.00,01.00,
02.00,04.00,05.00 Час новин.
07.10,08.10,18.25,23.25,00.2
5,03.25,06.20 Час спорту.
07.15,12.55,14.25,17.10,22.5
5,23.50 Погода в Українi.
07.20,22.20,23.20,00.15,03.35 
Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.40,11.3
0,12.30,13.30,14.30,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,20.3
0,22.30,23.30,00.30,01.35,0
2.35,03.30,04.45,05.30 Час. 
Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.15,13.25,16.10,00.55 По-
года на курортах.
08.35,16.35,20.35,02.15 В 
кабiнетах.

09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.10 Вiкно в Європу.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.35 Iнтелект.ua.
15.35,04.15 Кiно з Янiною 
Соколовою.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
19.15,20.20 Тема/Хронiка 
тижня.
21.10,00.35,03.45 Велика 
полiтика.
21.35,03.00,06.00 Вiкно до 
Америки.
03.40,05.35,06.25 Погода у 
свiтi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
0 6 . 1 5  " О б е р е ж н о ,  м о -
дерн!"
07.15 "Нове Шалене вiдео 
по-українськi".
09.00 "Облом UA. Новий 
сезон".
11.00 Т/с "Контргра".
19.00 Х/ф "Один день за-
кону". 
21.00 Х/ф "Макс Пейн".
23.05 Х/ф "Ворог мiй".
01.10 Х/ф "Вiрус". 
0 2 . 3 5  Х / ф  " М о с к а л ь -
чарiвник".

   «УКРАЇНА»
07.00,19.00,02.05 Подiї.
07.15 09.00 Т/с "Iнтерни".
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф "Повiр, усе буде 
добре".
13.10 Т/с "Люба. Любов".
17.00 19.40 Т/с "Тiльки про 
любов".
22.55 Футбол. ЧС-2014. 1/4 
фiналу.
01.00 Великий футбол.
02.45 Т/с "Ментовськi вiйни 
7".
05.45 Срiбний апельсин.

   «БУКОВИНА»
6.02, 17.00 «Роздуми про 
06.02 «Роздуми про со -
кровенне»  

06.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05, 20.30 «Телемери -
діани»  
07.30 «Долі жіночі» (рум. 
мов)  
08 .00 ,  05 .00  «А  м узик а 
звучить»
08.30,15.30 М\фільм  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя» 
09.52 «Телемандри» 
10.00,12.30 «Палітра»   
10 .30 ,16 .30  «Країна  та -
лантів»  
11.00 «Міні - мікс»   
12.00 «Невигадані історії» 
13.30,00.40 «Захисник Ві-
тчизни-рятувальник» 
14.05 «А музика звучить»
16.00 «Фейс-контроль»  
17.00 Д/фільм «Дива циві-
лізації» 
17.30,23.00 «Резонанс»  
18.25,21.00 «Реалії» 
19.30,04.00 «Формула успі-
ху»  
20.45 «Вечірня казка» 
22.00 Д/фільм «Світ квітів» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 «Час змін»
01.40 «Абетка здоров’я» 
02.10 Д/фільм «Рукоділля 
для дітей» 
03.30 «Енергоманія» 

   ТРК«ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,12:55,14:40,1
9:00,20:55,00:40 «Погода»
07 :05 ,09 :00 ,12 :05 ,16 :15 
Кінозал «Малятко»
07:40,09:50,11:45,17:20,
19:05,01:20 «Парад пла-
нет»
08:00 «Чернівецький ре-
портер» 
08:30,19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квіт -
ник»
1 0 : 0 0 , 1 9 : 1 5 , 0 0 : 5 0  П р о -
грама привітань “Вулиця 
Святкова,1”
1 0 : 5 0 , 2 0 : 1 0  « М у з и ч н и й 
серпантин»
11:55 «Етикет»
1 3 : 0 0 , 0 1 : 3 0  « Б л и с к у ч а 
година від М2»
14 :45  Х /ф «Зачароване 
королівство»  (1)  

17:10 «Етикет»
17:30 «Хенд Мейд»
18:00,00:00 «Чернівець -
кий репортер». Підсумко-
вий випуск
21:00 Х/ф «Любовний ме-
неджмент»  (2)
22:35 Х/ф «Сімейне дере-
во»  (2)

   ТЕТ
06.00 М/ф "Маленькi  ге -
рої".
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с "Смiшарики".
09.00 Мультик з Лунтiком.
0 9 . 4 0  М / с  " Д а ш а -
дослiдниця".
10.05 М/с "Вперед, Дiєго, 
вперед!"
10.35 М/с "Фiксики".
11.05 М/ф "Lego: Пригоди 
Клатча Пауерса".
12.25 Х/ф "Осляча шкура".
13.30 Єралаш.
14.45,02.10 Х/ф "Берего-
вий патруль: Весiлля на 
Гаваях".
1 6 . 3 5  Х / ф  " О с т i н  П а у -
е р с :  Л ю д и н а - з а г а д к а 
мiжнародного масштабу".
18.15 Х/ф "Ялинки".
20.00 Розсмiши комiка.
2 1 . 5 0 , 0 0 . 3 5  Ур а л ь с ь к i 
пельменi.
2 2 . 4 5 , 0 1 . 2 0  Д i в ч а т а 
зрозумiють.
23.40 Т/с "Радiо секс". 
03.40 З ночi до ранку.

   НТН
04.00 Т/с "УГРО 2".
04.25, 12.55 "Випадковий 
свiдок".
07.30 Т/с "Пороки та їхнi 
прихильники".
11 . 3 0  " Реч о в и й  д о к аз " . 
Пригоди живого трупа.
12.00 "Головний свiдок".
1 3 . 3 0  " П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя гуморист".
14.00 "Крутi 90-тi".
14.50 Т/с "Вулицi розбитих 
лiхтарiв".
19.00 Т/с "Каменська 5".
2 2 . 3 0  Т / с  " Г о в о р и т ь 
полiцiя!"
01.30 Х/ф "Замiна". 
03.20 "Речовий доказ".

   СТБ
06.20,01.30 Х/ф "Людина-
амфiбiя".
08.05 "Караоке на Майданi".
09.00 "Усе буде смачно!"
10.00 "Хата на тата".
12.00 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей".
13.45 Х/ф "Безцiнна любов".
18.00 Х/ф "Дiм малюка".
21.50 "Вагiтна в 16".
22.45 "Дочки-Матерi".
23.45 "Давай поговоримо 
про секс".
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/с "Мисливцi за при-
видами".
06.25 М/с "Том i Джерi".
07.30,10.00 Ревiзор.
12.40 Ревiзор пост-шоу.
14.15 Хто зверху 2.
18.05 Т/с "Воронiни".
18.40 Феномен.
23.55 Люди Хе.
01.25 Х/ф "Кiнопобачення". 
02.45,03.40,04.40,05.20 Зона 
ночi.
02.50 Українцi Надiя.
03.45 Десята муза в Українi.
04.45 Великий злам.
04.55 Дiалоги: В. Сiльвестров.
05.25 25-й кадр.

   К1

06.00 "Шеф-кухар".
06.30 "Top Shop".
07.30 М/ф.
08.50 М/с "Смiшарики".
09.40 М/ф "Барбi i Дракон".
11.10 М/ф "Мегамозок".
13.00 "ВусоЛапоХвiст".
15.00 "Орел i решка. Курортний 
сезон".
17.00 "Орел i решка. Шопiнг".
18.00 Х/ф "Кохання та iншi 
неприємностi". 
20.00 "Вечiрнiй квартал".
21.50 "КВК".
00.15 Х/ф "Секс гуру". 
01.45 Х/ф "Вiкi Крiстiна Барсе-
лона". 

субота 5 липня теле

8понеділокнеділя 6 липня теле
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«Я не купую косметику, а роблю 
її вдома»

Різниця 
між натуральною 
(домашньою) та 

магазинною косметикою така 
ж, як між водою з чистого 

джерела і з калюжі, до 
якої вилили бензин.

Економіст за освітою, Юлія МЕДВЕДЄВА тривалий час не 
могла підібрати собі косметичні засоби. Навіть найдорожчі 
з них не зволожували, а, навпаки, пересушували обличчя, 
крем для рук не захищав від завітрення, а лосьйони не 
зменшували подразнення. Перепробувавши усе можливе, 
жінка узялася вивчати натуральну косметологію і… 
перейшла на косметику власного виробництва. 

– Я з дитинства мріяла бути космето-
логом. У 10 років я вирізала з журналів 
усі рецепти кремів та лосьйонів, які 
можна приготувати у домашніх умовах. 
Потім усе це вклеювала у спеціальний 
зошит. До речі, мама його зберегла, – 
розповідає Юлія. – А потім життя скла-
лося так, що вивчилась я на економіста. 
До захоплення натуральною космети-
кою повернулася  через багато 
років, коли сама стала ма-
мою. Адже так хочеть-
ся для дитини всьо-
го найкращого! 
Стала помічати, 
що скільки би не 
мастила кремом 
ніжки синочка, 
шкіра все одно за-
лишалася сухою. 
А у складі гелів для 
миття новонародже-
них виявила стільки хімії, 
що страшно було ними корис-
туватися!

Освоїти хімічні властивості трав, ві-
тамінів та ягід, із яких можна виготовля-
ти корисну косметику, Юлі допомогла 
тітка – хімік за освітою. 

– Уперше зробила для себе лось-
йон і сироватку для обличчя. Після 
першого вмивання відчула свіжість 
і – головне! – не було стягнутості, –  
каже жінка. – В усьому, що я створюю, 
є консерванти, але рослинні – екстракт 
кісточок грейпфрута, вітамін Е, про-
поліс. Використовую їх для того, щоби 
в косметиці не заводилися бактерії. 
Головна умова для моєї косметики  – 
зберігати її в холодильнику. 

Згодом Юлія Медвєдєва почала 
робити мило. Спочатку було страш-
нувато, бо доводилося працювати з 
лугом. Вдягала спеціальні окуляри, 
цупкі рукавиці – і займалася справ-
жнім миловарінням за «бабусиними 
рецептами». Жодної краплі Е-добавок 
і барвників не додавала. І результати 
перевершили всі сподівання.

– Коли помилася милом власного 
виробництва, уперше не довелося 
користуватися кремом: шкіра була 
ніжна-ніжна. Домашнім милом почала 
мити й сина, – зізнається Юля. – А ще 
помітила, що косметика «хенд мейд» 
за ціною дорівнює магазинній, та 
якість її значно вища.

Для створення крему, лосьйону чи 

маски Юлія Медвєдєва бере виключно 
натуральні інгредієнти: рослинні та 
ефірні олії, продукти бджільництва, 
екстракти лікарських рослин, вітаміни 
й провітаміни, для зв’язування води 
та олії – гіпоалергенні щадні емульга-
тори. На загал авторський крем може 
містити до 30 складових.

– Шкіра – це захисний бар’єр між 
навколишнім світом і нашими внутріш-

німи органами. Дуже важливо, 
що на неї потрапляє. Нині 

більшість косметичних 
засобів містить лау-
рилсульфат натрію, 
який використовують 
у промисловості. Цей 
компонент спричиняє 
алергію. Це ж уся хі-

мія, яка потрапляє на 
нашу шкіру, через пори 

проникає всередину ор-
ганізму. А звідси – серйозні 

захворювання печінки, нирок тощо, 
–  каже Юлія. – Звісно, косметика з 
«поганим» складом не вб’є, але по-
тягне цілий букет хвороб. 

Юлія Медвєдєва не радить людям із 
проблемною шкірою купувати для об-
личчя тоніки, до складу яких входить 
спирт. Спочатку він робить шкіру при-

вабливою, знежирює, звужує пори, та 
через місяць-два муміфікує обличчя, 
висушує його. Зашкодити вашому об-
личчю можуть також денатурований 
спирт,  етанол, метанол, етиловий, 
ізопропіловий  та бензиловий спирт.   

Якось Юля спробувала приготува-
ти мило на молоці, яке щодня купує в 
магазині для сина. І та була неприємно 
здивована результатом: 

– Я дуже сильно заморозила мо-
локо, на лід перетворила, а потім по-
трохи почала додавати до нього лугу. 
З точки зору хімії, максимум, що могло 
статися – утворитися сирна маса. 
Проте реакція, яку дало магазинне 
молоко, мене шокувала: воно просто 
розшарувалося на три складові – жовтий 
барвник, незрозумілі пластівці і власне 
воду. Виходить, у магазині ми купуємо 
зовсім не молоко, а фарбовану воду?.. 
Відтоді надаємо перевагу домашнім 
молокопродуктам.

Юлія Медвєдєва впевнена: те, що ми 
їмо, неодмінно позначається на нашому 
обличчі. Зокрема, що більше жирної чи 
смаженої їжі ми з’їли ввечері, то більше 
висипань з’явиться на обличчі зранку. 
Так само не радить захоплюватися 
шоколадом і тістечками. Вони теж зали-
шають поганий слід на нашому обличчі.

– В ідеалі ранок здорової людини 
має починатися з ложки меду та чаю 
з лимоном, – радить Юлія. – Уже після 
цього можна з’їсти вівсянку. В раціоні 
має бути багато овочів і зелені – в них 
міститься чимало вітамінів, корисних 
для шкіри. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Лосьйон для проблемної шкіри легко приготувати в домашніх 
умовах. Для цього у 50 мг мінеральної води треба розчинити 5 ампул алое 
для ін’єкцій. Протираючи обличчя таким лосьйоном, уже невдовзі помітите, 
як звузилися пори, а шкіра стала свіжою та зволоженою.

Для тих, у кого виникли зморшки, можна робити таку суміш: дві 
анісових протипростудних капсули видавити у 10 мг аптечного гліцерину. 
Щодня наносити на зону зморшок.  

Для обличчя з нормальною та сухою шкірою змішати в рівних 
пропорціях рідкі дріжджі, оливкову олію, вершки. Утворену суміш нанести 
на обличчя на 15 хвилин. Потім змити звичайною водою або відваром липи 
чи ромашки.

Пілінг для обличчя: розчин хлориду кальцію (аптечний фізрозчин) 
нанести на обличчя у два прийоми (другий – коли висох перший). Потім 
намилюємо обличчя і хвилину масажуємо його. Такий пілінг дуже добре 
очистить шкіру від ороговілих часток.

Крем для рук: 50 грамів олії какао  та 10 грамів кокосової олії 
переплавити на водяній бані та додати до отриманої однорідної маси 
2 мл вітаміну Е. Покласти до холодильника. Через кілька годин можна 
користуватися. 

Ретинол (вітамін Е) застосовуйте тільки взимку, влітку він може спровокувати 
пігментацію. І постійно користуватися ним також не варто, аби не пересушити 
шкіру. Оптимальний варант – місяць щопівроку.

Аби сонце не стало 
ворогом

Плануючи літній відпочинок, варто продумати не 
тільки, як найкраще скористатися сонячними днями, 
але й захиститися від небезпечного впливу надлишку 
ультрафіолетового опромінення.

Небезпеки від сонячних променів
У складі сонячного випромінювання є два типи ультрафіолетових про-

менів, здатних спричиняти сонячні опіки та рак шкіри. Ультрафіолет-А 
становить більшу частину сонячного випромінювання, оскільки проходить 
через шар озону. Переважна частина ультрафіолету-В поглинається озоно-
вим шаром, проте решта його може спричинити серйозні ушкодження шкіри. 

Припускається, що меланома, найбільш небезпечна форма раку шкіри, 
може бути пов’язана зі значним опроміненням ультрафіолетом-В у віці до 
20 років. 

Крем на захист від сонця
Аби звести небезпеку до мінімуму, скористайтеся сонцезахисним кре-

мом. Більшість таких засобів поглинають, відбивають чи розсіюють сонячні 
промені. Щоправда, для дітей до 6 місяців крему не можна використовувати, 
але й на відкритому сонці дітям до цього віку перебувати не слід. 

Сонцезахисний крем забезпечує  і  дітям, і дорослим захист від обох 
видів ультрафіолету, хоча за тривалого перебування на сонці навіть він не 
дає цілковитої безпеки. 

Особливо важливо користуватися сонцезахисним кремом людям із 
ластовинням і родимками на тілі. Часто родимки утворюються в дитинстві 
під впливом сонячного опромінення. 

Як обрати сонцезахисний крем
Купуючи сонцезахисний 

крем, переконайтеся, що він 
захищає від обох видів ультрафі-
олету. Зверніть увагу на цифру 
поруч із літерами SPF(від англ. 
сонцезахисний чинник) на ети-
кетці, що відображає ступінь 
захисту від сонця. 

Дерматологи рекомендують 
користуватися кремами зі сту-
пенем 15 і вище. Ця цифра за-
значає й скільки часу ви можете 
перебувати на сонці, не ризику-
ючи отримати опіки. Скажімо, якщо без захисту цей час може становити 20 
хвилин, то крем із SPF-15  збільшує безпеку перебування на сонці до 5 годин.

Наразі випускаються різні косметичні засоби, які поряд з головним при-
значенням передбачають захист від сонця. Однак не всі вони забезпечують 
захист навіть на рівні SPF-15, тож про адекватну заміну сонцезахисного 
крему не йдеться. Натомість останні дослідження cвідчать, що використання 
сонцезахисного крему із захистом у 15 одиниць допомагає шкірі відновлю-
ватися від попереднього впливу сонячного опромінення.

Як правильно користуватися сонцезахисним кремом?
Нанесіть сонцезахисний крем за 30 хвилин до виходу на сонце, аби 

крем добре ліг на шкіру. 
Піт, купання й сонячні промені послаблюють захисні функції крему, тож  

повторно наносіть крем після кожного купання, якщо не купаєтеся – кожні 
дві години перебування на сонці. 

Водостійкий крем можна наносити кожні 90 хвилин. 
Якщо ви сильно пітнієте, додавайте шар крему кожні 40 хвилин. 
Користуйтеся сонцезахисним кремом і хмарної погоди. 
І ще одне: антиоксиданти дають додатковий захист від сонця, тож перед 

сонцезахисним нанесіть шар крему з вітаміном С. 

І… краще за все уникайте перебування на відкритому повітрі від 10 до 
16 години. 

Варто знати:
1. Ультрафіолетове проміння може проникати крізь скло. 
2. Навіть у хмарну погоду 80% сонячного проміння досягає землі.
3. Температура повітря не впливає на інтенсивність сонячного опро-

мінення, відтак відкриті ділянки тіла слід захищати і холодної погоди. 
4. Пісок, вода, бетон, сніг і біла палуба корабля чи яхти підсилюють 

шкідливий вплив сонячних променів.
5. Діти зазвичай проводять на сонці утричі більше часу, ніж дорослі.
6. Дітям до 6 місяців взагалі не рекомендується бувати на відкритому 

сонці. 
7. Велика кількість родимок на тілі збільшує ризик перебування на 

сонці.   

Застереження: Параамінобензойна кислота у кремах для захисту від 
сонця нерідко спричиняє алергічні реакції. Алергікам і людям з чутливою 
шкірою варто обирати креми, що не містять цього компоненту. 
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Скористайтеся п’ятницею, бо на вихідних 
нічого видатного не очікується. 
Успіх середи залежатиме від вашої працез-
датності та наполегливості у понеділок-вівто-
рок. Четвер може принести зміни у сферах, 
про які ви навіть не здогадуєтеся.

У п’ятницю та на вихідних дошкулятимуть 
здоров’я й нестача коштів. Не піддавайтеся 
поганому настрою, вже від понеділка усе 
може змінитися. Вівторок присвятіть най-
ближчим людям. У середу не починайте 
важливих справ, відкладіть це на четвер.

У п’ятницю завершуйте повсякденні справи. 
Сприятливі дні – субота й понеділок. У неді-
лю не піддавайтеся на провокації, у вівторок 
стережіться обманів. У дорогу вирушайте в 
середу, бо четвер несприятливий для спілку-
вання з незнайомими людьми.

П’ятниця сприятлива для поїздок, у суботу 
краще не користуватися транспортом. Спра-
ви, розпочаті в неділю, мають бути вдалими. 
У понеділок і середу розвивайте розпочате. 
У вівторок не витрачайте грошей, у четвер не 
підбивайте підсумків.

Не хочете розчарувань – не дізнавайтеся 
новини у п’ятницю. Суботу-неділю краще 
використати для нових починань. Не пози-
чайте грошей у понеділок. Вівторок-середа 
сприятливі для вирішення сімейних проблем. 
У четвер просто працюйте.

Не беріть події п’ятниці-суботи близько до 
серця: можна захворіти. У неділю-понеділок 
спробуйте вийти з неприємностей само-
тужки. У вівторок можливі позитивні зміни. 
Середа сприятлива для оздоровлення. У 
четвер не звертайтеся за допомогою.

Цього тижня ви можете розраховувати на 
чиюсь допомогу у п’ятницю і в середу. Субота 
сприятлива для поїздок на відпочинок. У по-
неділок можете починати багато справ – і 
все вийде на краще. У вівторок вирушайте у 
справах. У четвер не приймайте рішень. 

У п’ятницю-суботу не все задумане здійсниться: 
не вистачить грошей. Інтуїція – ваша сильна 
риса цього тижня: підкаже правильні рішення в 
неділю-понеділок. У вівторок стережіться заго-
стрень недуг, у середу-четвер уважно вивчайте 
нові можливості.

У п’ятницю-суботу займіться своїм здоров’ям. 
У неділю просто відпочивайте. Якщо треба 
приймати рішення, зробіть це у вівторок, у 
понеділок лише готуйте їх. У середу не звер-
тайтеся ні до кого за допомогою. У четвер не 
напружуйтеся й бережіть здоров’я. 

У п’ятницю-суботу завершуйте справи й ви-
вчайте нові можливості. Не піддавайтеся роз-
чаруванням у неділю і не дуже сподівайтеся на 
швидкий успіх у понеділок-вівторок. Натомість 
у середу-четвер не проґавте моменту й ловіть 
удачу за хвіст.

П’ятниця вразить несподіванками. Не шукай-
те допомоги в суботу й не позичайте грошей 
у неділю. У понеділок починайте тренування і 
не кидайте їх через кілька днів. Не пропустіть 
можливостей вівторка-середи і не користуй-
теся технікою в четвер. 

У п’ятницю не витрачайте грошей. Якщо хочете 
успіху, ловіть його в суботу. В неділю уникайте 
конфліктів, у понеділок не хваліться можли-
востями. Вівторок несприятливий для поїздки, 
краще відкладіть її на середу. Четвер – для 
рутинних справ.

Вас укусила змія. Отруйна чи 
не отруйна?

Вирушаючи до лісу по гриби чи ягоди, надягніть чоботи. 
Не розсувайте кущі й траву руками, робіть це палкою і без 
різких рухів, бо можете натрапити на змію. Принаймні, вже 
чотири буковинця потерпіли від її зубів. Та, слава Богу, всі живі й 
здорові. Змії, як правило, не агресивні і кусають лише тоді, коли 
їх турбують або завдають їм болю. Коли на змію наступили, – 
вкусить обов’язково. 

Якщо ж таке трапилося, перше, що слід дізнатися у такій 
ситуації – яка саме змія вас вкусила: отруйна чи не отруйна.  

Як виглядає отруйна змія
У наших широтах найбільш поширена гадюка звичайна. 

Вона сягає 70-80 см завдовжки. Забарвлення тіла у різних 
особин мінлива: зверху може бути бурого, сірого, брунат-
ного, темного помаранчевого кольору із різними відтінками. 
Характерна наявність гарної зигзагоподібної смуги вздовж 
усієї спини. Однак зустрічаються особини суцільного чорного 
кольору, в яких смугу вздовж спини важко побачити. 

До того ж у гадюки голівка трикутно-заокруглена, чітко 
відрізняється від тіла, на відміну, скажімо від неотруйної мі-
дянки, в якої голівка кругла. 

Що буває при укусі отруйної змії

Десь через годину може виникнути задишка, посилене 
серцебиття, нудота, блювота, гіркий присмак і сухість у роті. 
Пік такого стану наступає через 8-24 години. 

Важка форма інтоксикації від укусу гадюки спостерігаєть-
ся лише у 6-7% випадків, у більшості – легка інтоксикація із 
помірно вираженими крововиливами, набряками, болем і без 
загальних проявів отруєння. У важких випадках стан хворого 
поступово нормалізується за 2-3 тижні, за легкого ступеня – 
через 3-5 днів. Смертельними бувають лише 3 випадки на 5 
тис. укусів.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ВКУСИЛА ОТРУЙНА ЗМІЯ:
НЕ припікайте місце укусу!
НЕ накладайте тугий джгут!
НЕ робіть розрізів на місці укусу!
Якнайшвидше промийте місце укусу спиртом (чи оде-

колоном, горілкою), перекисом водню, міцним розчином 
марганцівки, спиртовим лосьйоном або хоча б чистою водою. 
Це видалить зі шкіри слину та отруту і знешкодить частину її 
в ранці, адже отрута містить головним чином білкові сполуки. 

Одразу після укусу можна спробувати вичавити отруту з 
ранок разом з кров’ю, яку треба одразу ж прибрати. 

Якщо ж від укусу пройшло вже кілька хвилин, слід від-
смоктати з ранок отруту, швидко випльовуючи її. Це дозво-
лить видалити 30-50% усієї дози отрути і суттєво знизити 
інтоксикацію. Це може зробити і сам постраждалий, і хтось із 
його оточення. Зміїна отрута при попаданні до рота й шлунка 
інтоксикацію не спричиняє, але: 

НЕ відсмоктуйте отруту з ранки, якщо в роті чи на 
губах маєте ранки чи подряпини! 

Вище місця укусу накладіть широку щільну пов’язку з 
тканини, щоби вона не заважала кровотоку, а лише трохи 
уповільнювала поширення отрути. Зі зростанням набряку 
пов’язку слід послаблювати, щоби вона не врізалася у м’які 
тканини. 

Давайте постраждалому багато пити теплого питва (краще 
за все – міцного чаю).

НЕ давайте постраждалому спиртного!
І якомога швидше доставте його до найближчої лікарні. 
Дітям до 4 років слід негайно ввести сироватку!
НЕ гайте часу, якщо змія вкусила дитину!

а – слід від укусу неотруйної змії, б,в,г – отруйної

Якщо ви не розгледіли змію, зверніть увагу на слід від 
укусу. Зазвичай залишаються дві серповидні смужки, що 
утворюють овал з дрібних точок. Якщо змія неотруйна, на 
місці укусу помітний лише цей напівовал. 

Коли ж вас укусила отруйна змія, у верхній частині од-
ного з напівовалів помітите дві ранки – сліди від отруйних 
зубів, з яких зазвичай точиться кров. У місці укусу виникає 
сильний тривалий біль, далі набряк і посиніння тканин. 

Як виглядає укус

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШОЮ ЖИВОЮ 
ІСТОТОЮ НА ЗЕМЛІ ВИЯВИВСЯ… 
КОМАР

Мало не мільйон людей гине щорічно через 
укус цієї комахи 

Кількість смертей від укусу комара б’є всі рекор-
ди. Маленькі комахи обігнали змій та крокодилів у 
рейтингу небезпечних для людини тварин. Щорічно 
у світі фіксується 725 тис. випадків загибелі людей 
від інфекції, отриманої через укус комара. Найбільш 
небезпечна з них – малярія. На цю недугу припадає 
близько 600 тис. смертей на рік. 

Після комара найбільшу небезпеку для людини 
несе… людина. Приблизно 475 тис. убивств фіксу-
ється у світі щорік. 

Близько 50 тис. людей щороку гинуть від зміїних 
укусів, далі йдуть пси із 25 тис. випадків (здебіль-
шого, від сказу, переданого через укус хворого на 
сказ пса).

У цьому рейтингу сумирні гіпопотами й слони 
виявилися небезпечнішими за хижих акул та 
вовків. Може тому, що останніх зазвичай більше 
остерігаються.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАТИ ПРИКРАСИ ПІД ДЕКОЛЬТЕ
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відпочинкові

Ювіляри 2014 року: з колекцій Чернівецького художнього музею

ІГОР ХІЛЬКО: 45  
Ігор Олегович Хілько – член Національної спілки 

художників України (2004 р.) Голова Чернівецької 
організації Національної спілки художників 
України. Кандидат педагогічних наук. Доцент 
кафедри будівництва та архітектури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 
Автор низки наукових статей та навчальних посібників.

Народився 26 травня 1969 року в Сокирянах 
Чернівецької області. Навчався в Республіканській 
середній художній школі імені Т.Г. Шевченка 
м.Київ. Закінчив художньо-графічний факультет 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника. Працює в галузі станкового 
живопису в жанрах пейзажу, натюрморту і портрета. 
З 1997 року – учасник численних всеукраїнських, 
зарубіжних, персональних виставок та пленерів. Твори 
зберігаються в Чернівецькому, Бахчисарайському 
художніх музеях та приватних збірках. 

Музейний експонат «Лабіринт» (2006 р.) 
є  м а й с т е р н и м  з в е р н е н н я м  м и тця до 
аб страктних композицій як способу кон-
цептуального вираження ідей та пластичної 
передачі виразності форм, об’ємів і ритмів. 
У цьому зв’язку пригадується низка інших 
пастелей у доробку автора, в яких процес 
творчих вирішень є також напрочуд цікавим: 
наприклад, «Лабіринт» (2004 р.), «Теми та 
варіації» (2007 р.) та «Натюрморт з груша-
ми» (2005 р.).

Художник-ювіляр Ігор Хілько зберігає 
жвавий інтерес до реалістичних зображень, 
позначених своєрідними прийомами стиліза-
ції та забарвлених настроєвими інтонаціями. 
Його творчість вирізняється емоційним від-
чуттям природи, а палітра – оригінальністю 
колориту та промовистим звучанням світла 
й т іней.   В ін  вправно володіє  техн іками 
олійного живопису та пастелі. «Художник 
є колористом, дуже креативним і творчим 
живописцем. Він має чудове відчуття барви, 
кольору, світла та настрою. Навіть зима у 
його творах є «теплою». Не копіює природу, 
а на основі власного сприйняття творить об-
раз», – з відгуків про персональні виставки 
Ігоря Хілька у Польщі («Мальовнича Букови-
на в Катовіцах», портал DG-Centrum. MOPT, 
12 червня 2013).

Тетяна ДУГАЄВА, мисте-
цтвознавець, член Національ-
ної спілки художників України

Ігор Хілько. Лабіринт. 
2006. Папір, пастель. 
Подаровано автором 

2011 року  Чернівецькому 
художньому музею

ЯРЕМЧЕ, БУКОВЕЛЬ. 
«КАРПАТИАРТ»

3-11 липня в Яремчому і «Буковелі» пройде «КарпатиАрт 2014» 
- фестиваль- пленер камерної музики в Карпатах.

В рамках фестивалю відбуваються концерти камерної музики, 
майстер- класи провідних українських та зарубіжних художників 
(вокал, фортепіано, скрипка, віолончель, духові інструменти), 
психотерапевтичні сесії, авторські тренінги. Плануються зустрічі 
з українськими та зарубіжними художниками, дискусії та круглі 
столи, лекції, творчі майстерні, активний відпочинок.
Автори проекту: Ігор Прокопюк — піаніст, директор 
Яремчанської Дитячої Школи Мистецтв; Наталя Зубко — 
піаністка, старша викладачка ЛНМА ім. М. Лисенка. 

ТЕРНОПІЛЬ. «ФАЙНЕ 
МІСТО» 

На відвідувачів фестивалю чекають виступи понад 40 відомих 
гуртів України, а також гості з Італії та Швеції, перегляд трансляції 
фіналу Чемпіонату світу з футболу на найбільшому екрані в місті, три 
музичні сцени, наметове містечко та інші розваги.

12-13 липня  «Файне Місто» у Тернополі пройде вже вдруге. Цього 
разу фестивальне містечко розкинеться на території міжнародного 
аеропорту «Тернопіль», що дозволяє вмістити більше 10 тис. глядачів 
з різних куточків країни. 

На фестивалі функціонуватиме одразу три сцени. Хедлайнера-

ми головної сцени стануть: «СКРЯБІН» та «ТНМК». Також на ній 
відіграють «O.Torvald»,  «Роллік'с», Ірена Карпа з гуртом «QARPA», 
«Тінь Сонця», «Перкалаба», «Ot Vinta», «ФЛІТ», «Los Colorados»,  
«Epolets», «Безодня», «Серцевий Напад», «Кarna», «Триста8ісім» та 
гості з Італії - гурт «The Last Fight». Ведучий – М’яч Дредбол.

Друга - рок-сцена - буде представлена такими виконавцями: 
«RIDEAU» (Stockholm, Sweden), «Skinhate»,  «Jinjer», «LATUR» (ex 
«АННА»),  «Cherry-merry», «Fontaliza», «Ворст», «0352», «Лоскіт», 
«Dash», «Кімната Гретхен», «По ту сторону», «Квітка Року», «Anebo», 
«MilkIt»,  «Friday Story».

А на третій - нічній Rave box сцені - усіх розважатимуть електро-
нною музикою відомі діджеї, серед яких хедлайнером буде dj Myztical.

На території «Файного Міста» працюватиме наметове містечко, 
яке цілодобово охоронятиметься. Організатори забезпечать фести-
вальників питною водою,  дровами та належною охороною.

Окрім цього, повних два дні на території фестивалю відбувати-
муться різноманітні дійства та перфоменси: DRAG-RACING, WORK-
OUT, футбольний та пейнтбольний турнір, стрітбол, фаєр-шоу, 
автограф-сесії, квести, а також на любителів футболу чекає пряма 
трансляція фіналу Чемпіонату світу з футболу на найбільшому екрані 
в місті.

УНІЖ. «АРТ-ПОЛЕ»

З 7 по 12 липня в селі Уніж на Івано-Франківщині пройде фести-
валь етнічної музики «АртПоле 2014». Окрім виступів українських 
та зарубіжних музикантів з Польщі, Білорусі, Туреччини, очікують 
новий проект «ATLAS ESTREMO» від Юрія Андруховича і польського 
гурту «KARBIDO». Програма фесту буде насичена різноманітними 
майстер-класами, а також театральними та арт-проектами.

ЧЕРНІВЦІ. «ОБНОВА-
ФЕСТ»

Чернівецький  етнодуховний фестиваль «Обнова-фест» від-
будеться вже всьоме - на цей раз на День Незалежності. Охочі взяти 
участь у фестивалі – артисти, поети, письменники, юні художники 
тощо – до 10 серпня можуть надіслати заявку на електронну скриньку 
andrewtuzhykov@gmail.com з поміткою «Літературна сцена Обнова-
фесту», потрібно зазначити: ПІБ (псевдонім); посилання ВК, ФБ; творчу 
біографію;  5-6 текстів; фото. Перевага надається україномовним тек-
стам на етнодуховну та/або патріотичну тематику. Для учасників сцени 
вхід на фестиваль безкоштовний.

Понад 300 образотворчих робіт юних художників з Росії, Польщі, 
Хорватії, Болгарії та України будуть представлені на «Обнова-фесті» на 
виставці «Для Бога я створю найкраще»

Для охочих виступити - заявки на ел.адресу: obnovafest@gmail.
com 
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Саме тут, у Реваківцях,  можна побачити 
диво-птаха, який є символом багатьох 
богів і, зокрема, самого Будди. Якщо 
трохи довше затриматися біля павича, він 
сам оповість усю правду про себе. І тоді 
відкриється: головне в ньому – не пиха, а 
краса й безсмертя.    

пташині

«Голуби – як мої діти»

На подвір’ї Георгія Раци мешкають 260 
спортивних голубів-переможців. Господар 
щодня тренує їх, доглядає, годує. Каже, 
найбільше його птахи полюбляють салати 
зі свіжої зелені, арахіс та сир. Віддячують 
голуби своєму господарю перемогами на 
європейських та всеукраїнських змаганнях.

До воркотіння голубів на цьому 
подвір’ї звикли і сусіди, і гості. У голу-
бівні тихо не буває: одні птахи ніжно 
воркочуть, інші – чубляться. Поміж 
них помітно виділяється білий голуб зі 
справжнім чубом. Господар жартома 
називає його «охоронцем», бо не про-

пускає жодної людини, яка заходить 
на подвір’я. До того ж, «охоронець» 
– перший голуб Георгія Раци:

– Він прилетів до мене, коли я за-
кінчив будувати хату, – розповідає 
голубівник. – Він ніби освятив нашу 
хату. На лапці я побачив кільце із но-

мером – це свідчило про те, що птах був 
спортивний. Вирішив залишити його 
у себе. З часом прикупив йому пару, 
потім – ще одну і ще…

Підтримує захоплення чоловіка і 
його дружина Тетяна. Хоча зізнається, 
що виходячи заміж, не планувала бути 
багатодітною голубиною мамою. 

– Гарний спортсмен – це, перш за 
все, нагодований і доглянутий птах, – 
розповідає Тетяна Раца. – Особливо 
вразливі голуби, коли повертаються 
з летів – виснажені, голодні, втомлені. 
Тоді починається моя робота як мами: 
вмикаю в голубівні обігрівач, заварюю 
трав’яний чай, а щоби денне світло 

не заважало відпочивати, вікна за-
шторюю. 

Щодня Георгій тренує своїх птахів. 
Молодих відвозить за п’ять кілометрів 
від дому і випускає. Їхнє завдання – 
знайти домівку. Звісно, спочатку для 
птаха це – стрес. Але інакше немож-
ливо виховати сильних та сміливих 
спортсменів. День від дня перельотів 
міцнішають їхні крила, покращується 
орієнтування у просторі, виробляється 
сила характеру.

Один із видів змагань, у яких бе-
руть участь голуби Георгія – дербі. Це 
для молодих птахів, на яких поклада-
ються великі надії. 

– У травні я вдягаю на лапки пта-
шенятам кільця із написом «Дербі», а 
на початку вересня вони вже долають 
свою першу дистанцію. Зазвичай за-
вожу їх до Заліщиків. Там випускаю – і 
чекаємо вдома. Коли голуб прилітає 
до своєї голубівні, знімаю кільце з 
його лапки і вкладаю у спеціальний 
годинник, який фіксує час прибуття 
з точністю до сотої секунди, – розпо-
відає Георгій Раца. – Від Заліщиків до 
села Чагор, де я мешкаю, приблизно 
60 кілометрів. Зазвичай мої голуби 
долають цю відстань за одну годину. 

Коли починаються лети, і сусіди, і 
домочадці живуть в особливому режи-
мі: знають, що подвір’ям ходити забо-
ронено, вдягати яскраві речі – теж. Річ 
у тім, що все це може налякати птахів і 
вони вчасно не залетять до голубівні.

– Були змагання, в яких птахи 
стартували у місті Краснодон Луган-
ської області. Це за 1016 кілометрів від 
Чернівців. Пам’ятаю, вилетіли о п’ятій 
ранку, а вдома були опів на сьому ве-
чора. Зустрічала голубів дружина, бо 
я був ще в дорозі, – каже голубівник.

Ще одна особлива вимога: під час 

змагань голубівню прибирати двічі на 
день – уранці й увечері. Бо птахи по-
винні повернутися до ідеально чистої 
оселі.

– Перед вильотом самця пускаємо 
до самки, налаштовуючи в такий спо-
сіб до швидкого повернення додому, 
– розповідає Тетяна Раца. – До речі, як 
правило це спрацьовує. Та якщо голуб 
повернувся зі змагань, а його місце 
зайняв інший самець, – починається 
бійка до крові. Чоловіку доводилося 
розбороняти конкурентів.

Голуби принесли Георгію Раці 
сотню кубків і грамот. Щоправда, при 
цьому винесли чимало коштів. Скажі-
мо, пакет корму на 18-25 кілограмів 
коштує від 20 до 35 євро! А на рік треба 
чотири тонни такого корму. 

– Птахи їдять двічі на день. Після 
сніданку та вечері обов’язково приби-
раю за ними, аби напрацювався режим 
і не було брудно, – пояснює Георгій. – 
Їдять голуби не лише корм, а й овочеві 
салати, арахіс, твердий сир. 

Цікаво, що коли господар заходить 
до голубівні, голуби не сідають йому на 
руки. Чоловік пояснює: для того, щоби 
птахи сідали на руки, треба кілька 
днів їх не годувати. А це – жорстоко і 
непрофесійно.         

– Для мене голуби – як діти, яких 
я дуже люблю, – пояснює голубівник. 
– Вони впізнають мене за запахом і 
голосом. Дружині навіть доводиться 
заходити до голубівні в моєму одязі, 
аби птахи прийняли її і не лякалися. 
Не люблю рахувати витрати на них, 
бо жодна витрачена копійка не вартує 
і хвили спілкування з цими сильними і 
мужніми птахами.  

Олена  ТИМОФІЙЧУК, 
«Версії»

ЗАМІСТЬ СОНЯЧНОЇ 
ІНДІЇ ЧИ ШРІ-ЛАНКИ  
– НА КІЦМАНЩИНУ  

Павичі, що мешкають в Індії, Шрі-
Ланці та багатьох інших сонячних 
країнах Сходу, є символом гордості, 
емблемою краси й безсмертя. Повір’я, 
пов’язані із незвичайним малюнком 
їхнього оперення, мають широку гео-
графію і не менш різноманітну історію. 
Павич згадується мало не в усіх міфо-
логіях світу – як божество чи атрибут 
божества. Не дивно, що павич із роз-
пущеним хвостом («павич у повній 
гордості») став одним з елементів ге-
ральдики – науки про герби. 

А для зоології павич – просто доволі 
великий птах із загону куроподібних і, 

запевне, найгарніший з усіх птахів. Най-
ближчі його родичі – курки й фазани. 

Коли поїдете подивитися на пави-
чів, приготуйтеся водночас до приго-
ломшення – і до розчарування. Бо вся 
краса дісталася самцям (павичам), а 
самочки (пави) мають скромне сірувато-
буре забарвлення. 

Голова павича зазвичай яскраво-
синього кольору, спина – золотаво-
зеленого, махові пера на крилах – жов-
тогарячі. Голову обох статей увінчує 
вишуканий чубчик з пір’ячка, тільки у 
пави він так само бурий, як усе забарв-
лення, а у павича – синій. 

А тепер маєте здивуватися: хвіст 
у павича і пави різниться тільки за ко-
льором! Бо те, що ми звикли називати у 
павича хвостом, насправді є надхвістям. 
Воно буває різного розміру, його короткі 
пера лягають на довгі подібно до шарів 
черепиці. Максимально довгі сягають 
півтора метра, і на кінчику кожного 
пера – віяло з рідких ниткоподібних 
волокон, а кінчик пера увінчує різно-
барвне «очко». 

Зазвичай павичі, як більшість ку-
рячих, практично не літають: можуть 
злітати хіба що на нижні гілки дерев. 
Вони уникають відкритого простору, але 

й дуже густих заростей не люблять. А 
хвіст, як не дивно, не заважає їм ходити 
між деревами й кущами. Харчуються 
вони насінням рослин, на волі час від 
часу здійснюють набіги на селянські 
поля.

Коли пощастить, зможете поба-
чити шлюбні ігри павичів. Видовище 
розкішне! Щоби привабити самочку, 
павич спершу розпускає хвіст, а потім 
ходить погордливо, легенько тремтячи 
усім своїм віялом і видаючи характерний 
шелест. Бійки між павичами за самочку 
трапляються дуже рідко. Натомість 
разом із красою павичам дісталося й 

«кокетство»: коли бачить, що самочка 
ним зацікавилася, павич різко відверта-
ється, демонструючи свій зад. І так кіль-
ка разів, аж поки самочка не здасться.

Пава робить приховане у траві 
гніздечко, кладка містить зазвичай 4-7 
яєць. Пташенята з’являються за місяць – 
усі однаково вкриті сірим пухом. Ростуть 
швидко – вже через тиждень можна від-
різнити самців від самочок. Але цілком 
дорослими вони стають за 3 роки. І… 
життя триває!

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,  
«Версії»

ГОСПОДАР ПІДГОДОВУЄ ЇХ СИРОМ І ЩОДНЯ ТРЕНУЄ
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