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Троянди, якими замітали 
вулиці Чернівців – міф 
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Персональна виставка живопису 
ТЕТЯНИ ХОМЕНКО

«І знову тобі…»

Виставкова зала «Вернісаж»
вул. Івана Франка, 15
Виставка з 29 березня по 17 квітня
Відкриття 29 березня о 16.00  

Такий двір наш фотокор Ігор КОНСТАНТИНЮК 
надибав на вулиці ім. М Фрунзе 

Але червонокнижний 
шафран Гейфеля на 
подвір’ях буковинців – 
реальність

Шановні  ветерани Великої Вітчизняної війни!
Дорогі буковинці!

Від імені крайової влади щиросердно вітаємо вас з нагоди 
славної 68-ї річниці визволення міста Чернівці від фашист-
ських загарбників! Роки не владні применшити звитягу 
воїнів-визволителів, які ціною власної крові і самого життя 
очистили прадавнє місто над Прутом від фашистської чуми. 
Саме тому цього врочистого дня ми схиляємо голови в до-
земному поклоні перед світлою пам’яттю загиблих героїв 
війни і вшановуємо живих прапороносців Великої Перемоги. 

У вас, шановні ветерани, ми вчимося безприкладному терпін-
ню, мужності, джерельної щирості та безкорисливої любові до 
рідної землі, на вас покладаємо надії у відповідальній справі 
виховання майбутніх захисників Вітчизни.

Тож будьте завжди здоровими, бадьорими та усміхненими, 
живіть довго і щасливо в любові і шані людській, у проме-
нях слави, здобутої в боях і трудах, на радість врятованим 
вами народам, на втіху вашим онукам та правнукам! Зі 
святом вас, дорогі друзі! 
З повагою
Голова обласної 
державної адміністрації    
Михайло Папієв    

Голова обласної ради
Михайло Гайничеру                 
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погляд
Cоціальні проекти чи 
прожекти?

Парламентські вибори насуваються не-
вблаганно, а рейтинг Партії регіонів проявляє 
тенденцію до постійного зниження. Тому вла-
да мусить шукати засобів для його підняття. 
Особливе розчарування виборців викликало 
те, що «регіонали» не тільки не змогли реа-
лізувати свої гасла «покращення життя вже 
сьогодні», але і довели до помітного падіння 
життєвого рівня більшості українців. Влада 
говорить про зростання економіки, а просто-
люд відчуває лише зростання цін. Натомість 
ростуть статки можновладців, що викликає 
різке невдоволення озлиднілого люду.

Цими днями президент пообіцяв на-
роду підвищити зарплати і пенсії. Прем’єр 
підтвердив: гроші на це знайдуться, адже 
економіка зростає. Втім, посадовці нижчого 
рангу менш оптимістичні. Вони кажуть, що 
з необхідних 16 мільярдів гривень  вдалося 
знайти лише 10 млрд. Дехто пропонує трохи 
потрясти корупціонерів, тоді можна знайти 
більше. Щось планують виручити за раху-
нок введення податку на розкіш. Правда, 
фахівці скептично оцінюють такі перспек-
тиви. У багатьох країнах подібний податок 
вводили, і всюди результат був один. Влас-
ники яхт, приватних літаків і тому подібних 
речей «не першої необхідності» реєстрували 
їх не у своїх країнах, а там, де подібного по-
датку немає. І нерухомість купували там же. 
Отже, бюджет не отримував запланованого. Є 
лише один дієвий спосіб: податок сплачуєть-
ся у момент купівлі і одноразово. Навряд чи в 
Україні підуть таким шляхом, бо в нас звикли 
з декількох варіантів обирати найгірший. 
Особливо коли він обіцяє особисту вигоду 
тим, хто його вводить. А серед нардепів таких 

чимало. 
К р и т и ч н о 

сприйняло суспіль-
ство й ідею виплатити вкладникам Ощадбан-
ку СРСР по тисячі гривень як компенсацію 
за втрачені внески. Колись Юлія Тимошенко 
першою сплатила цю суму, й її особистий рей-
тинг після цього зріс на 10 відсотків. А Партія 
регіонів тоді запекло критикувала прем’єрку, 
звинувачуючи її у розкручуванні інфляційної 
спіралі. Нині опозиція у тому ж самому по-
чинає звинувачувати «регіоналів». Якщо 
вкладникам заплатять щойно надруковани-
ми «фантиками», то народ втратить значно 
більше, ніж отримає. Зростання цін швидко 
«з’їсть» не лише цю тисячу, але й знецінить 
зарплати і пенсії. Нинішня тисяча гривень 
вже набагато «легша», ніж та, «юлькіна». А з 
тисячею радянських рублів її й порівнювати 
не варто. Щоправда, реальних грошей нині 
навіть не обіцяють, натомість пропонують 
вкладникам віртуальну тисячу покласти на 
депозити у тому ж банку. Коли втратиш те, 
чого не бачив і не тримав у руках, то не так 
боляче.  Замість грошей – лише слова. А кому 
від них тепло чи ситно?

Зовні соціальні проекти, оприлюднені 
президентом, виглядають привабливо. Тільки 
суспільство особливої віри їм не йме. Навіть 
прем’єр Азаров вимушений був констатувати: 
людей стільки разів дурили, що вони вже ні-
кому не вірять. У багатьох існує побоювання, 
що нам черговий раз пропонують прожекти, 
які не матимуть позитивних результатів. На-
впаки, лише розкрутять інфляцію. Поживемо 
– побачимо.

Ігор БУРКУТ, політолог

Або ліки, або 
їжа 

Оскільки за п’ять місяців –  вибори, влада активно 
демонструє турботу за власний електорат. Ось і цими 
днями Микола Янович Азаров обурювався тим, що ліки в 
Україні коштують в аптеках утричі дорожче, ніж у Польщі. 
А подекуди їх продають, за його ж словами, навіть у 10 
разів дорожче. І справді, така ситуація не може не викли-
кати обурення. А що коли додати, що середній заробіток 
українців утричі нижчий за те, що отримують поляки?!. 

Одне слово, нарешті наша влада помітила людські 
негаразди, – з надією зауважить пересічний громадянин. 
І сподівання його на світле майбутнє зміцніло, коли він 
почув  наступні заяви прем’єр-міністра. Адже поруч із ви-
знанням ганебної аптечно-бізнесової практики, Азаров 
наголосив, що на місцях не мають права піднімати ціни 
на житлово-комунальні платежі, бо для цього, мовляв, 
немає жодних економічних причин. 

Отож, все о’кей і ми, українці, як сало в шоколаді? 
На жаль, у реаліях все не так. А про те, що ціни на ліки в 
українських аптеках вищі навіть за загальноєвропейські, 
відомо всім, хто побував за кордоном. Більше того, знаю 
успішних приватних лікарів, які привозять ліки з сусідніх 
Польщі та Румунії й ними лікують. Пацієнти задоволені: 
по-перше, дешевше, а по-друге – результати кращі, бо 
підробок серед ліків, куплених за рубежем, не має. 

...Про дороговизну українських аптек люди вже на-
віть не говорять. Визнали це апріорі, тож і обурюватися 
втомилися – зайве. Просто вмирають. Бо для більшості 
населення існує альтернатива – або їжа, або ліки. 

Та, мабуть, про такий жахливий стан справ вперше (!) 
сказала перша особа (!) уряду, сам прем’єр-міністр. Але 
як сказав? У мене склалося враження, що почула виступ 
не прем’єра, а сусіда дяді Васі на зборах ветеранів ЖРЕПу. 
Глава ж уряду має говорити про інше: про те, як присікти 
цю ганебну практику. Бо раз уже визнали те, з чим людям 
доводиться жити протягом останніх 15-20 років, то ска-
жіть одразу, які заходи вживаєте, щоби зупинити подбіне. 

Людмила ЧЕРЕДАРИК   

колонка редактора

У Національному парку 
незаконно рубали дерева

Прокуратура Вижницького району Чернівецької 
області порушила кримінальну справу за фактом 
перевищення влади або службових повноважень 
відносно службових осіб Національного природного 
парку «Вижницький» за ознаками складу злочинів, 
передбачених ч.1 ст.365 та ст.246 КК України.

Посадовці цього Національного природного 
парку умисно, без погодження з Державним управ-

лінням охорони навколишнього природного серед-
овища у Чернівецькій області, надали дозвіл та про-
вели у квітні 2011 року в одному з кварталів вирубку 
446 дерев і таким чином вийшли за межі наданих їм 
повноважень. Внаслідок таких дій державним інтер-
есам була заподіяна значна шкода на суму понад 75 
тис. грн. Досудове слідство у справі триває.
Прес-служба прокуратури Чернівецької області

Придбати ці дві 
позиції одночасно 
пересічному 
українцю не по кишені. І влада 
про це знає

У Чернівцях «психотроп» розповсюджували ді-джеї

Члени злочинної групи діяли 
сплановано, розподіливши між 
собою функції. Одні замовля-
ли через Інтернет компоненти, 
необхідні для виготовлення «пси-
хотропу», з яких пізніше «спеці-
алісти» виготовляли амфетамін. 
Інші члени групи, двоє з яких 
працювали диск-жокеями у роз-
важальних закладах Чернівців, 
перевозили їх та збували спожи-
вачам. Утім, «зілля» потрапляло 
не тільки до  розважальних, а й до 
навчальних закладів обласного 
центру. 

Цими днями працівники об-
ласного підрозділу боротьби з не-
законним обігом наркотиків УМВС 

України в Чернівецькій області 
затримали членів цього організо-
ваного злочинного угрупування. 
Під час проведення слідчих дій 
правоохоронці вилучили з обох 
підпільних лабораторій устатку-
вання та прекурсори, які вико-
ристовувалися для виготовлення 
психотропної речовини.

При проведенні особистих 
оглядів та обшуків за місцем 
проживання зловмисників опе-
ративники вилучили 100 грамів 
амфетаміну (500 доз) та  120 г 
марихуани (240 доз). Їхня вар-
тість за цінами «чорного» ринку 
становить понад 34 тис. грн. 
Таким чином, завдяки зусиллям 

працівників УБНОН УМВС в Чер-
нівецькій області психотропні та 
наркотичні «дози» не дійшли до 
майже 700 мешканців обласного 
центру.

За словами тимчасово ви-
конуючого обов’язки на-
чальника Управління бо-
ротьби з незаконним обі-
гом наркотиків МВС України 
Олександра КОВАЛИШЕНА, 
усі члени злочинної групи за-
тримані. Стосовно них порушено 
кримінальну справу за ознаками 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
307 (Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, збе-
рігання, перевезення, пере-
силання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) Кримінального 
кодексу України. Згідно з поло-
женнями цієї статті, наркозбува-
чам може загрожувати покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на 
строк від шести до десяти років із 
конфіскацією майна.

УЗГ МВС України

Молот «соціальних ініціатив» 
розтрощить українську економіку

Таку думку висловив Андрій НОВАК, 
Голова Комітету економістів України, 
Проректор Європейського Універси-
тету, до якого редакція звернулася за 
коментарем щодо соціальної активності 
влади.

– Напередодні парламентської виборчої 
кампанії Президент України почав видавати 
цілий каскад «соціальних ініціатив», які 
являють собою, переважно, одноразові 
доплати, допомоги, виплати деяким катего-
ріям населення. Каскад збільшується чи не 
щотижня, при кожній зустрічі з «трудовими 
колективами» в регіональних президент-
ських поїздках. За наростанням цього кас-

каду «соціальних ініціатив» вже 
не встигають чиновники уряду та 
самої президентської адміністра-
ції, називаючи все більшу суму, 
необхідну для їх виконання – то 
8 млрд., то 16 млрд., то вже й 25 
млрд. грн. Підозрюю, що до почат-
ку виборчої кампанії ця сума може 
збільшуватись ще не раз. Врахо-
вуючи передвиборчий час та одно-
разовий характер цих «ініціатив», 
їх не можна сприймати інакше, як 

прямий підкуп виборців. Але важливіше те, 
який вплив на вітчизняну економіку здій-
снить цей соціальний «рай». А вплив буде 
подвійно негативним, бо джерел для виплат 
таких значних коштів може бути лише два: 
по-перше, це гроші, взяті в борг ззовні та 
всередині країни; по-друге, це «додаткові» 
бюджетні доходи понад тих, які заплановані 
Державним Бюджетом на 2012 рік – а їх мож-
на «витрясти» лише додатковими митними 
і податковими поборами. Другий чинник в 
економіці може відобразитись лише одним 
результатом – підвищенням цін, бо все, що 
держава додатково вирве з підприємця, він 
змушений буде перекласти на ціну свого ви-

робленого чи торговельного товару. А пер-
ший чинник – борговий, своїми наслідками 
може підірвати стабільність всієї фінансової 
системи країни, бо подальше зростання дер-
жавного боргу, який за останній рік зріс на 
42 млрд. грн. і досяг на початку лютого 475,2 
млрд. грн., разом з величезним негативним 
зовнішньоторговельним сальдо за минулий 
рік – $14,2 млрд. може підірвати стабільність 
гривні, девальвуючи її на десятки відсотків. 
А значна девальвація у поєднанні з високою 
інфляцією може обвалити наш ВВП подібно 
до 2008 року. При цьому, споживча вартість, 
тобто цінність передвиборчих виплат може 
опуститись нижче 0-ої позначки, тобто 
реальні доходи населення зменшаться. В 
такій ситуації, бізнесового обвалу з одного 
боку, та соціальної деградації з іншого, не-
далеко і до громадянських потрясінь. Хоча, 
звичайно, досить немала частка громадян 
будуть сприймати «Вітіну тисячу», як раніше 
і «Юліну тисячу» як благодать владну, не 
бажаючи навіть розуміти катастрофічних 
наслідків боргової та інфляційної політики 
популізму, не забезпеченої реальним еко-
номічним розвитком.

Андрій НОВАК, спеціально для «Версій»

екологічний кримінал

Голова Чернівецької обласної ради Михайло ГАЙНИЧЕРУ та голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло 
ПАПІЄВ провели брифінг для представників центральних та регіональних засобів масової інформації. Керівники області звер-
нули увагу журналістів на пожежонебезпечну ситуацію, що склалася в краї внаслідок неконтрольованого спалювання сухої 
трави. Голова обласної ради Михайло ГАЙНИЧЕРУ звернувся до керівників громадських об’єднань  та політичних організацій 
області із закликом взяти участь у Великодній толоці.

ЗВЕРНЕННЯ
голови Чернівецької обласної ради Михайла ГАЙНИЧЕРУ
до голів місцевих рад Чернівецької області, керівників обласних організацій професійних спілок, 

громадських об’єднань та політичних партій

Шановні краяни!
Цієї весняної пори увесь християнський світ готується до зустрічі Великодніх свят та Пасхального розговіння. 

Традиційно напередодні святої Пасхи жителі Чернівецької області упорядковують подвір’я, приводять ло ладу сади та 
городи, дбають про чистоту та лад  у своїх домівках. Людської уваги і турботи після тривалої зими потребують вулиці 
та площі, парки і сквери сіл, селищ та міст нашого краю. 

Від імені представницької влади краю закликаю вас, а разом з вами – усіх мешканців області долучитися до участі 
у Буковинській толоці, яка щороку об’єднує десятки тисяч небайдужих людей.

Ваших працьовитих рук потребують сотні комунальних об’єктів, парків, стадіонів, місць громадського відпочинку. 
Разом ми маємо подбати про пам’ятники та місця поховань загиблих воїнів, віддати данину шани та вдячності нашим 
попередникам, які знайшли вічний спокій на кладовищах сіл та міст Буковини. 

Спільною працею напередодні  світлого Христового Воскресіння зробімо нашу землю кращою, душі – чистішими, 
а помисли – добрішими!

З повагою, Михайло ГАЙНИЧЕРУ, голова Чернівецької обласної ради 

ЗВЕРНЕННЯ
групи депутатів Чернівецької обласної ради шостого скликання від фракції 

Партії регіонів до депутатів сільських, селищних, міських та районних рад Чер-
нівецької області

Шановні колеги!
Наближається благодатна пора Великодніх свят. За доброю християнською 

традицією у ці весняні дні ми свято дотримуємось канонів Великого посту, упо-
рядковуємо власні подвір’я, доводимо до ладу господарські справи, надаємо 
своїм оселям ошатного, передсвяткового вигляду. Пам’ятаймо, що ми, депутати 
органів представницької влади, не тільки дбайливі господарі власних домівок, 
але й охоронці усіх буковинських теренів. Адже саме нам краяни довірили почесні 
та відповідальні повноваження опікуватись потребами та інтересами територі-
альних громад Чернівецької області.

Тож будьмо гідними цієї високої довіри, єднаймося у спільній праці на веселій 
та дружній весняній толоці! Зробімо чистими та охайними вулиці, площі, парки 
та сквери міст та сіл красуні – Буковини і щирою працею на благо громади при-
красимо рідний край – благословенний край, в якому варто жити!

Усі – на весняну толоку!
З повагою, депутати Чернівецької обласної ради шостого скликання:
М.Куцак, І.Шкробанець, В.Нікітін, В.Карвацький, І.Костинян, 

Л.Никифор, М.Мігайчук, О.Смотр, Я.Цюпак, С.Чорний

Троянди, якими замітали вулиці Чернівців, – міф. 
Але червонокнижний шафран Гейфеля на подвір’ях буковинців – реальність

«Віник, граблі та 
лопата піднімуть 
статус депутата» 

Так окреслив завдання депутат-
ського корпусу області голова об ял-

держадміністрації Михайло Папієв 
на період передвеликодної толоки 
під час спільної прес-конференції 
керівників двох гілок влади – ОДА 
та обласної ради.

Утім, спільна заява М. Папіє-

ва та нового голови М. Гайничеру 
стосувалася не тільки прибирання 
краю та «перетворення його на пи-
санку», але й пожеж, які буквально 
охопили область. Так, приміром, 
тільки минулого понеділка сталося 
26 (!) загорянь через підпалювання 
трави. Наслідки сумні: у Слободі 
Новоселицького району знищено 
фруктовий сад на 10-ти га, на Сто-
рожинеччині постраждали 2 га,  у 
Черешеньках, що на Вижниччині, 
– 1,5 га тощо. 

Дивна р іч,  люди запалюють 
траву довкола своїх обійсть, а по-
тім самі від цього ж і потерпають, 
бо горять їхні сараї, будинки… Так 
було на вул. Мурманській обласного 
центру.

Робота задля галочки
Сильний вітер останніх тижнів 

шкодить не тільки пожежникам, а 
й комунальникам. Скажімо, на вул.  
Л. Кобилиці, де розташована редак-
ція «Версій», уже протягом трьох 

тижнів уздовж тротуарів височіють, 
так звані, змети, тобто купки сміття, 
які, напевно, двірники змели з про-
їжджої та пішохідної частини вулиці. 
Окремі з них уже розвіяв вітер, через 
інші якимось чином проїхав тран-
спорт… Та чи не найгірше опинитися 
трохи нижче цього сміття, коли повіє 
вітер, бо починаєш відчувати його в 
роті, а на зубах – пісок. І кому потрі-
бен такий сізіфов труд наших кому-
нальників? Задля галочки?     

Вл. інф.   

буковинська толока

Чернівецька обласна державна адміністрація 
та Чернівецька обласна рада з глибоким сумом 
сповіщають, що 22 березня 2012 року на 68-му 
році життя внаслідок тяжкої, довготривалої 
хвороби передчасно відійшов у Вічність Петро 
Іванович КАЗИМИРЧУК – генеральний дирек-

тор Чернівецької обласної філармонії, Заслужений працівник 
культури України. 

КАЗИМИРЧУК П.І. народився 25 травня 1944 року в 
с.Живачів Тлумацького району Івано-Франківської області. 
По закінченні Чернівецького музичного училища працював 
художнім керівником районного будинку культури, директором 
сільської музичної школи у Новоселицькому районі. З 1977 року 
Петро КАЗИМИРЧУК обіймав посади директора, диригента-хор-
мейстера державного заслуженого Буковинського ансамблю 
пісні і танцю, керував народним аматорським ансамблем пісні 
і танцю «Трембіта» Буковинської державної медичної академії, 
а з 2003 року очолив творчий колектив Чернівецької обласної 
філармонії. 

Талановитий музикант, досвідчений керівник та здібний ор-
ганізатор, Петро Іванович КАЗИМИРЧУК зробив свій вагомий вне-
сок в історію та сьогодення  українського музичного мистецтва. 
Світлий, добрий спомин про справжнього митця і громадянина, 
вірного сина українського народу Петра Івановича КАЗИМИР-
ЧУКА назавжди залишиться в серцях численних друзів, колег 
та шанувальників його людських чеснот і самобутніх талантів.  

    М.Папієв, М.Гайничеру, Г.Галиць, Д.Гнатюк, С.Ротару, 
Я.Табачник, В.Маніліч, В.Бурлака, К.Крищенко, В.Михайлішин, 
А.Моісей, І.Петрусяк, І.Бобул, М.Гаденко, Ю.Гіна, П.Дворський, 
Л.Дутківський, В.Зінкевич, О.Злотник, В.Ілащук, А.Кушніренко, 
Є.Савчук, Л.Сандулеса, Я.Солтис, П.Чеботов, В.Герелло, 
А.Шкурган, В.Бобик, О.Василашко, Ю.Марчак, О.Савчук

«Депутатський корпус та виконавчий апарат 
Чернівецької обласної ради висловлюють глибокі 
співчуття головному спеціалісту загального відділу 
виконавчого апарату обласної ради КУПЦОВІЙ-
МАРТИНЧУК Олені Миколаївні з приводу тяжкої 

непоправної втрати – смерті її матері Світлани Анатоліївни».

Хочеш вищу посаду – дай $1500  хабара 
Позавчора слідчі прокуратури Буковини 

спільно з працівниками спецпідрозділу УБОЗ 
УМВС України в Чернівецькій області затримали 
директора Національного парку «Черемошський». 
Посадовець вимагав й одержав хабар у сумі 1500 
доларів США від одного зі співробітників за спри-
яння у переведенні на вищу посаду. Прокуратура 

області порушила кримінальну справу стосовно 
директора за ознаками складу злочину, передба-
ченого ч.3 ст.368 КК України. Його затримано й по-
міщено в СІЗО. Досудове слідство у справі триває. 
Про це повідомила прес-служба прокуратури 
Чернівецької області.

Вл. інф.

Авіасполучення 
Чернівців зі столицею 
розірвано?

Вчора нардеп Геннадій Москаль  кулуарно за-
явив, що з 26 березня припинено авіарейси Чернів-
ці-Ужгород-Київ. Причина –  збитковість перельотів 
через високу вартість квитків. Ми зателефонували 
директору КП «Міжнародний аеропорт Чернівці»  
Віктору Миронюку й отримали відповідь: «У мене 
такої інформації немає. Зверніться до авіаперевіз-
ника «Круїз-2000».  На прохання підтвердити або 
спростувати дану інформацію, генеральний дирек-
тор туристичної компанії «Круїз-2000», депутат Чер-

нівецької обласної ради Ігор Кіреєв сказав наступне: 
«Я поки що це не коментую».

Що ж відбувається насправді? Це з’ясуємо у по-
неділок, 2 квітня, простеживши, чи полетить літак 
о 07.50 на Київ.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Отримав мільйони, 
податку сплатив 
«копійки»

На фестиваль рекламістів до Чернівців 
прибули студенти з 10 вишів України

На VI Буковинському студентському фестивалі реклами, 
який відбувся на базі Чернівецького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ, було представлено 231 роботу. Учасниками кон-
курсної програми стали 127 студентів, які виборювали першість 

у 7 номінаціях: «Соціальна реклама», «Комерційна реклама», 
«Фірмовий стиль», «Розробка бренду міста», «Реклама рідного 
ВНЗ» та «Відеореклама». 

– Фестиваль у молоді користується великою популярністю. 
Якщо порівняти перший фестиваль із шостим, то помітне якісне 
зростання студентів, роботи з року в рік стають кращими, – зазна-
чає Тетяна ОРЕХОВСЬКА, директор вишу. – Крім того, якщо 
на першому фестивалі брали участь лише студенти трьох вишів 
Чернівців, то нині на ньому представлені роботи студентів 10-ти 
вищих навчальних закладів України. 

Упродовж фестивального дня студенти відвідали майстер-кла-
си з виготовлення реклами. 

– Ідея фестивалю виникла у наших студентів, які неодноразово 
брали участь у Всеукраїнських і Міжнародних подібних імпрезах,  
– каже Ірина ЛОШЕНЮК, завідувачка кафедри «Товарознав-
ства та маркетингу», яка саме й опікувалася фестивалем разом 
з іншими організаторами. – А 2007 року ми вперше провели такий 
фестиваль. Тепер нам досвіду не бракує.  

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора

У двох підпільних лабораторіях 9 членів 
організованої злочинної групи упродовж року 
самотужки виготовляли та розповсюджували 
на території Чернівців психотропну речовину – 
амфетамін.

Чистота і багато зелені – запорука ошатності будь-
якого населеного пункту. Після зими, щоби повернути 
містам і селам привабливий вигляд, на Буковині оголосили 
традиційну толоку. Влада запрошує всіх без винятку вийти 
у двори та на вулиці, щоби їх прибрати та почистити.
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Лоракс» 3D: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; «Серпень. Восьмого»: 19.00, 
21.20; .  
Малий зал: «Вибивайло»: 12.30, 19.20; «Гаряче серце»: 16.00, 21.00; «Небезпечний 
метод»: 14.15; «Те, що її заводить»: 18.00. 

ПАЛАЦ КІНО  ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Гнів титанів» 3D: 12.20, 16.40, 19.00, 21.10; «Лоракс» 3D: 14.40. 
Малий зал: «Той ще Карлсон»: 12.00, 13.40, 17.20; «Білосніжка. Помста гномів»: 
15.20, 19.00, 21.00.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Лоракс» 3D: 10.00, 11.30; «Гнів титанів»: 13.00; 15.10, 17.20, 19.40, 22.00.

МУЗДРАМТЕАТР  ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

1 квітня, 12.00: «Зачарована фея»; 18.30: «Шалене суботнє надвечір’я».
5 квітня, 15.30: «Лавина». 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

1 квітня, 12.00: «Лікар Айболить».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

«Магія кольору». Виставка творів О. Киселиці з фондів ЧХМ (до 100-річчя від дня 
народження) (відкриття та презентація каталогу – 4 квітня 15.00).
«5+». Звітна виставка чернівецького фотоклубу «Позитив». 
Виставка «Світло Опанасової зірки». Твори О. Шевчукевича з фондів ЧХМ (до 110-річ-
чя від дня народження).
Виставка живопису художника з Івано–Франківська Романа Бончука (відкриття 5 
квітня о 15.00).
 «Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 
140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
«Благодійність крізь призму об’єктива». Всеукраїнська фотовиставка. 

Паб «PUBLIC» (м.Чернівці, вул Головна, 265 А, ТРЦ «ДЕПО», 3 поверх)

30 березня: «Малхолланд Драйв», «MagaZin», конкурси, бармен-шоу (м. Київ).  
31 березня: «Beer-Gun». 
01 квітень: Святкування Всесвітнього дня сміху за участі гурту «Оратанія» та команди 
КВН «Без Табу».

   УТ-1
06.00 Телемарафон «Пiсня 
об`єднує нас».
19.30 Новини.
19.45 Смiшний та ще смiшнiший.
20.10 Дiловий свiт. Тиждень.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Дiловий свiт.
21.45 Свiт спорту.
21.50,22.50 Погода.
21.55 Зiрки гумору. В. Моїсеєн-
ко, В. Данилець, Ю. Гальцев, 
О. Воробей, С. Дроботенко, Я. 
Арлазоров.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Фiгурне катання. ЧС.
02.35 ТелеАкадемiя.
03.35 Х/ф «Спiвай пiсню, поете».
04.55 Околиця.
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 
«ТСН».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 «Шiсть кадрiв».
11.20 Т/с «Пончик Люся».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Цiлковите перевтiлення».
14.00 «Давай одружимось».
14.50 «Мiняю жiнку 4».
16.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.00 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.00 «Говоримо i по-
казуємо».
20.15,20.50,22.25 Т/с «Iнтерни». 
(2).
21.15 «Принци бажають позна-
йомитися».
23.00 «Х-мiсiя».
00.15,03.25 «Tkachenko.ua».
01.05,04.15 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02 .00  Комед iя  «Поїзд  до 
Дарджилiнга». (2).

   IНТЕР
05.20 Т/с «Агент особливого 
призначення».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1

8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подро-
бицях».
09.10 Х/ф «Стерво».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,02.40 Х/ф «Не ходiть, 
дiвчата, замiж».
13.35 «Детективи».
14.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Канєвським».
15.15 «Судовi справи».
16.10 «Чекай на мене».
17.50 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Щасливий квиток».
22.35 Т/с «Крутi береги».
00.45 Х/ф «Про що говорять 
чоловiки».
02.15 «Подробицi» - «Час».
03.45 Д/ф «Конвалiї для короле-
ви. Гелена Велiканова».
04.30 Д/ф «Особливий вiддiл. 
Контррозвiдка».

   ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.25,01.45,02.45 Погода.
05.40,04.25 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.45 
Спорт.
06.35,15.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.20 Факти.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi 
новини.
1 0 . 3 0  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 2: Їхнє перше завдан-
ня».
12.25 Анекдоти по-українськи.
13.05 Х/ф «О, щасливчик!»
16.30 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Чужий район».
22.15 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,02.50 Свобода слова.
01.50 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1

3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.
30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Iнтелект.ua».
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.50, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
7.00, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.05, 13.55, 15.55, 
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.10, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною»

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,07.30, 08.00,15.30 «Ма-
лятко»
0 7 . 2 0 ,  0 9 . 5 0 ,  1 5 . 2 0 , 
17.00,19.50,01.20 «Парад пла-
нет»
07.50, 09.00, 13.10, 15.55,19.40, 
21.50,00.25 «Погода» 
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Богатирські ігри»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.10 Х/ф «Вершник без голо-
ви» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 Т/с «Гончi 3».
12.50 «Хай говорять. Поза-
шлюбна дочка Максима Дуна-
євського».
1 5 . 2 0 , 0 3 . 0 5  Щ и р о с е рд н е 
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.30 Х/ф «Мумiя». (2).
01.10 Т/с «Слiдчий комiтет»(2).
02.45,05.30 Т/с «30 потрясiнь» 
(2).
04.40 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 04.00 Д\фільм «Дорогами 
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Фільми 
та зірки»
12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 03.10, 
05.00 «Телемеридіани»
13.20 «Акценти»
13.50,16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.20 Д/фільм «Дорогами Укра-
їни»
02.40 «Телелітопис краю» 

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.

09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.25 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
15.15 Т/с «Ранетки».
16.10 УТЕТа мама!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
19.00 БарДак.
21.50,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни» (2).
22.45 FAQ.
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Дурнєв+1.
01.15 До свiтанку.

   НТН
05.40 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.30 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Олександр малень-
кий».
08.30 «Правда життя». Чим би 
дитя не тiшилось.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Чи не послати нам 
гiнця?»
14.45 Х/ф «Даурiя».
18.30,03.35 «Агенти впливу».
1 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 1 0 , 0 4 . 4 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець». (2).
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Хаос». (2).
02.40 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.00,14.40 «Нез`ясовно, але 
факт».
05.45 «Документальний детек-
тив».
06.10,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
06.55 «Танцюють всi! Повернен-
ня героїв».
10.10 Х/ф «Мiльйонер».
12.40 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.35 Т/с «Без строку давностi. 
Добре iм`я».
20.35 «Куб».
22.40 «Детектор брехнi».
23.40 Т/с «Доктор Хаус».
00.45 «Вiкна-спорт».
00.55 Х/ф «Iнтриганка».

02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.30 М/с «Джуманджi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Кохання у великому 
мiстi 2».
11.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.30,15.50,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
19.55 Т/с «Молодята».
21.45 Аферисти.
23.50 Очевидець.
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Купiдон».
02.05,03.10 Зона ночi.
02.10,03.15 Українцi Вiра.
03.00 Вiр менi.
04.00,05.10 Зона ночi. Культура.
04.05 Катерина Бiлокур. По-
слання.
05.00 Життя в обiймах квiтiв.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Х/ф «Велика пригода Оссi 
i Теда».
09.00 Т/с «П`ята група кровi».
16.20 Х/ф «Смокiнг».
18.20 М/ф «Змивайся».
20.00 «Розкiшне життя».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 Т/с «Я лiкую».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки».
00.00 Х/ф «Адреналiн 2: Висока 
напруга».
01.25 Х/ф «Вiдчуй ритм».
02.50 «15 хвилин до завтра».
03.10,04.05 «Нiчне життя».
03.50 «Мобiльнi розваги».
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місці або Біг по колу…

Нині цифри ці оприлюднені, й ми 
можемо їх навести. Радянські статис-
ти не випадково порівнювали дані 
розвитку СРСР з 1913 роком. То був 
останній рік перед Першою світовою 
війною, коли Російська імперія досягла 
своїх найбільших економічних успіхів. 
Життєвий рівень її підданих помітно 
зріс, особливо у городян. Щоправда, 
у містах тоді жила меншість, бо пере-
важну більшість населення царської 
Росії складало селянство. Нині у дер-
жавах, що виникли на місці колишніх 
радянських республік європейської 
частини СРСР, переважна більшість 
громадян живе у містах. Тому варто по-
рівняти життя не селян, а пересічних 
городян у 1913 році та в наш час. Чому 
ведемо мову лише про Росію? Відразу 
підкреслимо: перед Першою світовою 
війною переважна більшість українців 
проживала у Російській імперії, і лише 
п’ята частина – в Австро-Угорській 
монархії. 

Чорнороб мав більше 
за радянського 
робітника 

Візьмемо узагальнені дані по цар-
ській Росії. Середня місячна зарплата у 
1913 р. складала 37 рублів 50 копійок. 
Що можна було купити за цю суму? 
Коли взяти такий важливий харчовий 
продукт, як картоплю, то придбати її 
можна було тонну і два з гаком цент-
нери. Для прикладу, нині середня 
зарплата в Російській Федерації скла-
дає $770, а купити за неї можна менше 
шести з половиною центнерів карто-
плі. Українці тепер отримують помітно 
менше від росіян – всього $338, тож у 
нас ситуація ще гірша.

Як не дивно, але за царя дешев-
шим було і житло. Підданий імпера-
тора за середню місячну зарплату міг 
купити 1,3 квадратних метра житла, 
тоді як сучасний росіянин – лише 0,43 
м кв. Оренда житла також була не над-
то високою. Простий робітник за неї 

віддавав близько однієї п’ятої свого 
місячного заробітку. Чиновники орен-
дували краще житло, відповідно і пла-
тили більше. Наприклад, титулярний 
радник (його ранг відповідав армій-
ському капітану) винаймав квартиру 
не менше 50 квадратних 

метрів і 
в і д д а -

вав за неї чверть власного жалування. 
А воно складало 105 рублів на місяць 
(без надбавок). Звичайний чорнороб 
у Санкт-Петербурзі заробляв тоді 22 
рублі 53 копійки. Багато це чи мало? 
Якщо перевести на радянські гроші 
1983 року, то вийде 168 рублів 85 
коп. А середня зарплата в СРСР того 
року складала 165 рублів 75 копійок, 
тобто менше, ніж за царя-батюшки 
отримував некваліфікований чорно-
роб. Отакої! 

Пересічні громадяни 
харчувалися 
калорійніше

Але повернемося до середньої 
зарплати 1913 року. Місячної платні 
тоді вистачало більш як на 12 пар 
чоловічого взуття, нині ж – менш, ніж 
на 10 пар. 

З продовольчими продуктами 

ситуація також змінилася. Молоко до 
революції було помітно дешевшим. 
Проте м’яса, хліба, цукру, яєць і солі 
нинішній росіянин може купити біль-
ше, ніж його прадід у 1913 році. Для 
багатьох громадян Російської Феде-
рації є суттєвим те, що за свою місячну 
зарплату вони тепер можуть купити 
майже 140 пляшок горілки, тоді як їхні 
предки – лише 54. І все ж харчувалися 
городяни за царя більш калорійно, 
ніж за Совєтів. Отже, робітник у 1913 
р. споживав щоденно 3580 калорій, 
що цілком дозволяло відновлювати 
затрачені сили. А в СРСР цей рівень 
вдалося досягнути лише 1982 року, 
пізніше він знову знизився. Йдеться 
про цифри узагальнені, реальне життя 
виглядало складнішим.

Адже середня зарплата в імпе-
рії нагадує середню температуру 
по лікарні. Одні отримували мало, 
інші багато – різниця в окладах була 
суттєвою. Ми вже згадували титу-
лярного радника. Чин невеликий, 
але отримував він значно більше, ніж 
некваліфікований робітник і трохи 
більше кваліфікованого. Однак його 
жалування в п’ять-шість разів по-
ступалося генеральському. Соціальні 
бар’єри між цими чинами для більшості 
чиновників були нездоланними. Саме 
про це йдеться у російському романсі:

Он был титулярный советник
Она – генеральская дочь…
Станове суспільство базується на 

принциповій нерівності його членів, 
що з особливою силою прояв-

ляється у рівні їхніх доходів. Перші 
офіцерські та чиновницькі чини при-
носили їхнім володарям зовсім неве-
ликі гроші. А витрати були чималими. 
Тому перевагу мали дворяни, які жили 
не лише на офіційне жалування, але і 
на доходи від власних маєтків. Офі-
цер-поміщик міг пошити уніформу з 
найдорожчого матеріалу, чоботи – з 
найдорожчих сортів шкіри. А той, хто 
вибився із соціальних низів, мусив 
рахувати кожну копійку. Нерідко під-
поручики, поручики і навіть штабс-
капітани харчувалися із солдатського 
казана, щоб зекономити гроші на інші 
витрати. Офіцерам безкоштовно ви-
давали револьвери системи наган як 
штатну зброю. Проте у західних арміях 
тоді широко впроваджувалися автома-
тичні пістолети, які мали незаперечні 
переваги перед наганами. Якщо ро-
сійський офіцер хотів сучасної зброї, 
то мусив купувати за власні гроші. А 

це – щонайменше місячне жалування. 
Ще потрібні набої, які також вартували 
чимало.

Поліцейським же офіцерам виста-
чало казенних револьверів – наганів 
і зовсім застарілих «Сміт-Вессонів». 
Жалування «фараонів», як тоді на-
зивали поліцейських, у цілому відпо-
відало платні армійських офіцерів, та 
й у поліцію нерідко приходили офіцери 
з армії. А от нижні чини поліції отриму-
вали мало. Так, городовий середнього 
окладу мав на місяць лише 20 рублів 
50 копійок. Навіть старший двірник 
отримував майже вдвічі більше – 40 
рублів на місяць. Натомість рядовий 
двірник всього 18 рублів. Досить при-
стойну зарплату мав околодочний на-
глядач («околоточный надзиратель» 
російською мовою), чин якого відпо-
відав армійському підпрапорщику, 
нині це приблизно прапорщик міліції. 
А отримував він 50 рублів, більше чи-
новника чи офіцера найнижчого ран-
гу. Але і відповідальність була велика. 

Казнокрадам в 
усі часи добре 

Поліцейські, як годиться, постійно 
брали хабарі. Щоби відкупитися від 
городового, треба було дати не менше 
рубля, а часто – і «синеньку», тобто 
п’ять рублів. Для прикладу, за один 
рубль 1898 року людина без особли-
вих претензій могла прожити цілий 
тиждень. А місячна заробітна платня 
кухарки у 1913 році складала в серед-

ньому п’ять рублів. Отже, хабарник-
городовий мав непоганий «приварок» 
до офіційного жалування. Втім, були 
фанати поліцейської справи, які при-
мудрялися з власних доходів платити 
своїм агентам у кримінальному світі 
за свіжу інформацію, необхідну для 
розкриття злочинів. Казна також ви-
діляла кошти на ці витрати, але їх не 
вистачало.

Злочинність у царській Росії була 
значною. У пошуках роботи до міст 
приходили розорені селяни, чимало з 
яких не могло знайти гідних робочих 
місць і поповнювало лави міських 
злочинців. Дрібні злодюжки крали 
невеликі суми і часто потрапляли до 
поліцейських рук. А великі злодії тя-
гли з державного бюджету мільйони, і 
хабарами відкупалися від судового пе-
реслідування. Казнокради особливо 
наживалися на військових поставках, 
будівництві залізних доріг, казенних 

підприємств. Швидко збагачувалися 
фінансові авантюристи, створюючи 
банки, аби вкрасти гроші вкладників. 

 Зростаюча корупція вела до того, 
що скоробагатьки вже й не особливо 
приховували джерела своїх доходів. 
Для захисту від переслідувань вони 
полізли у велику політику. Новоявлені 
мільйонери замість тюрми потрапляли 
у Державну Думу, або у місцеві вибор-
ні органи. Соціальне розшарування 
зростало швидко, прірва між бідними 
і багатими постійно поглиблювалася. 
Зростало і невдоволення бідноти своїм 
становищем. На ньому грали револю-
ціонери різного ґатунку – більшовики, 
есери, анархісти. 

Коли влітку 1914 року спалахну-
ла Перша світова війна, становище 
соціальних низів ще погіршилося. 
Інфляція з’їдала надбавки до жалуван-
ня, почалися перебої з постачанням 
харчових продуктів до великих міст. 
Багато чоловіків  мобілізували до 
армії, жінки вимушені були заміняти 
їх на виробництві за малі гроші. Якщо 
у 1913 р. за середню зарплату можна 
було купити 1229,5 кг картоплі, то у 
жовтні 1917 – лише 148,7 кг. Більшо-
вики скерували масове невдоволення 
труднощами проти Тимчасового уряду 
і захопили владу в країні. На повну 
потужність запрацював друкарський 
верстат, гроші швидко знецінювалися. 
Невдовзі за середню зарплату купу-
вали лише трохи більше 4 кг картоплі! 
Країна провалювалася у безодню.

Ейфорія перших днів революції по-
ступалася розчаруванню та розгубле-
ності. Імперія розпадалася, на її руїнах 
спалахнула кривава Громадянська 
війна. Білі, червоні, чорні, зелені – всі 
билися проти всіх, але врешті-решт 
перемогли червоні. Білим залишилася 
смерть або еміграція.

А в безумной России не нашлось 
мне приюта,

Захлебнулись там кровью луга 
и поля.

Но осталась минута – нашей боли 
минута,

Чтоб проститься с Отчизной с бор-
та корабля…

Старий світ зникав на очах. Йому 
на зміну йшло щось інше, і здава-
лося – зовсім нове. Натомість місце 
знищених поміщиків і капіталістів 
невдовзі зайняла партійно-радянська 
номенклатура й омріяної «соціальної 
справедливості» народові досягти не 
вдалося. Поступово у номенклатурних 
надрах зароджувалися новітні «помі-
щики і капіталісти», які й прийшли до 
влади після розпаду СРСР у 1991 році. 
Раптом з’ясувалося, що впродовж май-
же ста років рух відбувався не стільки 
вперед, скільки по колу. Матеріальне 
становище простолюду нині по суті 
мало чим відрізняється від того, яким 
воно було напередодні революції 1917 
року. А його ненависть до можновлад-
ців зростає. Не вистачає лише новітніх 
більшовиків, щоби повторити те, що 
вже відбувалося раніше. 

А, може, варто все ж таки зробити 
висновки з минулого і не доводити 
справу до крайнощів?

Ігор БУРКУТ, 
кандидат історичних наук

«Гнів 
Титанів»

Життєвий рівень українців нині найнижчий у Європі. 
Гірше нас живуть лише молдавани. Багато співгромадян 
з ностальгією згадує радянські часи, вважаючи їх мало 
не «земним раєм». Особливість людської психіки полягає 
в тому, що ми схильні забувати погане, а повертаємося 
до всього доброго, що міцно вкоренилося у наших 
спогадах. Ще й пропаганда вміло промивала мізки, 
формуючи ідеалізований образ «щасливого життя під 
зорею Радянської влади». Офіційна статистика тих часів 
постійно порівнювала економічний розвиток СРСР з 
царською Росією, наводячи й справді вражаючі цифри 
значного промислового зростання. Але акцентувалося на 
виробництві металу, цементу, станків, автомобілів тощо. 
Проте для масового читача недоступними були реальні 
цифри споживання. У перекладі на загальнозрозумілу 
мову – як жили прості люди за царя, і як жили за Совєтів. 
Скільки могли купити їжі, одягу, взуття. Недарма 
конкретні дані ховали у різних «спецхранах»: знайомство 
з ними здатне було викликати шок у пересічного 
радянського обивателя.

Жанр: пригоди, фентезі, 
екшн

Режисер: Джонатан Лібес-
ман 

У ролях: Сем Уортінгтон, Ліам 
Нісон, Ральф Файнс, Розамунд 
Пайк, Білл Найї, Денні Хьюстон, 
Тобі Кеббелл
Країна: США
Прем’єра в Україні: 29.03.2012
Прем’єра у світі: 28.03.2012  

Минуло десять років після 
героїчної перемоги Персея над 
морським чудовиськом Краке-
ном. Тепер він живе спокійним 
життям сільського рибалки і 
виховує свого 10-річного сина. 
Тим часом, між Богами і Титана-
ми на чолі з Кроносом, батьком 
правлячих братів Зевса, Аїда і 
Посейдона, розгоряється битва 
за владу.

Персей не може залишатися 
осторонь, коли Аїд разом з сином 
Зевса, Аресом, укладають угоду 
з Кроносом, щоби разом знищити 

Зевса. Сила Титанів зростає, тоді як Зевс втрачає 
свою могутність і владу, а по Землі шириться пе-
кло підземного світу. Разом з принцесою Андро-
медою, сином Посейдона, напівбогом Агенором 

і скинутим богом Гефестом, Персей вирушає у 
небезпечну і відважну подорож до підземного 
світу, щоби врятувати Зевса, повалити Титанів 
і зберегти людський рід.



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 2 0 . 5 0  П р о  в и п л а т и 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.50,12.20,13.10,15.50,22.40 По-
года.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Армiя.
12.45 Кордон держави.
13.15 Х/ф «Полювання на лисиць».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Оновлене мiсто.
16.20 Ближче до народу. Дмитро 
Колдун.
16.50 Х/ф «Призначення».
18.55 Про головне.
19.15 Концерт Клари Новикової.
21.25 Плюс-мiнус.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Зiрки гумору. Л. Iзмайлов, В. 
Винокур, О. Воробей, Ю. Гальцев, 
М. Галкiн.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Фiгурне катання. ЧС.
03.30 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
04.25 Книга.ua.
04.50 ТелеАкадемiя.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
20 «ТСН».

06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.50 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.35 «Знiмiть це негайно».
13.30 «Цiлковите перевтiлення».
14.20,15.15,03.15 «Давай одру-
жимось».
16.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.05 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.00 «Говоримо i показу-
ємо».
20.15,20.50,23.40,00.05 Т/с 
«Iнтерни». (2).
21.15 «Грошi».
22.15 «Пекельна кухня 2».
00.30,04.00 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01 .30 Комедiя  «Французьк i 
цiлувальники». (2).

   IНТЕР
05.30,22.35 Т/с «Крутi береги».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Но-
вини.
09.10,20.30 Т/с «Щасливий кви-
ток».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. Ка-
нєвським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Таємницi слiдства 10».
17.50 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.40 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.05 «Подробицi» - «Час».
01.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.35 Х/ф «Iнтердiвчинка».
04.00 Д/ф «Юрiй Антонов. Пiснi 
поколiння».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,01.40,04.00 Погода.
05.15,03.30 Факти.
05.30,04.30 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.30 
Спорт.
06.30,15.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.40 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.

13.00,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Факти. Пiдсумок дня.
22.30 Х/ф «Немає шляху назад». 
(2).
01.45 Х/ф «Убивча швидкiсть». (2).
04.05 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 4.00 
Погода на курортах
6.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.10, 22.05, 23.25, 0.00, 0.10, 1.00 
Познайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда» 
9.10, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв»
14.55 20.00 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20,09.40,14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10,15.55, 19.20, 

21.50,00.20 «Погода»
08.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30  «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Світове телебачення»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Останній круїз» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Гончi 3».
12.50 «Хай говорять. У студiї - 
«А-студiо».
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Капрiка» (2).
01.30 Х/ф «Американський пирiг 
4». (2).
03.00,05.15 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.25 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10,19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\фільм «Дорогами Укра-

їни»
02.40 «Експромт»   
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.25 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа мама!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
19.00 БарДак.
21.50,00.25 Т/с «Реальнi пацани» 
(2).
22.45 FAQ.
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.10 «Легенди бандитської Оде-
си».
07.00 «Друга смуга».
07.05, 17.10 Х/ф «У лiсах пiд 
Ковелем».
08.35,19.00,23.30,02.00,04.45 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
11.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Оплачено смертю».
15.35 Х/ф «Сiль землi».
18.30 «Правда життя». Пити чи 
не пити...
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Четвертий янгол». (2).
02.35,03.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.15 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

   СТБ
05.45,14.35 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00 «Зоряний ринг».
09.15,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.30 «ВусоЛапоХвiст».
11.25 Х/ф «Лера».
13.30 Х/ф «Без строку давностi. 
Життя, наповнене сенсом».
15.35 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без строку давностi. 
Материнський iнстинкт».
20.10 «Зоряне життя. Вiйна з про-
дюсером».
2 1 . 1 0  « З о р я н е  ж и т т я . 
Пiдкаблучники за власним ба-
жанням».
22.40 «Зоряне життя. Зваженi i 
нещаснi».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
00.55 Т/с «Комiсар Рекс».
02.35 «Вiкна-спорт».
02.45 Х/ф «Iнтриганка».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.30 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.15 Погода.
09.00,23.55 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.50 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.30,15.50,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.45 Ревiзор.
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Купiдон».
02.10,03.05 Зона ночi.
02.15 Українцi Надiя.
03.10 Точка роси.
04.05,05.05 Зона ночi. Культура.
04.10 Княгиня Ольга.
04.25 Сон Алiни Костомарової.
04.45 Моє серце крає ножами.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Зiрковi во-
рожки».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста. 
Молодi-нахабнi».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.55,12.20,16.10 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00 Театральнi сезони.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.15 Дiловий свiт.
12.35 Хай щастить.
12.55 Темний силует.
13.15 Х/ф «Бомж».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.15 «Таємницi успiху» iз На-
талею Городенською.
16.45 Х/ф «Старi полковники».
18.55 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.45 М. Задорнов. «Задорин-
ки».
20.15 Aфтершок.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Фiгурне катання. ЧС.
03.30 Театральнi сезони.
04.15 Д/ф «Паралельнi».
04.50 ТелеАкадемiя.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.05,03.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 Т/с «Пончик Люся».

11.40 «Шiсть кадрiв».
12.35 «Знiмiть це негайно».
13.30 «Цiлковите перевтiлення».
14.20,15.15,03.15 «Давай одру-
жимось».
16.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.05 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.00 «Говоримо i по-
казуємо».
20.15,20.50,22.40,23.20,23.55 Т/с 
«Iнтерни». (2).
21.15 «I прийде кохання».
00.20,04.00 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01.15 Комедiя «Iсторiя моїх сек-
суальних невдач». (2).

   IНТЕР
05.30,22.35 Т/с «Крутi береги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подро-
бицях».
09.10,20.30 Т/с «Щасливий кви-
ток».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,05.00 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Канєвським».
14.10 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
17.50 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
00.40 Х/ф «Про що ще говорять 
чоловiки».
02.15 Д/ф «Секретнi територiї».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.30 Д/ф «Повернення. Едуард 
Хiль».
04.15 Д/ф «Провал Канарiса».

   ICTV
05.10,06.20,01.55,03.55 Погода.
05.15,08.45,03.30 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.50 
Спорт.
06.30,15.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,01.00 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Факти. Пiдсумок дня.
22.30 Х/ф «Убивча швидкiсть». 
(2).
02.00 Т/с «Пiд прикриттям».

04.00 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03
.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5  « Тр а н с м i с i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 9.40, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.10, 22.05, 23.25, 0.10, 1.00 
Познайомимось?
8.20, 15.00 Т/С «Руда» 
9.10, 14.10, 3.00 Буковина міс-
тична
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35 ,15.05 «Малятко»
07.15, 09.40, 14.50, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30,19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 Д/с «Світове телебачення»

08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Світове телебачення»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Земля – Повітря» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 3».
11.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 Т/с «Гончi 3».
12.50 «Хай говорять. Позашлюб-
на дочка Максима Дунаєвсько-
го».
1 5 . 2 0 , 0 2 . 4 5  Щ и р о с е рд н е 
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4». (3).
00.30 Т/с «Слiдчий комiтет» (2).
02.25,05.40 Т/с «30 потрясiнь» 
(2).
03.45 Х/ф «Мумiя». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
22.00 – «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка» 
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»

22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-
їни»
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.25 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа мама!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
19.00 БарДак.
21.50,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни» (2).
22.45 FAQ.
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
05.45 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Мiчений атом».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.55 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
11.00,22.30 Т/с «Закон i по-
рядок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Оплачено смертю».
15.40 Х/ф «Сiль землi».
17.10 Х/ф «У лiсах пiд Ковелем».
18.30 «Речовий доказ». Прищiвцi. 
Iсторiя занепаду.
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Крокодил». (3).
02.30 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

   СТБ
05.45,14.40 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 «Документальний детек-
тив».
07.00,00.20 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.10 «ВусоЛапоХвiст».
11.10 Х/ф «Повернення блудного 
тата».

13.35 Т/с «Без строку давностi. 
Добре iм`я».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без строку давностi. 
Життя, наповнене сенсом».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Iнтриганка».
04.00 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.35 М/с «Джуманджi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00,23.45 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.40 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
14.00 М/с «Аладдiн».
15.30,15.50,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.45 Шури-амури.
01.15 Т/с «Купiдон».
02.00,03.00 Зона ночi.
02.05 Українцi Надiя.
03.05 Українцi Любов.
04.00,05.10 Зона ночi. Культура.
04.05 Так нiхто не любив.
04.30 Марко Кропивницький.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Свiт зiрок».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Зiрковi 
ворожки».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».

Версіївівторок 3 квітня теле

8понеділокВерсіїсереда 4 квітня теле

6   №13 (430) 29.03.2012 - 04.04.2012Передплатний індекс 09584 7
Версії наші розслідування 

Чи таємна банківська таємниця
або Як Україна бореться з відмиванням грошей і тероризмом

Рішення, що 
заганяють у глухий кут

За роз’ясненням звернулися на-
самперед до чернівецької філії банку, 
який надіслав листа клієнту. Директор 
філії хворів, а на рівні трьох (!) заступ-
ників жоден не зміг пояснити, звідки 
ж узявся лист. І тільки після того, як 
почули прізвище, яким підписана 
анкета, полегшено зітхнули: «Так це 
з Києва прислали, там і розбирайтеся. 
Та й загалом, ми – члени іноземної 
фінансової групи, тому нам політична 
приналежність українців ні до чого. 
Це, мабуть, виконують постанову про 
ідентифікацію клієнтів», – висловили 
припущення. 

Опитавши працівників ще кількох 
банків, так і не вдалося з’ясувати, 
навіщо ж конкретно потрібне анке-
тування та ідентифікація: Нацбанк, 
мовляв, розпорядився, тож мусимо 
виконувати. Питання загнало у глухий 
кут і юристів: більшість з них просто 
не хотіла коментувати цю тему. Один 
з адвокатів навіть пригадав випадок, 
коли підприємству відмовили у видачі 
коштів з рахунку (!), поки він не запо-
внить анкету. Але назвати банк і фірму 
адвокат відмовився.

FATF – завада 
фінмахінаціям? 

Збір докладної інформації про 
клієнтів банки повинні були провести 
до 22 жовтня 2011 р. відповідно до 
Постанови НБУ №22 від 31 січня 2011 
року. Ця постанова регулює порядок 
проведення фінансового моніторингу, 
тобто банківського нагляду за рухом 
коштів клієнтів. Фінмоніторинг про-
водиться задля протидії відмиванню 
«брудних грошей» і фінансуванню 
тероризму згідно вимог FATF – спеці-
альної міжнародної організації, яка 
бореться з такого роду фінансовими 
махінаціями. У зазначені постановою 
терміни банки не вклалися, тому анке-
тування триває досі. 

Як правильно поводитися клієнту 
і чи може банк змусити заповнити ан-
кету, пояснює юрист Ірина АНТОНЮК:

– Пані Ірино, одним із каменів 
спотикання є питання про при-
належність до публічних діячів і 
до їхніх  родичів, а також список 
рахунків особи, що анкетується в 

інших банках (з назвами установ 
і номерів рахунків). Чи можна 
відмовитися відповідати на такі 
питання? 

– Можна, але з певними застере-

женнями. Справа в тому, що згідно зі 
ст. 5 Закону «Про попередження   і 
протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму», банки 
зобов’язані виявляти фінансові опера-
ції, які підлягають фінмоніторингу, до 
початку, в процесі, у день виникнення 
підозр, після їх проведення або при 
спробі їх проведення або після відмови 
клієнта від їх проведення. Цілком ло-
гічною з цієї точки зору є вимога НБУ 
дізнатися про те, чи не належить клієнт 
до державного апарату і громадських 
діячів, а також їхніх родичів, – щоби 
банки змогли побачити і попередити 
спробу, приміром, відмити гроші або 
отримати хабар.

Але відповідно до ст.9 цього ж 
закону ідентифікація фізичних осіб 
проводиться виключно на підставі пас-
порту та ідентифікаційного коду. Для 
ідентифікації фізичної особи-резиден-

та банки встановлюють її прізвище, 
ім’я, по-батькові, дату народження, 
серію і номер паспорта (або іншого 
документа, що засвідчує особу), дату 
видачі та орган, який його видав. Вста-
новлюється також місце проживання 
особи та її ідентифікаційний номер. 
Ці дані повідомляються обов’язково.

Фізична особа-підприємець пови-
нна надати банку дані про: прізвище, 
ім’я та по-батькові, дату народження, 
паспортні дані, місце проживання, 
реквізити свідоцтва про державну 
реєстрацію та банківські реквізити.

Юридична особа має надати на-
ступні відомості: повну назву, юридич-
ну адресу, дані про органи управління 
та їхній склад, дані про осіб, які мають 
право розпоряджатися рахунками 
і майном, дані про засновників, код 
ЄДРПО, банківські реквізити.

Клієнт має право не заповнювати 
пункти анкети про:

- партійну приналежність;
- репутацію (притягнення до кри-

мінальної відповідальності);
- участь у виставках;
- наявність будь-яких нагород;
- діяльність контрагентів (партне-

рів) за межами держави;
- будь-яку іншу інформацію, що не 

стосується суті діяльності чи фінансо-
вого стану особи.

Клієнт має пам’ятати, що у випадку 
ненадання інформації, банк має право 
запросити її в державних органів. 

– Наскільки обґрунтованими 
є загрози  банків, про те, що вони 
не обслуговуватимуть  тих, хто не 
здав анкету?

–  Якщо ви заповнили хоча б першу 
частину анкети, вам турбуватися за-
йве. Втім, й іншим клієнтам не варто 
перейматися. Юридичних підстав для 
цього нема, якщо тільки у банку немає 
на руках відповідного рішення суду. 
Банк немає підстав відмовити клієнту 
в обслуговуванні або обмежити його 
доступ до грошей через незаповнену 
анкету, так як взаємини банку і клієн-
та регулюються договором, в якому 
прописані умови як для банку, так і 

для клієнта. 

Анкета як протиріччя 
Конституції

Надсилаючи «листи щастя» з по-
грозами, банки забувають і не врахо-
вують ст.32 Конституції України, якою 
передбачено, що заборонено збір, 
зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації про 
особу без її згоди, крім випадків, ви-
значених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

– Що робити тим, хто зіткнувся 
з неправомірною відмовою банку 
видати кошти з рахунку?

– Клієнтові, якому відмовляють в 
обслуговуванні, необхідно отримати 
офіційну письмову відмову з печаткою 
банку. Цей документ дозволить звер-
нутися до суду з позовною заявою про 
невиконання умов договору з усіма 
наступними штрафними санкціями 
для банку. Та розуміючи відсутність 
юридичної позиції, банк навряд чи 
надасть вищезгаданий документ, тож 
буде змушений обслужити клієнта.

Тим же, хто не з’явився на запро-

шення, рано чи пізно доведеться запо-
внити хоча б частину анкети – швидше 
за все, при першому зверненні до 
банку. 

– Що буде, якщо клієнт взагалі 
відмовиться надавати інформацію 
про себе?

– Якщо клієнт відмовиться на-
давати інформацію, то банки будуть 
зобов’язані повідомити про відмову 
в проведенні фінансової операції в 
Держфінмоніторинг, який має право 
надіслати аналогічний запит, але 
якщо за відмову анкетуватись у банку 
українським законодавством відпо-
відальності не передбачено, то за 
відмову на запит Держфінмоніторингу 
може наступити адміністративна від-
повідальність за ст.166-9 Кодексу про 
адміністративні правопорушення. 
Відповідна стаття Кодексу передбачає  
штраф для різних категорій осіб – від 
100 до 200 неоподатковуваних подат-

ком мінімумів (1700-3400 грн).
– А якщо заповнити анкету «зі 

стелі», тобто неправдиво?
– Законодавство України за на-

дання неточної або навіть невірної 
інформації в подібних випадках не 
передбачає жодної відповідальності. 
Дані будуть перевірятися лише в тому 
випадку, якщо у працівника банку 
виникне підозра у легальності грошей 
клієнта. Тоді банк може передати дані 
в Держфінмоніторинг. І вже на їхній 
запит доведеться відповідати. Бо за 
неправдиві дані вони також наклада-
ють штраф.

– Що робити тим, хто докладно 
і правдиво заповнив усю анкету, 
показавши навіть ті джерела до-
ходів, які інші банківські клієнти 
приховали: чи очікувати, що банк 
передасть відомості, скажімо, до 
податкових органів?

– Інформація, яку ви надали, є 
банківською таємницею і захищається 
Законом «Про банки і банківську ді-
яльність» та Законом «Про захист пер-
сональних даних» (якщо ви, звичайно, 
не тримаєте на рахунку особливо 
великі суми, які явно не відповідають 
вашим доходам).

Відповідно до ст.62 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» 
банки зобов’язані розкривати інфор-
мацію, що містить банківську таємни-
цю, у наступних випадках:

• на письмову вимогу суду, за рі-
шенням суду або з дозволу власника 
такої інформації;

• органам прокуратури, СБУ, МВС, 
Антимонопольному комітету України 
– на їхню письмову вимогу стосов-
но операцій за рахунками конкрет-
ної юридичної або фізичної особи-
суб›єкта підприємницької діяльності 
за конкретний проміжок часу;

• органам Державної податкової 
служби України на їхню письмову 
вимогу з питань оподаткування або 
валютного контролю за рахунками 
конкретної юридичної або фізичної 
особи-суб’єкта підприємницької ді-
яльності за конкретний проміжок часу;

• органам державної виконавчої 
служби з питань виконання судових 
рішень конкретної юридичної або 
фізичної особи-суб’єкта підприєм-
ницької діяльності за конкретний 
проміжок часу.

Щоправда, існує небезпідставне 
побоювання, що інформація, зі-
брана банками, в окремих випадках 
може бути використана для тиску на 
клієнтів. З формальної точки зору 
законослухняному банківському 
клієнтові турбуватися немає причин: 
він розкриває банку конфіденційну 
інформацію про свою законну ді-
яльність, яка й охороняється як бан-
ківська таємниця. Розкрита банком 
відповідним держорганам у рамках 
законної діяльності фінансового 
моніторингу інформація перетворю-
ється на інформацію з обмеженим 
доступом і також не повинна бути 
використана не за призначенням. 
Тим не менш, у разі несумлінності 
окремих співробітників банків або 
держорганів, така інформація може 
стати непоганим аргументом для 
впливу на банківського клієнта.

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

До газети звернулася одна з організацій міста, яка 
отримала від банку, в якому обслуговується, листа з 
анкетою, яку необхідно заповнити. Серед запитань 
цікавилися, зокрема, політичною приналежністю 
засновників організації та джерелами надходження коштів 
на рахунки. «Чи зобов’язані ми надавати таку інформацію? 
Чи законними є вимоги банку?», – запитують головний 
бухгалтер та керівник.

Інша постійна читачка газети, отримуючи відсотки 
за депозитом в іншому банку, також змушена була 
заповнювати анкету, в якій банк просив її зазначити 
партійну приналежність, наявність судимостей, 
нагород, а також джерела отримання доходів. «Це так 
в Україні готуються до виборів чи банки з податковою 
співробітничають? А навіщо їм інформація про мої 
нагороди? Що це за ноу-хау таке?» – цікавилася клієнтка.
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Шансон – не блатняк

Відомі шансоньє з України, Росії, Білорусі разом з 
організаторами імпрези Віталієм ТКАЧУКОМ та Анною 
ДАМАНСЬКОЮ зібрали у залі філармонії аншлаг. Отож 
восени планують провести у Чернівцях фестиваль 
шансону. 

«Золотим» шеф-кухарем 
року стала чернівецька студентка 

У конкурсі взяли участь близько 265 кухарів, 
кондитерів та офіціантів із Польщі, Росії, Франції, 
Молдови, Узбекистану, Азербайджану, Сербії, 
а також України (Харків, Одеса, Херсон, Івано-
Франківськ, Житомир, Луганськ і Чернівці). 

–  Я вперше брала участь у конкурсі такого 
рівня. Коли мені сказали, що я проходжу далі, 
була дуже здивована. Якщо відверто, то для мене 
це був шок, – зазначає Ірина. 

До першого етапу конкурсу, – зізналася ді-
вчина, – вона готувалася 3 тижні, а до другого 
– вистачило ночі. 

Меню переможниці складалося із холодної 
закуски – рибної страви з сьомги та рулету із 
свинної вирізки з лисичками. Щодо основної 

страви, то це було гарбузове пюре з грибним 
соусом, а на десерт подавала торт із вершків. На 
все про все давалося 2 години.      

Олена ПАЛАГНЮК, викладач ЧТЕІ 
КНТЕУ, яка відповідала за підготовку студентів 
та везла їх на конкурс, каже, що багато хто ду-
має, нібито медалі на таких конкурсах роздають 
на ліво й на право. Але це не так. «Готувалися 
ми до конкурсу тривалий час і дуже ретельно 

продумували рецептуру, оформлення страв на 
тарілці, готували потрібні документи», – на-
голошує вона.

Для студентів же кожна участь у таких фес-
тивалях – це неперевершений досвід, можливість 
подивитися на те, що і як роблять інші, навчитися, 
поспілкуватися, подружитися та знайти багато 
однодумців.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора 

або Як лірична пісня від 
Ткачука і Даманської 
перетворилася на бренд 
«Шансон у маленькому 
Парижі»

Світлана ВЕДА, заслужена артистка 
України: – Мені здається, що задумане вдалося 
реалізувати. Дуже тепла публіка, чудова атмос-
фера в залі. Cподіваюсь, концерт спричинив сер-
йозний резонанс. Люди, які були разом з нами, 
взяли з собою часточку нашої душі, тепла. Так і 
має бути. Я з задоволенням приїду сюди знову.

Анна ДАМАНСЬКА, лікар і за суміс-
ництвом… організатор концерту: – Пу-
бліка була до нас з Віталієм поблажливою, 
а від гостей я у захваті. Переконана, що 
люди, які  прийшли на концерт, змінили своє 
ставлення до шансону, а, можливо, дехто й 
утвердився  в тому, що пісні, які співали Едіт 
Піаф, Мірей Матьє зовсім не є «блатняком».

Віднині «Шансон у маленькому Парижі» 
стає брендом. Тобто ми почали з концерту, 
який надалі перетвориться у фестиваль, де 
всі українські шансоньє зможуть себе про-
явити. Таких фестивалів багато у сусідів, а 
ось в Україні шансон незаслужено потрапив 
до аутсайдерів. Сподіваюся, його славу 
відродимо.

Віталій ТКАЧУК, організатор концерту, «спі-
вочий депутат» (В. Ткачук – депутат обласної 
ради – ред.): –  Я мріяв про  такий проект, який 
об’єднав би саме людські душі. Зараз чимало різного 
можна почути та побачити на естраді. Але, як на мене, 
немає пісень, які  брали б за душу, навіювали ліричні 
настрої. Пісня ж має відповідати емоційним настроям 
людей. І цього вечора, схоже, ми досягли бажаного. 

У планах – продовжити традицію душевної пісні. 
Вже восени хочемо провести фестиваль шансону, 
на який приїхало б багато виконавців, у тому числі і 
молодих. Сьогодні виступали досвідчені співаки, а 
молодим теж треба дати шанс, щоби вони показали, 
на що здатні, заявили про себе. Думаю, всі учасники 
нинішнього концерту погодяться увійти до оргкомітету 
цього фестивалю.

Тетяна ДЯЧЕНКО, «українська душа шансону», лауреат ІІІ премії 
міжнародного конкурсу молодих виконавців української естрадної пісні 
ім. Вододимира Івасюка у Чернівцях (1993 р.) – Чернівці – це щось непо-
вторне, інший світ, інші  глядачі, неймовірно тепла енергетика. Ми, артисти, дуже 
відчуваємо публіку. Було гарно, і, дай Боже, щоби нас запрошували частіше. А 
такі концерти потрібні ще й для того, аби розвіяти негативний міф про шансон. 
Задля цього я навіть привезла з собою акордеоніста, заслуженого артиста Укра-
їни Юрія Тиртичного. Бо насправді шансон – це дуже гарно.

Віталій КАЗНАЧЕЄВ,  шансоньє «з південного 
узбережжя»: – Враження щонайкращі. Гарний на-
стрій, супер публіка. Це добрий початок. Я стовідсотково 
впевнений, що воно матиме продовження і хоча б один 
раз на рік ми будемо збиратися і влаштовувати такі кон-
церти. У Чернівцях я загалом уперше – чудове місто. Тут 
відчувається європейський дух.

Всі, хто прийшов на концерт, отримали море приємних емоцій. Квитки коштували від 50-ти 
до 200 грн і майже всі були продані. Попри закиди скептиків, концерт «Лірична пісня у малень-
кому Парижі» вдався.  Глядачі зустрічали артистів шаленими оплесками, квітами, викликали на 
біс. А коли всі виконавці разом заспівали прекрасну пісню «Черновци», публіка підспівувала й 
аплодувала стоячи.

Після завершення учасники концерту поділилися враженнями:

Володимир БУДЕЙЧУК, композитор, який 
співає не тільки шансон: – У наш нелегкий час 
пісня зігріває серця людей, дарує їм віру, надію, лю-
бов. Мені особливо приємно, що звучали мої пісні, які 
написав спеціально для Анни та Віталія. 

Прохор ГРОМОВ, Росія, шансоньє: – У 
вас вишукана публіка і щирий народ. Зал  
привітно сприймає співаків. Такі концерти по-
трібні, їх треба частіше організовувати. Я не був 
у Парижі, але в маленькому Парижі – так. І ця 
назва дуже відповідає вашому місту.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії», 
фото Романа КОВАЛЬЧУКА

Олексій РОМ, шансоньє з Білорусі: 
– Концерт пройшов чудово, бо зала була 
практично повна. Публіка надзвичайно тепла. 
Все було класно і мені шалено сподобалось. 
І Чернівці – напрочуд гарне місто. Я Україну 
дуже люблю – у мене мати з України, багато 
родичів, друзів, українську мову розумію і це 
повітря мені дуже близьке. Та й ідея концерту 
правильна, і як тільки мене запросять, приїду 
знову. До речі, всі виконавці приїхали на без-
коштовній основі, щоби підтримати Віталія 
та Анну.

Олександр ЯРЕМЕНКО, співак, поет, 
композитор, продюсер, українська зірка 
шансону й арт-року і… друг Михайла 
Папієва: – Чернівецька публіка – особлива, 
вона одразу ж «включається без підігріву». 
А коли зал і артист – одне ціле, то концерт 
стає суцільним задоволенням для всіх. Зараз 
люди переважно закриті і наше завдання –  їх 
розворушити, щоби душа зітхнула вільно… 
Нам це вдалося!

Дует лікарки та співочого депутата

Буковинські студенти Чернівецького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-економічного 
університету привезли додому з  ІІ Міжнародного конкурсу юніорів 
із кулінарного мистецтва та сервісу в Україні, що відбувся у Києві, 
3 золотих, 2 срібних та 1 бронзову медалі, а також запрошення 
взяти участь у Міжнародних змаганнях 7-8 листопада цього року в 
Республіці Молдова. Та основною нагородою став кубок переможця 
у номінації «Золотий український шеф-кухар (юніор)», який здобула 
Ірина АНТОШКІВ, студентка ІV курсу ЧТЕІ КНТЕУ.

Театр починається з вішалки і... 
ніколи не закінчується

Інший ракурс
Неля Бахтіярова 15 

років поспіль з добро-
зичливою посмішкою на 
вході до Чернівецького 
академічного обласного 
українського музично-
драматичного театру ім. 
О.Кобилянської зустрічає 
буковинського глядача. 

– Ви, напевне, най-
краще знаєте буко-
винського глядача. Як 
вважаєте, не втратили 
люди інтерес до театру?

– Ні, театр завжди ак-
туальний, і це не залежить 
від часу. А нині людям стає 
забагато телевізорів та 
комп’ютерів і вони повер-
таються до справжнього 
– до театру. Глядачів, які 
відвідують усі прем’єри, а 
у вихідні відпочивають ро-
динами саме за переглядом театральної 
вистави, я знаю в обличчя. 

Гардеробниця Олена Никифорова, 

посміхаючись, говорить, що нікого не 
здивує, коли скаже, що театр почи-
нається з вішалки. І за роки роботи в 

святая-святих цього храму мистецтв, 
беручи в людини пальто, з першого 
погляду може визначити, чи людина 
прийшла до театру тому, що справді 
любить його… 

Актриса театру, заслужена ар-
тистка України Лариса Попенко зі-
грала майже півсотні ролей в театрі 
і переконана, що театр буде жити 
вічно. Бо, як би там не було, але не-
зважаючи ані на скрутні часи, ані на 
брак часу в людей, ані на надмірну 
заклопотаність, мистецтво та оплески 
глядача в храмі Мельпомени зали-
шаться назавжди.

Справжнє існує. 
Воно – в театрі

Без душі справжнього не створиш 
переконаний  директор театру, заслу-
жений працівник культури України 
Юрій Марчак. І це направду так. Бо 
ані натхненної думки, ані гарної по-
становки не було б, якби кожен, хто 

дотичний до життя театру, не вкладав у 
нього частинку власної душі. 

Любов МИКОЛАЙЧУК, «Версії»

 Давній театр буде як 
нова копійка 

Столітня споруда потребує оновлення, щоби й для на-
ступних поколінь була символом уже їхніх Чернівців, їхньої 
Буковини. Торік відремонтували за кошт держбюджету 
дренажну систему. Найближчим часом планують оновити 
центральну завісу: спеціальну тканину, яка не горить, уже 
замовили в Німеччині, домовилися з фахівцями, які один 
до одного відтворять на ній давню геральдику.

– Тканина не вічна, – каже директор театру.  – Тому 
наша завіса сьогодні виглядає ніби припала пилюкою, а 
насправді вона просто вигоріла.  

На поточний рік заплановано заміну віконних рам, 
облаштування індивідуальної котельні, протипожежної 
безпеки, ремонту системи тепломережі та водопостачан-
ня. Колектив драмтеатру має надію, що у глядацькій залі 
нарешті буде нова світлова апаратура, якої чекають вже 
впродовж багатьох років. Заміна світла дасть можливість 
збільшити ефект сценічного простору, який використо-
вується у виставах і є неодмінним атрибутом будь-якої 
постановки.

Поети билися за 
гроші та оплески
Минулих вихідних у 
Чернівцях відбувся другий 
літературний слем

«У тебе ока два, і серця два – між них застрягла моя голова!» 
Це – рядки з еротичної поезії одного з фіналістів нещодавньої 

кривавої (таке вже було освітлення в лаундж-барі «Undergroud») 
«битви поетів», яке зорганізувала творча група «Тролейбус». 
Так ще називають химерні поєднання спорту та мистецтва – зма-
гання поетів у артистичному читанні, з оцінками журі та часовим 
регламентом.

Правила прості: кожен з близько тридцяти молодих поетів, на-
читуючи у мікрофон свої версифікаційні конструкції, мав вкластися 
у дві хвилини. Глядачі оцінювали виступ. Хтось – купленим за кіль-
ка гривень набором оцінок, решта – безкоштовними оплесками.

Зрештою, лірика перемогла еротику. Ілля Парпауц у фіналь-
ному двобої із Іваном Добруцьким зірвав найбільше оплесків 
глядачів. І поки переможець із рештою учасників минулих 
слемів тішиться зі своїх поетичних звитяг, організатори готують 
їм наступне випробування – квітневу «літературну табуретку» 
просто неба на вул. Кобилянської. Про детальніші подробиці 
цього заходу можна поки лише гадати. Проте, хтозна, можливо 
чернівецьким слемерам доведеться начитувати еротичні етюди 
зніяковілим нареченим?!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«Глядачів, які відвідують усі 
прем’єри, а у вихідні відпочивають 
родинами саме за переглядом 
вистави, знаю в обличчя», – каже 
працівниця театру. А гардеробниця 
додає, що одразу визначає, чому 
людина прийшла до театру. 

Отож, Буковина відзначила 
Міжнародний день театру. А як 
виглядаємо у театрі ми, глядачі?... 

«Золота» Ірина  Антошків
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Хазяїн у домi.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09 .20 ,20 .55  Про  виплати 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.25,10.50,13.20,17.25,18.00 
Погода.
09.30 Д/ф «Мiж минулим i 
нинiшнiм. Бiблiотека Києво-Мо-
гилянської академiї».
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,17.30 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.40 Х/ф «Червоний намет».
15.15,05.50 Дiловий свiт. Агро-
сектор.
15.30 Спортсмен року.
18.15 221. Екстрений виклик.
18.40 Шляхами України.
19.00 Наша пiсня.
19.40 Зiрки гумору. В. Данилець, 
В. Моїсеєнко, Ю. Стоянов, I. 
Олейников, М. Жванецький.
20.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.20 Хресна Дорога за участю 
Святiшого Отця Бенедикта ХVI 
в Колiзеї (Рим).
01.20 Нащадки.
01.30 Фiгурне катання. ЧС.
03.30 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
04.30 Досвiд.

    «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».

12.35 «Знiмiть це негайно».
13.30 «Цiлковите перевтiлення».
14.20,15.15,03.45,04.30 «Давай 
одружимось».
16.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.05 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.15 «Говоримо i по-
казуємо».
20.10 «Добрий вечiр».
21.40 Х/ф «Код да Вiнчi». (2).
00.30 Х/ф «Спуск 2». (3).
02.10 Комедiя «Дикi хлопцi». (2).

   IНТЕР
05.30 Т/с «Крутi береги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подро-
бицях».
09.10 Т/с «Щасливий квиток».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15,03.50 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Канєвським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
17.55 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Київ вечiрнiй».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
0 1 . 4 5  Х / ф  « О т ру т и ,  а б о 
Всесвiтня iсторiя отруєнь». (2).
03.25 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.15,01.50,03.05 Погода.
05.15,02.35 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.45 
Спорт.
06.30,15.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Вавiлон нашої ери».
22.15 Х/ф «22 кулi. Безсмерт-
ний». (2).
00.45 Голi i смiшнi.
01.55 ПроЦiкаве.
03.10 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.
30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший по-
гляд».
18.10,22.00 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
02.30 «Хронiка тижня».
03.40 «Життя цiкаве».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 4.00 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.25 Погода
6.30 8.10 9.55 17.25 22.00 0.00 
4.30 Погода на курортах
6.40, 5.30, 9.15 Про казки
7.10 Ранок надіі
8.15, 9.40, 12.00, 13.55, 17.10, 
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 5.00 Твій спорт
16.35, 4.35 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чер-
нівецький репортер»

07.50,08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Картковий будино-
чок» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.00 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.50 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Гончi 3».
12.50 «Хай говорять. Убити 
зятя».
1 5 . 2 0 , 0 3 . 0 5  Щ и р о с е рд н е 
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Охоронець 3».
23.45 Х/ф «Червонi перлини 
любовi». (2).
01.30 Ласкаво просимо.
02.45,05.30 Т/с «30 потрясiнь» 
(2).
04.40 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровен-
не» 
15.00, 00.10 «А музика зву-

чить…»
16.30 «Красен світ» 
17.30 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-
їни»
02.40 «Палітра»  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.25 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
15.15 Т/с «Хто у домi господар?»
15.45 Чортицi в спiдницях.
16.10 УТЕТа мама!
16.35 FAQ.
17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
19.00 БарДак.
21.50 Щоденники Темного 2.
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 МосГорСмєх.
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
07.00 «Друга смуга».
07.05 Х/ф «У лiсах пiд Ковелем».
08.35,19.00,02.40,04.00,04.55 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
11.00 Т/с «Закон i порядок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Оплачено смертю».
15.35 Х/ф «Убити «Шакала».
17.10 Х/ф «Пiд маскою беркута».
19.30 Х/ф «Чорний квадрат».
22.10 Х/ф «Сапери».
00.20 Х/ф «Слiпота». (3).
03.10 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».

06.05 Х/ф «Лера».
07.55 Х/ф «Терористка Iванова».
17.35,22.00 «Вiкна-новини».
17.45 Х/ф «Любов i голуби».
20.00,22.40 «Танцюють всi! По-
вернення героїв».
23.55 Х/ф «Сестричка».
01.45 «Вiкна-спорт».
01.55 Х/ф «Той самий Мюнх-
гаузен».
04.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Веронiка Марс».
05.45,01.10 Служба розшуку 
дiтей.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.30 М/с «Джуманджi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,14.50 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00,23.50 Очевидець.
09.55,19.35 Т/с «Свiтлофор».
10.30 Т/с «Молодята».
11.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.45 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
15.25,15.50,16.50 Teen Time.
15.30 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
21.50 Пакуй валiзи.
01.20 Т/с «Купiдон».
02.00,03.20 Зона Ночi.
02.05,03.25 Богдан Хмельниць-
кий.
04.40,04.55 Зона ночi. Культура.
04.45 Швидкоплинний сон.
04.50 Poeta Maximus.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50,23.40 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Ще не вечiр. Росiйська 
Ванга».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00 Т/с «Я лiкую».
18.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. У тилу 
мiльйонера».
21.00 «КВН».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 2 0 . 5 0  П р о  в и п л ат и 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.30,10.50,15.55 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.55 Здоров`я.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.20 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Право на захист.
13.15 Вiкно до Америки.
13.45 Х/ф «Червоний намет».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Фольк-music.
16.50 Х/ф «Незваний друг».
18.55 Про головне.
19.15 Весняний жарт з С. Єщен-
ком.
19.40 Зiрки гумору. К. Новико-
ва, М. Галкiн, В. Коклюшкiн, А. 
Трушкiн.
20.35 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Фiгурне катання. ЧС.
03.30 ТелеАкадемiя.
05.05 Сiльрада.
05.25 Свiтло.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,22.
40,03.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».

09.55 Т/с «Клон 2».
10.45 Т/с «Пончик Люся».
11.40 «Шiсть кадрiв».
12.35 «Знiмiть це негайно».
13.30 «Цiлковите перевтiлення».
14.20,15.15 «Давай одружимось».
16.10 «Сiмейнi мелодрами 2».
17.05 «Не бреши менi 3».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35,05.15 «Говоримо i пока-
зуємо».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
22.55,04.25 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
23.55 Комедiя «Дикi хлопцi». (2).
01.40 Комедiя «Французькi 
цiлувальники». (2).
03.40 «Давай одружимось».

   IНТЕР
05.30,22.35 Т/с «Крутi береги».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подроби-
цях».
09.10,20.30 Т/с «Щасливий кви-
ток».
11.20 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Канєвським».
14.10 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Таємницi слiдства 10».
17.50 Т/с «Кровиночка».
18.55 Т/с «Свати 5».
20.00 «Подробицi».
00.40 «Розбiр польотiв».
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.50 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.55,04.10 Х/ф «Бiле золото».
03.20 Д/ф «Алтайський саморо-
док. Панкратов-Чорний».

   ICTV
05.10,06.15,01.55,04.00 Погода.
05.15,03.30 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.25,12.55,19.20,01.50 
Спорт.
06.30,15.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05,20.10 Т/с «Чужий район».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Факти. Пiдсумок дня.
22.30 Х/ф «Одинак». (2).
02.00 Х/ф «Немає шляху на-
зад». (2).

04.05 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Життя цiкаве».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
05.15 «Час. пiдсумки дня».

   ТВА
6.00, 7.30, 21.30, 23.30, 3.40 
Теми дня
6.25, 7.55, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.00, 9.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.10 Погода на курортах
6.40, 5.30 Про казки
7.00 Ранок надіі
8.05, 15.00 Т/С «Руда»
9.00, 14.05, 3.00 Анатомія куль-
тури
9.40, 12.00, 13.55, 15.55, 17.10, 
22.05, 0.10, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.15 Привітай
22.15 Політична кухня

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10,  09.40,  14.50,  16.55, 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.50,13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
08.00 Д/с «Світове телебачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Свят-

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Д/с «Світове телебачення»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Співак» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.50,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Гончi 3».
12.50 «Хай говорять. Сироїди 
проти м`ясоїдiв».
15.20,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Капрiка» (2).
00.30 Х/ф «Небезпечний Банг-
кок». (2).
02.20,05.15 Т/с «30 потрясiнь» (2).
04.25 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.05, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами»
22.55 Д\\ фільм «Дорогами Укра-

їни»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.20, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.15 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Iнтуїцiя.
12.50,19.25 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа мама!
16.35 Богiня шопiнгу.
17.05,19.55 Т/с «Унiвер».
19.00 БарДак.
21.50,00.25 Т/с «Реальнi паца-
ни» (2).
22.45 FAQ.
23.00 На добранiч, мужики.
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
01.15 До свiтанку.

   НТН
06.05 «Легенди бандитської Оде-
си».
07.00 «Друга смуга».
07.05, 17.10 Х/ф «У лiсах пiд 
Ковелем».
08.35,19.00,23.30,01.45,04.15 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
11.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Оплачено смертю».
15.35 Х/ф «Сiль землi».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Колимська цариця.
21.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Спецназ внутрiшнiх вiйськ. 
Мiсiя здiйсненна».
00.30 «Покер. Mil l ion Dollar 
Challenge».
02.20 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».

   СТБ
05.45,14.45 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 «Документальний детек-
тив».
07.00,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Сестричка».
13.40 Х/ф «Без строку давностi. 

Материнський iнстинкт».
15.45 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Без строку давностi. 
Прощай, ми вiдлiтаємо».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.30 Х/ф «Iнтриганка».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55,14.35 М/с «Джуманджi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.05 Погода.
09.00,23.50 Очевидець.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.35,19.55 Т/с «Молодята».
11.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.50,22.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
14.00 М/с «Аладдiн».
15.30,15.50,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.45 Кухня на двох.
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Купiдон».
02.05,03.30 Зона ночi.
02.10 Четверта хвиля.
03.35 Втрачений рай.
04.20,05.00 Зона ночi. Культура.
04.25 Майстер музи.
04.40 Птахи гнiзда Марiї.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.20 «Далекi родичi».
08.50 «Жiноча лiга».
09.20 «Халi Галi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Iсторiї великого мiста. 
Молодi-нахабнi».
16.00 Т/с «Сваха».
17.00,22.00 Т/с «Я лiкую».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Росiйська 
Ванга».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Надприродне».
00.50 Т/с «Медiум».
01.30 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 6 квітня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 5 квітня четвертеле

За іпотекою – шикуйсь?!.
340 сімей на Буковині перебувають у черзі на отримання 
молодіжного кредиту. Чи реально для них отримати квартиру?  

– Через нас реалізуються програми 
пільгового кредитування для молоді, 
компенсації відсоткової ставки комер-
ційним банкам та відносно нова про-
грама «Доступне житло», – розповідає 
Дмитро ШУЛЬГА, директор Черні-
вецького регіонального управлін-
ня Фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву. 

– Розкажіть детальніше про 
молодіжне кредитування, адже не 
секрет, що нині більшість молодих 
сімей без квартир…

– У програмі молодіжного кредиту-
вання можуть брати участь особи віком 
до 35 років включно. Важлива умова: 
сім`я, яка хоче отримати від держави 
іпотеку, повинна перебувати на черзі 
як така, що потребує поліпшення жит-
лових умов. Родина, яка не має дітей, 
бере кредит під 3% річних. Якщо є одна 
дитина – кредит безвідсотковий. Якщо 
є або через повний проміжок часу наро-
джується друга дитина – сім`я повертає 
75% від вартості кредиту, якщо третя – 
тільки половина кредиту.

Якщо сім`я працює в сільгоспсек-
торі або в соціальній сфері села, то вона 
теж має пільги: повертає 75% вартості 
житла. 

Торік завдяки нашим програмам по-
кращили свої житлові умови 15 сімей. За 
програмою  молодіжного кредитування 
– 10, доступне житло – 5. 

– На скільки років надається 
кредит?

– Повернення кредиту відбувається 
щоквартально протягом 30 років. Пога-

сити кредит можна і раніше обумовле-
ного терміну. Тоді знімається іпотека, і 
людина може у повному обсязі користу-
ватися своєю квартирою. 

– Дмитре Алімовичу, яким чи-
ном визначається розмір молодіж-
ного кредиту?

– Розмір кредиту вираховується 
з кількості нормативних квадратних 
метрів. Тобто 20 квадратних метрів на 
людину плюс 20 квадратних метрів на 
сім`ю. Загальна кількість множиться на 
ту ціну Держбуду, яка існує в даній об-

ласті у даний час. Наразі у Чернівцях це 
– 4300 грн. Тобто сім`я з трьох осіб може 
претендувати на площу у 83 кв. метра. 

– Чи повинен позичальник вно-

сити під заставу своє майно для 
того, щоб отримати кредит?

– Це система іпотечного кредиту-
вання. Тобто в заставу дається та квар-
тира, на яку людина отримала кошти 
для будівництва. Поки кредит не по-
вернений, житло перебуває у держави 
під заставою.

– А що коли з нашою гривнею, 
не дай Боже, щось станеться? Еко-
номісти прогнозують третю хвилю 
кризи!

– Коли щось станеться, тоді ви у 
мене про це й запитаєте. Я ж прогнозами 
не займаюся.   

– Яким чином сім`я підтвер-
джує свою платоспроможність?

– Доходи сім`ї ми не перевіряємо. 
Серед інших документів люди подають, 
звісно, довідку з місця роботи про зарп-

лату. Але функцію контролю і розрахун-
ку бере на себе комп`ютерна програма, 
а не конкретна людина. Кожна сім`я, 
яка встала на чергу для отримання мо-

лодіжного кредиту, отримує рейтингові 
бали. Таким чином формується своє-
рідна черга. Більше шансів отримати 
кредит від держави має той, хто набрав 
більше балів. Впливу на цей підраху-
нок не має ніхто. І якщо доходи сім`ї 
не відповідають вимогам повернення 
кредиту, то програма таку сім`ю відсіює.

– А нова програма «Доступне 
житло»...

– За програмою «Доступне житло» 
родині, яка потребує поліпшення жит-
лових умов, держава безповоротно дає 
30% від нормативної вартості житла. 
Норма за цією програмою – 21 кв. метр 
на людину плюс ще 10,5 – на сім`ю. Ціна 
квадратного метра тут встановлюється 
Кабміном. Сьогодні в Чернівецькій об-
ласті це – 4930 гривень. Звертаю увагу, 
що в цій програмі немає обмеження за 

віком.
– Квартира обирається за сма-

ком позичальника чи це окремо 
обрані будинки?

– Враховуючи, що маємо земельну 
ділянку, на якій будується молодіжний 
житловий комплекс, а ми є фондом 
сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву, то всі гроші з держбюджету 
спрямовуються на кредитування цього 
будинку. Він знаходиться на вулиці 
Руській, 235В. 

– Це – один із довгобудів…
– Так. Там із 70 квартир кредитів 

взято лише на 43. Тобто нам справді не 
вистачало коштів, щоби пришвидшити 
будівництво. Але завдяки цьогорічному 
фінансуванню, сподіваємося добудувати 
цей будинок уже до кінця 2012 року.

– Невже фінансування збіль-
шилося?

– На 2012 рік з держбюджету на про-
граму молодіжного кредитування виді-
лено 1 млн. 600 тис. грн, з обласного – 400 
тисяч, з міського – 800. Таким чином, ми 
маємо 2 млн. 800 тис. грн з усіх бюджетів. 
На програму «Доступне житло» виділено 
півтора мільйона. Тож сума від держбю-
джету, порівняно з попередніми роками, 
збільшилася, а з місцевих – ні.

– Скільки молодих сімей Черні-
вецької області наразі перебувають 
у черзі на отримання молодіжного 
кредиту?

– Нині у нас на черзі перебувають 
340 сімей. 

– А чи багато будинків для моло-
ді нині будується?

– За програмою молодіжного бу-
дівництва уже здано в експлуатацію 32 
будинки, 28 з яких – це багатоквартирні 
великі будинки. У процесі будівництва 
нині 4 об`єкти: у Чернівцях – на ву-
лицях Руській, Чорноморській та Бу-
ковинській, у Сторожинці – на вулиці 
Чаплигіна. 

– Ви можете назвати приблизну 
суму, яку доведеться сплачувати 
сім`ї з трьох чоловік, які взяли 
молодіжний кредит на придбання 
двокімнатної квартири?

– Перший внесок для такої сім`ї 
складе приблизно 800 доларів. Далі 
– щомісяця по 600 гривень. Тобто це 
доволі реально.  

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Той самий молодіжний кредит, а цифри інші  

Біда сучасного світу у тому, що люди не хочуть жити за законом. І коли ми зробимо щось по-
своєму, всупереч закону, то знаходимо собі виправдання – норми, мовляв, все одно не працюють. 
Але історії, які розповідають юристи «КУЦАК & ПАРТНЕРИ», доводять  протилежне: закон таки діє! 
Варто тільки домагатися свого! Бо, як кажуть, вовків боятися – у ліс не ходити. Сьогодні – право-
захисник Юрій ЗАСТАВНИЙ розповідає, що варто знати, коли купуєте автомобіль.

За законом транспортні засоби придбава-
ються за договором купівлі-продажу, обміну, 
дарування або через відповідний автосалон на 
підставі довідок-фактур. Нині це єдиний загаль-
ноприйнятий спосіб відчуження і набуття права 
власності на автомобіль. Але часто люди намага-
ються зекономити на оформленні авта в органах 
ДАЇ, тому придбавають його  за довіреністю. Про-
те при такій купівлі існує певний ризик: покупець 
передає кошти продавцю, продавець покупцю 
– нотаріально посвідчену довіреність на авто… Та 
насправді власником залишається особа, на якій 
зареєстрований автомобіль. У такий спосіб право 
власності не набувається, а лише набувається 
фактичне володіння ним. Тому особі, яка дала 
кошти за автомобіль, буде важко відстояти свої 
права, якщо автомобіль знаходиться під обтя-
женням (арешт, у заставі по кредиту банку тощо). 

Купуючи авто, важливо взяти від про-
давця розписку про те, що він такого-то 

числа у якості оплати отримав стільки-то 
грошей за такий-то автомобіль, вказав-
ши при цьому обов’язкові реквізити та 
перелік присутніх свідків від обох сторін. 
Суму бажано вказувати у національній 
валюті. Обов’язково візьміть всі рек-
візити від продавця – паспортні дані, 
адресу тощо. Якщо раптом хтось буде 
оскаржувати ваше право власності на 
авто, розписка може слугувати в якості 
доказу в суді. 

До середини 2010 року в кожного була мож-
ливість придбати чи відчужити будь-який авто-
мобіль через біржову угоду. Але нині, у зв’язку 
зі змінами у законодавстві, через товарну біржу 
можна продати тільки нове авто. Що ж робити, 
якщо автомобіль був куплений до внесення змін 
до Закону України «Про товарну біржу» через 
біржову угоду? 

Так, на початку 2010 року Іван K. придбав 

автомобіль на Товарній біржі за суму 150 грн. 
й звичайно на момент купівлі не перевірив це 
авто на предмет обтяження в єдиному реєстрі 
обтяжень рухомого майна. Через певний час 
з’ясувалося, що даний автомобіль перебував у 
заставі по кредиту в банку. Банк звернувся в суд, 
аби оскаржити правомірність переходу права 
власності до нового власника у зв’язку з тим, що 
попередній власник не сплатив кредит. В даній 
ситуації Іван K. в якості доказу надав суду копію 
біржової угоди (контракту) із визначенням рин-
кової вартості авта та письмову розписку від про-
давця із зазначенням дійсної вартості угоди, яка 
підтвердила взаєморозрахунок між сторонaми та 
відсутність з боку продавця до Івана K. будь-яких 
претензій майнового характеру. Таким чином, ви-
щевказані обставини слугували вагомою підста-
вою для прийняття судом позитивного рішення 
на користь Івана K. 

Автомобіль потрібно обов’язково 
перевірити на предмет зареєстрованих 
обтяжень. І цей витяг треба зберігати 
протягом усього часу, поки володієте 
автом.

 
У випадку, якщо ви придбали автомобіль, на 

якому «висять» обтяження (наприклад, накладе-
ний арешт у зв’язку з борговими зобов’язаннями 
попереднього власника), ви маєте право звер-
нутися до суду з позовною заявою про визнання 

права власності на ваш автомобіль. При цьому 
не варто забувати про такі важливі докази, як 
витяг з реєстру обтяжень рухомого майна, який 
підтверджує, що на момент купівлі автомобіль 
не перебував під обтяженням, договір купівлі-
продажу, письмова розписка від продавця про 
отримання грошових коштів в якості оплати за 
авто, нотаріально-посвідчена довіреність від 
імені продавця. 

Щоб  уникнути в майбутньому проблем, 
купівлю-продаж автомобіля варто оформляти 
за нотаріально посвідченими договорами (купів-
ля-продаж, дарування, обміну тощо). Адже, при-
дбаваючи  автомобіль за дорученням, власником 
залишається продавець. І якщо авто потрапляє 
в ДТП, чи нинішній власник просто порушує пра-
вила дорожнього руху, штрафи приходитимуть 
на адресу продавця. Не виключено, що може 
виникнути ситуація де продавець, який видав 
доручення, може навіть стати учасником судової 
чи кримінальної справи, де потім доводитиме, що 
авто вже продане та не належить йому.  

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Юридична фірма «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Ваше право на захист!

Дзвоніть за телефоном (0372) 900-510.
Приходьте: м. Чернівці, вул. Головна, 

 122-А, бізнес-центр «Квадрат», офіс 216
Наш сайт:  www.900-510.com

Свідоцтво державної реєстрації  АОО №354063

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»

Купуєте авто – перевірте на предмет 
обтяження і візьміть розписку

Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву є спеціалізованою фінансовою установою, 
через яку держава вирішує питання забезпечення 
громадян житлом. Дехто на нього тільки і сподівається, а 
дехто кляне останніми словами.

На Буковині молоді сім’ї зможуть отримувати 
іпотечні кредити на житло. На цьому наголосила під 
час прес-конференції Ганна ГЛІБКА, заступник 
начальника управління у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту облдержадміністрації. Загалом 
на іпотечне кредитування, цього року з державної 
скарбниці виділять мільярд гривень. Та щоби брати 
участь у цій програмі, треба мати стабільний при-
буток і роботу. Тобто це  не програма для малоза-
безпечених, які зовсім не працюють. Але також і не 
програма для тих, хто має надто великі прибутки. 
Для участі у програмі сім’я має перебувати у черзі на 
житло в місцевих органах самоврядування, її члени 
мають бути не старшими 35 років. Якщо кредит 
оформляють на 30 років, щомісяця молода родина 
повинна виплачувати 900 гривень.

Крім того, молоді люди, які проживають у селах, 
зможуть брати кредити під 2-3% у гривнях терміном 
на 10-15 років завдяки тому, що частину процентної 
ставки компенсуватиме держбюджет, – сказав на 
нараді заступник глави крайової виконавчої влади 
Василь Бурлака. Якщо йдеться про багатодітну 
сім’ю, то у разі оформлення такого кредиту, вона 
взагалі позбавляється сплати процентних ставок. 

Наразі п. Ганна зазначила також, що Міністер-
ство соціальної політики вже готує законопроект, 
який заохотить підприємців брати молодь на роботу. 
Наприклад, коли підприємство працевлаштує моло-
дого спеціаліста, страхові соціальні внески за нього 
не сплачуватимуть протягом року. А це, за словами 
експертів, суттєво скоротить рівень безробіття. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

соціальні
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оздоровчі

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,19.40,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.10 Шеф-кухар країни.
11.00 Пасхальне Привiтання i 
Апостольське Благословення 
для Риму i цiлого свiту Святiшого 
Отця Бенедикта ХVI з пл. Св. Пе-
тра в Римi.
13.45 Королева України.
14.20 Мiжнародний турнiр зi 
спортивної гiмнастики «Кубок 
Стели Захарової».
15.50 Фiгурне катання. Чемпiонт 
свiту. Гала-вистава.
17.50 Золотий гусак.
18.15 Маю честь запросити.
19.00 Дiловий свiт. Тиждень.
19.45 Зiрки гумору. Брати Поно-
маренки, В. Моїсеєнко, В. Дани-
лець, Ю. Гальцев, О. Воробей.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Євген Дятлов.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Фiгурне катання. ЧС.
03.15 «Вiра. Надiя. Любов».
04.05 Здоров`я.
04.55 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».

    «1+1»
07.05 «Пекельна кухня 2».
08.00 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 Т/с «Iнтерни».
19.30,00.40 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
22.45,03.30 Т/с «Iнтерни». (2).
23.10 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя. Голосування».

23.40 «Свiтське життя».
01.30 Кiноальманах «Революцiє, 
я люблю тебе». (2).
04.20 Комедiя «Принц i я: 
Королiвський медовий мiсяць».

   IНТЕР
06.05,03.45 Х/ф «Кур`єр».
07.35 «Велика рiзниця».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачо-
вою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати у плити».
11.30 Т/с «Свати 5».
16.05 «Вечiрнiй квартал».
18.05 Т/с «Розплата за любов».
20.00,02.15 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «Про нього».
22.45 «Що? Де? Коли?»
00.00 Х/ф «Iмперiя вовкiв».
0 3 . 0 0  « Тр и д ц я т ь  р о к i в 
самотностi. Ян Арлазоров».

   ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.20 М/ф.
07.05 Квартирне питання.
07.55 ЄвроФуд-2012.
08.40 Анекдоти по-українськи.
09.00 Море по колiно.
09.35 Х/ф «Забiйний футбол».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Спокутування».
1 4 . 2 0  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 3: Перепiдготовка».
1 6 . 1 0  Х / ф  « П ол i це й с ь к а 
академiя 4: Громадяни в дозорi».
18.00 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Ми з майбутнього».
23.30 Голi i смiшнi.
00.15 Х/ф «22 кулi. Безсмерт-
ний». (2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.50 Битва нацiй.
03.50 ПроЦiкаве.
04.30 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд пре-
си».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».

07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10,
14.10,17.15,17.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Свiтська кухня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.20 «Палата».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.10, 12.55, 16.00, 17.15, 
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.15  Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 17.25, 23.50 Погода на 
курортах
12.00 Фейс контроль
12.30, 5.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Гроші на двох» 
16.05 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00, 09.30, 11.15, 12.55,14.40, 
18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Хенд-мейд» 
07.30,12.30 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00, 
01.20 «Парад планет»
08.15,20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. 

Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 «Зінадін Зідан»
16.00 «Буковина» (Чернівці) – 
«Зірка» (Кіровоград)
17.00 «Музична програма» (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри»
21.50 Х/ф «Небесні ластівки» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Гра в пiжмурки».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
13.00 Т/с «Чотири пори лiта».
16.00 Х/ф «Батьки».
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий 
комiтет» (2).
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.00 Х/ф «Полiт фантазiї». (2).
04.00 Х/ф «Червонi перлини 
любовi». (2 ).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами Укра-
їни»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.00 «Теле-
меридіани»
07.30, 09.30,13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Фільми 
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.05, 22.00, 01.30 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі»
18.05  «Формула успіху» 
19.00 Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»

20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
21.15 Д\фільм «Дорогами Укра-
їни»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
06.40 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Барток пречудовий».
10.50 Х/ф «Iграшки».
13.05 Єралаш.
13.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.15 Чортицi в спiдницях.
14.45,20.05 Т/с «Унiвер».
16.40 Х/ф «Боги, мабуть, з`їхали 
з глузду 2».
18.30 Лялечка 2.
19.25 Одна за всiх.
19.50 FAQ.
22.30 Бабуни & дiдуни 2.
23.00 Х/ф «Дикуни». (3).

   НТН
05.45 «Легенди бандитського 
Києва».
07.30 Т/с «Захист Красiна 2».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Колимська цариця.
12.00,04.10 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
19.00,01.15 Х/ф «Навiдник».
21.00 Х/ф «До смертi». (2).
23.10 Х/ф «Крокодил 2: Перелiк 
жертв». (3).
02.50 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.45 М/ф «Пригоди капiтана 
Врунгеля».
0 6 . 5 5  Х / ф  « Тр а к т и р  н а 
П`ятницькiй».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.45,01.40 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.45 «Караоке на Майданi».
12.45 «ВусоЛапоХвiст».
14.20 «Куб».
15.40 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 

Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Жила собi любов».
23.20 Х/ф «Двi iсторiї про лю-
бов».
02.25 Х/ф «Скарб стародавнього 
храму».
04.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Веронiка Марс».
05.40 Клiпси.
06.00 Х/ф «Батько нареченої».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
08.55 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
09.55 Топ-100.
11.10 Хто зверху?
12.55 Шури-амури.
13.50 Пiранi.
14.45 Пакуй валiзи.
16.20 Файна Юкрайна.
17.05 Х/ф «Вагiтний».
18.50 Х/ф «Армагедон».
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Джей i Мовчаз-
ний Боб завдають удару у 
вiдповiдь». (3).
01.00 Спортрепортер.
01.05 Х/ф «Батько нареченої 2».
03.00,03.55 Зона Ночi.
03.05 Семеренки.
04.00 Райськi сади гетьмана 
Сагайдачного.
04.20,04.55 Зона ночi. Культура.
04.25 Тася.
04.35 Драма на двi дiї.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
09.00 Д/ф «Мега мисливцi. 
Зброя хижакiв».
10.05 Х/ф «Вони помiнялися 
мiсцями».
11.55 Х/ф «Iдеальна iграшка».
13.50 Т/с «П`ята група кровi».
17.40 «Красиво жити. У тилу 
мiльйонера».
18.40 М/ф «Лови хвилю».
20.10 Х/ф «Ефект метелика».
22.40 Х/ф «Ефект метелика 2».
00.10 Х/ф «Пiкап. Зйом без 
правил».
0 1 . 3 0  Х / ф  « У б и в с т в а  в 
Оксфордi».
03.10 Х/ф «Трiксi».
05.00 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.15 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного супераген-
та.
11.00 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
11.25 Х/ф «Сталiнград».
14.55,17.15,18.30,22.45,22.55 
Погода.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
17.05 Зелений коридор.
17.20 Атака магiї. Мистецтво 
за брамою.
17.50 Караоке для дорослих.
18.35 Золотий гусак.
19.00 «Життя неповторний сю-
жет». Концерт О. Пекун.
20.45 Мегалот.
20.50 Кабмiн: подiя тижня.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Зворотний зв`язок.
21.45 Зiрки гумору. К. Новикова, 
В. Коклюшкiн, О. Пєсков, А. 
Трушкiн.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Музична колекцiя I. Фе-
дишин.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.20 Фiгурне катання. ЧС.
04.15 Книга.ua.
04.40 ТелеАкадемiя.

    «1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.00 Т/с «Iнтерни».
19.30 «ТСН».
20.00,03.50 Т/с «Iнтерни». (2).
22.10 «Добрий вечiр».
23.55 Х/ф «Код да Вiнчi». (2).
02.25 Х/ф «Спуск 2». (3).
05.25 Комедiя «Принц i я: 
Королiвський медовий мiсяць».

   IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.40 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.30 «Городок».
09.05 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.20 Т/с «Серафима Пре-
красна».
17.05 «Київ вечiрнiй».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Велика рiзниця».
23.40,04.00 Х/ф «Адмiрал».
02.00 Д/ф «Iсус: Останнi 40 
днiв».
03.30 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
03.50,04.25 Погода.
03.55 Факти.
04.30 Iнший футбол.
04.50 ПроЦiкаве.
04.55 Козирне життя.
05.10 Свiтанок.
05.20,02.05 Х/ф «Подорож 
«Єдинорога».
08.30 Стережися автомобiля.
09.15 Зiрки YouTube.
09.40 Люди, конi, кролики... i 
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Твiй рахунок.
12.20 Провокатор.
13.20,18.55 Спорт.
13.25,20.55 Наша Russia.
13.50 Х/ф «Вавiлон нашої ери».
15.55 Максимум в Українi.
16 .55  Х /ф «Пол iцейськ а 
академiя 3: Перепiдготовка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Спокутування».
21.50 Х/ф «Екзорцист. Поча-
ток». (2).
00.00 Х/ф «Хронiки мутантiв». 
(2).

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час 
новин».

07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,1
7.20,17.50,00.35,01.50,03.30,04
.30 «Погода».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема 
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина 
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.10, 
21.50, 0.45 Познайомимось?
9.00, 12.30 Про казки 
9.50, 17.20, 0.35 Погода
9.55, 17.25, 0.40 Погода на 
курортах
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 4.40 Х/Ф «Бунтарка» 
16.00 Радіус
16.30, 23.50 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Брати» 

   «ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.20, 11.40, 12.55, 14.40, 
18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.50,17.50, 
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репор-
тер»»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Дизайн»
09.00 «Малятко»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.50 «Богатирські ігри»

13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Королівство кривих 
дзеркал» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Вечір» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,03.50 Х/ф «Зачарована 
Елла».
09.00, 11.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль 9».
10.00 Таємницi зiрок.
13.00,01.15 Т/с «Анжелiка».
15.55 Футбол. Прем`єр-лiга. 
«Шахтар» (Донецьк) - «Дина-
мо» (Київ).
18.00, 19.20 Т/с «Чотири пори 
лiта».
21.15 Х/ф «Батьки».
23.15 Х/ф «Гра в пiжмурки».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами Укра-
їни»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10 
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Ешь и худей.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40,16.10 Єралаш.
10.10,16.25 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.00 Х/ф «Iграшки».
15.15 Лялечка 2.
16.55,21.35 Т/с «Унiвер».
18.50 Х/ф «Боги, мабуть, 
з`їхали з глузду 2».
20.40 БарДак.
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Фобос. Клуб стра-
ху». (3).
00.30 Х/ф «На добранiч». (2).
02.00 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.05 Х/ф «Чорний квадрат».
11 .30  «Речовий  док аз» . 
Прищiвцi. Iсторiя занепаду.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Сапери».
15.00 Т/с «Захист Красiна 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
9».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Снайпер». (2).
01.40 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
04.55 «Правда життя».

   СТБ
05.05 М/ф «Пригоди капiтана 
Врунгеля».
06.05,01.40 Х/ф «Людина-
амфiбiя».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «ВусоЛапоХвiст».
10.50 «Зоряне життя. Вiйна з 
продюсером».
11 . 5 0  « З о р я н е  ж и т т я . 
Пiдкаблучники за власним 
бажанням».

12.50 «Зоряне життя. Зваженi 
i нещаснi».
13.55 «Холостяк 2».
18.00 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».
19.00 «Україна має талант! 4».
22.15 Х/ф «Любов i голуби».
00.45 «Детектор брехнi».
03.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Веронiка Марс».
07.05,01.15 Х/ф «Вiчно моло-
дий».
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.05 Новий погляд.
14.10 Кухня на двох.
15.10 Даєш молодь!
15.50 Х/ф «Батько нареченої».
18.00 Х/ф «Батько нареченої 
2».
20.10 Х/ф «Вагiтний».
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Нереальний блок-
бастер». (2).
01.10 Спортрепортер.
03.05 Зона Ночi.
03.10 Iван Мазепа.
04.05,04.55 Зона ночi. Культура.
04.10 Solo-Mea.
04.40 Перетворення.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.25 Хресна дорога в Колiзеї.
09.00 М/ф.
09.55 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
11.00 Д/ф «Мега мисливцi. 
Зброя хижакiв».
12.05 Х/ф «Вони помiнялися 
мiсцями».
13.55 Т/с «П`ята група кровi».
17.45 «Розкiшне життя».
18.45 «КВН».
21.05 Х/ф «Пiкап. Зйом без 
правил».
2 2 . 4 5  Х / ф  « Уб и вс т ва  в 
Оксфордi».
00.45 Х/ф «Хороший хлопець».
02.10 Х/ф «Трiксi».
04.00 М/ф «Корто Мальтез».
05.30 «Нiчне життя».

Версіїсубота 7 квітня теле
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Астропрогноз на квітень

Кохання
Для досягнення гармонії чи хоч якоїсь 

рівноваги в уже наявних стосунках, Овну 
слід пам’ятати головне правило цього пері-
оду: «Поважай думку інших». Для Тельців 
цей місяць може стати сексуальним раєм, де 
прекрасні діви (юнаки) щосили розважають 
вас. Близнюкам слід бути готовими до того, 
що всі нові знайомства у квітні будуть за-
кінчуватися дуже швидко. Для дружнього, 
любовного та сімейного спілкування у Раків 
і Дів місяць видасться не надто вдалим. 
Якщо Лев налаштований на серйозні і три-
валі нові знайомства й спілкування, у квітні  
краще не докладати до цього зусиль – усе 
закінчиться нічим. А от у Терезів і Стріль-
ців будь-які нові знайомства, серйозні 
пояснення та зізнання у своїх почуттях 
обов’язково перейдуть у тривалі та надійні 
взаємини. Скорпіонам цього місяця треба 
стерегтися: навіть цілком нормальні та 
дружні слова можуть викликати негативні 
емоції. Козерогам для досягнення гармоній-
них стосунків доведеться потрудитися. Для 
Водоліїв – вдалий час для втілення в життя 
любовних планів. Рибам у квітні видасться 
важко: дуже непростий період у любовних 
і сімейних стосунках. 

Здоров’я
У Овнів переважає підвищена збудливість 

і схильність до істерії. Як наслідок – нетрав-
лення, тяжкість у шлунку, застій у кишечнику. 
Серце і судини Тельця можуть даватися взнаки 
якимись нездужаннями, а все через стрес. 
Близнюки ризикують захворіти на щось інфек-
ційне. У Раків знизиться тонус судин, що може 
призвести до зниженого тиску і нападів гіпо-
тонії. Вогняна натура Левів настільки діяльна і 
кипуча, що може призвести до травм – падінь, 
порізів, забиттів, зокрема рук. У Дів ймовірно 
«розквітне» захворювання опорно-рухового 
апарата, як наслідок, негаразди з сечостате-
вою сферою. У Терезів через нервове перена-
пруження може порушитися робота підшлун-
кової та щитовидної залоз. Скорпіони постійно 
відчуватимуть синдром хронічної втоми через 
стреси та перенавантаження. Сечостатева 
сфера Стрільців буде схильна «пропустити» в 
організм чужорідного агента у вигляді хворо-
би – цистити, нефрити тощо. У Козерогів може 
порушитися робота шлунково-кишкового 
тракту. Спина і грудний відділ хребта Водоліїв у 
квітні викликатиме заклопотаність – уникайте 
непотрібних і шкідливих навантажень. Рибам 
щастить – хвороби слабкі, швидко зникають, 
імунітет підвищений.

Кар’єра
В Овнів і Раків вдалий період для бізнесу: 

два найбільші досягнення квітня – розширен-
ня сфери вашого впливу та перемога над кон-
курентами. Хоч які б вигідні проекти та про-
позиції виникали перед Тельцями, найкраще 
дотримуватися звичної тактики ведення 
справ. Близнюки можуть кредитувати, інвес-
тувати, ризикувати, знаходити нових парт-
нерів – усе вдаватиметься. Левам слід бути 
готовим до жорсткої конкурентної боротьби, і 
зважати на той факт, що на додаток до ваших 
ділових суперників активізуються різні «кро-
вососи». Діви матимуть унікальні можливості 
для того, щоби реалізувати якісь старі плани 
або «вистраждані» проекти. Якщо Терези не 
плануватимуть якихось глобальних і нових 
проектів, то наприкінці місяця одержать хоч 
і не дуже великий, але гарантований при-
буток. Скорпіонам не варто вплутуватися 
в сумнівні бізнес-проекти, навіть якщо об-
ставини вимагають термінового зміцнення 
фінансового становища. Стрільцям у квітні 
не варто концентруватися на якомусь одно-
му виді роботи, а буде краще розподілити 
свої сили та можливості більш рівномірно за 
кількома напрямками. У Козерогів дуже вда-
лий час для початку нових проектів, пошуку 
нових партнерів і масштабних реорганізацій 
свого бізнесу. Водоліям варто у наступному 
місяці створити матеріально-фінансовий ре-
зерв, і у своїй бізнес-діяльності обмежитися 
виключно законними й офіційними методами 
роботи. Рибам у квітні важливо буде завести 
якнайбільше потрібних знайомств і корисних 
зв’язків.

Лікар-хірург
Досвід роботи – 32 роки
• Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою 

покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеро-
склероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).

• Лікування захворювань суглобів, багаторічно незагойних трофічних 
виразок ніг, фурункульозу та інших гнійних патологій, врослого нігтя, 
геморою, грибкового ураження нігтів, зняття гострого болю при різних 
захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку, при печінкових та ниркових 
коліках). Застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома. 

• Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміоте-
рапії, променевої терапії та інших отруєнь).

Прийом здійснюється за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 126, мале 
колективне підприємство «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я».

Понеділок, середа, п’яниця – з 14.00 до 16.00.
Моб. тел. 050-507-51-38, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 06.12.06 

8 найкорисніших напоїв

№ 1 – гранатовий сік. Він без-
перечний переможець у конкурсі 
найкорисніших напоїв. Бо підвищує 
гемоглобін у крові, позбавляє від 
анемії. Володіє вираженою сечо-
гінною дією, допомагає боротися з 
гіпертонією (підвищеним кров’яним 
тиском). У гранатовому соці міститься 
калій, корисний для серця. І, звичай-
но ж, свіжовичавлений сік граната є 
сильним антиоксидантом. Але його 
не рекомендують вживати в чистому 
вигляді, тому треба його розбавляти 
кип’яченою водою або іншим соком, 
наприклад, морквяним чи буряковим.

№ 2 – червоне вино. Приємно 
пити сухе червоне вино усвідомлю-
ючи, що отримуєш не тільки задо-
волення, але і користь. Друге місце 
червоного вина в рейтингу найко-
рисніших напоїв обумовлено тим, що 
антиоксиданти, які містяться в ньому, 
сприяють руйнуванню ракових клітин 
зсередини, а також посилюють ефек-
тивність хіміотерапії і променевої те-
рапії в період лікування онкологічних 
захворювань. Червоне вино підвищує 
апетит і допомагає перетравлювати 
важку м’ясну їжу. Воно має антиалер-
гічну і бактерицидну властивості. 
Максимальна щоденна доза сухого 

червоного вина не повинна переви-
щувати двох склянок, тільки в такому 
випадку воно принесе користь.

№ 3 – виноградний сік. Він не 
лише сприятливо впливає на діяль-
ність серця, а ще й зменшує кров’яний 
тиск. Виноград багатий на пектинові 
речовини, які знижують рівень хо-
лестерину в крові. Білий і світлий 
виноградний сік містять багато заліза, 
що допомагає швидко зняти втому. 
Темний виноградний сік, навпаки, 
знижує рівень заліза в організмі, але 
в його складі величезна кількість 
органічних кислот, таких як лимонна, 
винна, яблучна, щавлева, мурашина, 
пектинова, янтарна, кремнієва тощо. 
Виноградний сік знижує ріст і поши-
рення ракових клітин в організмі. А 
пігменти, що містяться у виноградно-
му соці,  підвищують імунітет.

№ 4 – чорничний сік. Чорниця 
є дуже корисною для очей, і тому сік 
із неї прискорює процес оновлення 
сітківки ока, підвищує гостроту зору 
при так званій «курячій сліпоті», тоб-
то поганому зору в сутінках і темноті. 
У чорничному соці міститься велика 
кількість антиоксидантів. Крім цього 
він застосовується як протизапаль-
ний, протиспазматичний, знеболю-

вальний та загальгозміцнювальний 
засіб. Цей сік нормалізує діяльність 
шлунково-кишкового тракту. 

№ 5 – сік черешні. Він має ви-
ражені тонізуючі та в’яжучі власти-
вості, покращує травлення, а також 
корисний при ревматичних хворобах. 
Сік черешні володіє відмінним сечо-
гінним, жовчогінним й судинозміцню-
вальним ефектом. Також має очисні 
та протианемічні властивості. 

№ 6 – сік ягід асаї. Це тропічна 
ягода, яка є не лише потужним анти-
оксидантом, але й сприяє продовжен-
ню молодості та довголіття. Сік з ягід 
асаї має дуже низький вміст цукру, 
але він підвищує працездатність та 
імунітет, покращує травлення, зміц-
нює серцевий м’яз. Сприяє він також 
підвищенню сексуальної функції.

№ 7 – журавлиний сік. Журав-
лина має унікальні цілющі властивості, 
бо містить велику кількість вітаміну С, 
органічних кислот, цукрів та  пектино-
вих речовин. Журавлиний сік допома-

гає запобіганню інфекцій сечовивідних 
шляхів, завдяки чому може стати надій-
ною профілактикою циститу. Корисним 
він є і при підвищенні температури та 
запальних процесах. Має виражену 
антисептичну дію. Його застосовують 
при застудах, гіпертонії і навіть різних 
хворобах шкіри.

№ 8 – апельсиновий сік. Він не-
замінний у профілактиці авітамінозу 
та застудних захворювань. Сприяє 
зниженню кров’яного тиску, зміцнює 
судини, покращує склад крові, стиму-
лює апетит і травлення, активізує ро-
боту клітин головного мозку. Цей сік 
стимулює обмін речовин у клітинах, 
зміцнює імунітет і знищує бактерії, що 
робить його цінним протизастудним 
засобом.

№ 9 – чай. Він володіє не тільки 
антиоксидантною властивістю, а й 
сприяє зміцненню імунітету, здоров’ю 
серця і печінки. З його допомогою 
можна боротися із зайвою вагою і, 
навіть, зміцнювати зуби.

Напої – важлива складова не тільки раціону, а й 
здоров’я. Але чи всі напої корисні? Та які з них більшою 
мірою містять корисні для організму речовини, вітаміни і 
мікроелементи. 

Магнітні бурі у 
квітні:

11 квітня – від 11.00 до 16.00. 
17 квітня – від 07.00 до 10.00. 
18 квітня – від 06.00 до 09.00. 
23 квітня – від 12.00 до 14.00. 
25 квітня – від 06.00 до 08.00. 
28 квітня – від 10.00 до 12.00. 
30 квітня – від 20.00 до 22.00. 

Під час бурі:
Прийміть таблетку аспірину, вона 

розріджує кров і знімає неприємні і 
болючі відчуття.

Під час сонячної активності збіль-
шується дратівливість, тому слід при-
ймати натуральні заспокійливі засоби – 
валеріану, настій глоду. Непогано у цей 
день постити, адже у крові збільшуєть-
ся рівень холестерину. Сердечникам 
слід дотримуватися приписів лікаря і 
завжди мати необхідні ліки під рукою.
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ОВЕН

Налаштуйтеся на боротьбу. Можливо, доведеться 
вступити в конфлікт, щоби відстояти своє право прийма-
ти рішення. Виникне відчуття, що обставини заважають 
вам домагатися реалізації своїх намірів. Одночасно це 
сприятливий час для зміцнення здоров›я, приділіть увагу 
духовним практикам. 

ЛЕВ

Успіхи в кар’єрі, досягнення будь-яких поставлених 
цілей – нинішнього тижня це не про вас! Але намагайтеся 
діяти якомога м’якше. Увага і тактовність, ввічливість 
і приємні манери поведінки – все це приверне до вас 
оточуючих, які з задоволенням стануть допомагати вам. 

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня найкраще почуватиметеся вдома, в колі 
сім’ї, близьких вам людей. Однак навряд чи це буде пасив-
ним відпочинком. Швидше за все, вам захочеться зробити 
свій будинок чистішим і красивішим. Тому із задоволенням 
будете займатися домашніми справами. 

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий час для дружнього і романтичного 
спілкування. Представники протилежної статі частіше 
звертатимуть на вас увагу. Можете змінити стиль одягу, 
зачіску – привернете до себе увагу оточуючих. Рекомен-
дується не вступати в конфлікт з представниками закону.

ДІВА

Цього тижня з’явиться унікальна можливість від-
новити колишні стосунки зі своєю пасією. Сприятливий 
період для подорожей, туристичних поїздок. Беріть із 
собою родину. Тиждень здатен принести проблеми 
тим, хто надмірно азартний. Обходьте стороною ігрові 
клуби. 

КОЗЕРІГ

Цього тижня будь-які короткі поїздки будуть 
пов’язані з чимось приємним і захоплюючим. Романтичні 
стосунки будуть на підйомі. Якщо у вас є діти, приділіть 
їм більше уваги, займіться їх вихованням. Можливі кон-
фліктні ситуації у взаєминах з батьками. 

БЛИЗНЮКИ

Можуть виникнути стресові ситуації, коли дове-
деться вносити зміни у свої плани і швидко реагувати 
на обставини, що склалися. Спілкування з друзями 
несподівано може перерости в конфлікт. Не ставте пе-
ред собою жорсткі рамки, пливіть за течією, вирішуйте 
питання за мірою їх надходження.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий період для лікувально-профілактичних 
процедур, спрямованих на зміцнення здоров’я. Вдалий час 
для проходження медичного обстеження, планових операцій. 

Не виключені конфлікти з партнером по шлюбу чи батька-
ми. Намагайтеся проявити властиву вам дипломатію і згладити 
ситуацію.

ВОДОЛІЙ

Ви із задоволенням займетеся благоустроєм своєї 
оселі. Вам захочеться, щоб інтер’єр був красивим і від-
повідав вашому смаку. Підійдіть до процесу прикраси 
будинку з любов’ю. Не найкращий час для поїздок і нових 
знайомств. Не слід зараз довіряти людям свої секрети.

РАК

Цього тижня можуть ускладнитися стосунки в 
партнерстві (як на роботі, так і в особистому житті). 
Обставини не хочуть складатися на вашу користь. 
Найрозумнішим у цій ситуації буде просто перечекати, 
не форсувати події. Набагато позитивніше складається 
час для дружнього спілкування.

СКОРПІОН

Скорпіонів цього тижня чекає романтичний період. 
Можливо, зустрінете людину, з якою у вас зав’яжуться 
нові романтичні стосунки або відновите колишній любов-
ний зв’язок. Будете володіти особливим тактом і зможете 
тонко підійти до особистих стосунків. 

Не найкращий час для заміських поїздок.

РИБИ

У цей період до вас потягнуться люди, які стануть 
висловлювати вам знаки симпатії. Постарайтеся їх ви-
слухати і кожному допомогти. Сприятливий період для 
відновлення стосунків із сусідами, друзями або родича-
ми, з якими раніше були в сварці. 

Гороскоп  на тиждень
відпочинкові

Події з життя митця

Щоби вчитися самому, вчив інших

Опанас Євгенович Шевчукевич народився у 
карпатському селі Виженка Чернівецької області 
17 березня 1902 року у сім’ї ткача. Його мама зна-
лася на травах, уміла лікувати.

Опанас навчався у народній німецькій школі, 
пізніше в українській гімназії у Вижниці. З його 
щоденників дізнаємося, що він давав уроки іншим 
дітям, чим заробляв на прожиток. З дитинства 
багато читав історичної та філософської літера-
тури, писав поезії та був одержимий мрією про 
подальшу освіту. 1921 року юнак розпочинає 
навчання на юридичному факультеті у Черні-
вецькому університеті. Наступного року виру-
шає до Німеччини, де навчається на медичному 
факультеті Берлінського університету, а згодом 
переводиться до університету у Фрайбург. 

Перші роботи – з пластиліну 

У 23-літньому віці студент-медик створює 
перші скульптурні роботи у пластиліні, пізніше 
– у теракоті. Живе від їх продажу. 1927 року 
знайомиться з відомими німецькими митцями 
Кете Кольвіц та Георгом Кольбе.  За їх сприяння 
у Фрайбурзі відбувається його перша виставка, 
після якої відкрився йому шлях до виставок 
у багатьох містах Німеччини, а також Чехії, 
Австрії та Іспанії. Після завершення навчання 
в університеті Шевчукевич захищає наукову 
дисертацію, отримує диплом доктора медицини 
(1929) та працює в лікарні Норберта у Берліні. 
Згодом в умовах кризи втрачає роботу. Тим 
часом активно відвідує скульптурний клас 
Берлінської Академії мистецтв та слухає лекції 
з теорії мистецтва і рисунка у Берлінському 
університеті.

Лікував і творчо працював

Наприкінці 1931 року Опанас Шевчукевич 
повертається до Чернівців. Практикує як при-
ватний лікар у власному помешканні на вулиці 
Руській. А від 1944-го працює завідувачем об-
ласного будинку санітарної освіти у Чернівцях. 
Пізніше протягом 10 років працює у Чернівець-
кому медичному інституті, міській лікарні та об-
ласному відділі здоров’я. Протягом всього часу 
скульптор продовжує творчо працювати. Бере 
участь у художніх виставках у Чернівцях як само-
діяльний митець.

Опанас Шевчукевич помер 1972 року після 
тривалої тяжкої хвороби. Його поховано на Русь-
кому кладовищі у Чернівцях.

Творча спадщина 
чернівецького скульптора  

Йдеться про численні твори пластики малих 
форм на різноманітну тематику. Їх об’єднує 
оригінальний художній почерк митця з яскра-
вою уявою та вразливою душею. Властиве йому 
щемно-ліричне та водночас містичне сприйняття 
життя позначилося і на його творах. Серед них 
– низка яскравих фігуративних зображень і пор-
третів, а також цікаві анімалістичні серії. 

Особливе місце у творчому доробку Шевчу-
кевича посідають жіночі образи. Ця група творів 
представлена роботами, які є винятково емо-
ційними та красномовними. В них тонко звучать 
теми материнства, драматичних  переживань та 
високих проявів гармонії й краси. Фігуративні 
композиції вирізняють гранична узагальненість 
форми, яскрава виразність силуету та хвилююча 
напруга. 

Незабутні враження справляють грація, 
неземна жіноча краса та уславлення почуття 
кохання у творах «Обійми», «Ангел» (1926), 
«Жриця», «Освідчення» (1927). Щире замилу-
вання викликають композиції «Мадонна» (1927), 
«Поцілунок матері» (1930), «Ой, люлі, люлі...» 
(1932), «Мати з дитиною» (1937). 

Нерідко скульптор звертався до передачі 
почуття розпачу – «Куди мені подітися» (1927), 
«Що далі, не знаю» (1929), «Голова нещасної» 
(1942), заклопотаності –  «Задумана» (1928), 
«Похилена» (1929), «Бідна жінка» (1930), а 
часом і зарозумілості – «Горда жінка» (1929). 

Водночас у скульптурних портретах майстер 
вправно досягає зовнішньої подібності та акцен-
тованого звучання образу: «Моя мама» (1942), 
«Портрет моєї дружини» (1932 та 1937). Він часто 
підкреслював лагідність настрою та промовисті 
характери «Голова невідомої» (1928), жіноча 
маска «Донця» (1957). 

Здається, саме у жіночих образах Опанас 
Шевчукевич досягнув тієї довершеності, якої так 
палко прагнув у житті й творчості. 

Якось на прощання він сказав своєму другу: 
«Тут на землі нам часом вдається торкнутися 
плаща Бога, але надто важливо дістатися самого 
серця Бога». Ці слова навів чернівецький поет 
Альфред Кіттнер 1933 року у газеті «Der Tag» 
(№241) з нагоди виставки творів скульптора.

Численні скульптурні творіння мит-
ця розійшлися світом. Проте значна їх 
кількість разом з щоденниками та ма-
люнками зберігається у Чернівецькому 
художньому музеї в оригіналах та в 
репродукціях на поштівках 1920-30-х 
років. Цю колекцію передав музею син 
скульптора Яснозор Шевчукевич.

Митець, який мріяв «ущасливити людське 
життя, ...стати сонцем для себе і для всіх»

Синоптики, які відчувають природу
«зсередини»…

Поведінка птахів лягла в основу 
багатьох прикмет:

Голуби воркочуть – буде тепло.
Горобці дружно зимою цвірінькають 

– на відлигу.
Перепілки кричать – перед дощем.
Соловей заспівав – вода на спад піш-

ла.
Журавлі літають високо – на негоду.
Птахи примовкли – очікуй грому.
Кури бродять під дощем – він йтиме 

довго.
Півні розспівалися – на дощ. 
Кури кудкудакають – на негоду.
Гусак лапу піднімає – на холоднечу.
Гуси і качки під крило дзьоби ховають 

– на холод.
Кури «збираються», стоять і чистять 

пір’я – на дощ.
Качка лопотить крилами й чиститься 

– на дощ.
Індик кричить у холоднечу – подме 

теплий вітер.
Чайка з півдня прилетіла – через три 

дні чекай тепла.
Ранній приліт жайворонків – на теплу 

весну.
Ранній приліт журавлів – рання весна.
Журавлі восени летять високо, осінь 

буде довгою.
Птахи довго не співають – буде по-

холодання.
Відчувають наближення негоди 

й жаби:
Скачуть берегом і квакають – на дощ.
Жаби журчать – буде дощ, голосно 

кричать – слід чекати гарної погоди, мов-
чать – перед холодною погодою.

Самець деревної жаби (квакші) при 
наближенні негоди видає характерний 

крик, роздуваючи свої кулястоподібні по-
вітряні мішки, а самка спускається у воду.

До погодніх коливань дуже чутливі й 
рослини. Зміни в рослинах залежать від 
зміни вологості і температури повітря, 
тиску та сонячного випромінювання.

Нагідки рано-вранці розгортають ві-
ночки – буде ясна погода, близько полу-
дня – дощ.

Гілки ієрихонської троянди стулюють-
ся – до гарної погоди.

Листя картоплі підняте до неба – до 
тепла.

Куряча сліпота й кострець широко 
розкривають свої листочки – до тепла, 
зближують – на холод.

Кінський каштан розгортає та «роз-
чепірює» листя – до погожої погода, стягує 
і зближує – перед негодою.

Молочай відкритий вночі – день буде 
мокрий.

Жовті й білі проліски, схиляючись, 
закривають свої віночки – чекайте дощу.

З берези тече багато соку – на дощо-
ве літо.

Пізній гриб – пізній сніг.
Влітку на деревах жовте листя – на-

стане рання осінь.
Врожай горобини – на морозну зиму.
Багато жолудів на дубі – до теплої 

зими.
Горіхів багато, а грибів мало – зима 

буде сніжною й суворою.
Багато ягід влітку є передвістям хо-

лодної зими.
Якщо спершу вкривається листям бе-

реза – чекайте сухого літа, клен – мокрого.
Влітку багато польового осоту – взим-

ку буде холодно, багато щавлю – тепло.
Восени листя берези жовтіє зверху 

– весна буде ранньою, знизу – пізньою.
Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги 
з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – час-
тина житлового будинку загальною площею 277,80кв.м, в т.ч. житловою площею 
142,20кв.м., за адресою: м. Чернівці, вул. Достаєвського, будинок 3Б. та є власністю 
Довганич В.М. (м. Чернівці, вул.Благоєва,14/2, інд.код 2287513293).Частина жит-
лового будинку складається з: коридору 3-1 площею18,50кв.м, кухні 3-2 площею 
28,10кв.м, кімнати 3-3 площею 56,80кв.м., ванної 3-4 площею 3,70кв.м, сходової 
клітини 3-5 площею 25,60кв.м., кімнати 3-6 площею11,70кв.м, кімнати 3-7 площею 
16кв.м., ванної 3-8 площею 12,40кв.м., кімнати3-9 площею 31,50кв.м, кімнати 3-10 
площею 26,20кв.м., в тому числі сходової клітини 1 площею 15,70кв.м, сходової 
клітини П площею 15,80кв.м., сходової клітини Ш площею 15,80кв.м. Майно на-
лежить боржнику на підставі дублікату договору куівлі-продажу ВРЕ 465254: ВРЕ 
465255 від 07.02.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1943066,00 
грн. (без ПДВ) (договір № 2612019 від 15.03.12).Гарантійний внесок – 97 153,30 грн 
без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:

  ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, 
код ЄДРПОУ 14360570.ЛОТ № 2 – трьохкімнатна квартира загальною площею – 
56,00кв.м., яка розташована за адресою м. Чернівці, вул.пр. Незалежності, 64/28 та є 
власністю Кравчук С.І., Кравчук І.П., Руснак А.М., м. Чернівці, вул. пр.Незалежності, 
64/28(інд.код Кравчук С.І. 2183215042; Кравчук І.П. інд.код 2232822919; Руснак 
А.М. інд.код 3005908337). Квартира розташована на третьому поверсі та склада-
ється з: коридору площею – 5,20кв.м., санвузол – 2,80кв.м., кухня – 5,80кв.м., 1-а 
кімната – 19,00кв.м, 2-а кімната – 10,50кв.м, 3-а кімната – 10,40кв.м,  дві кладочки 
площею, 0,70кв.м та 0,90кв.м. є вихід на балкон. Майно належить боржнику на 
підставі Свідоцтво про право власності №41759 від 10.06.2004р. Інші дані невідо-
мі.Стартова (початкова) ціна – 346 500,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612026 від 
22.03.12).Гарантійний внесок – 17 325,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти 
і в рахунок погашення заборгованості перед:  КС «Наші люди», м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 31.

ЛОТ № 3 – двохповерховий житловий будинок загальною площею 99,80кв.м, 
та земельна ділянка для будівництва і обслуговування жилого будинку загальною 
площею 0,0456га., який розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Селятинська,9 
та є власністю Унгуряна С.І. (м. Чернівці, вул. Селятинська,9 інд.код 2334515792).  
Житловий будинок літ Д загальною площею 99,80кв.м, в тому числі чотири житлові 
кімнати площею 66,30кв.м, огорожа №2. На І поверсі розташовано: коридор – 
10,30кв.м., 1-а кімната – 16,80кв.м, 2-га кімната – 12,50кв.м, кухня – 15,30кв.м., 
санвузол – 4,80кв.м, комора – 3,10кв.м. Мансарда складається з: 1-а кімната – 
19,60кв.м, 2-а кімната – 17,40кв.м.Земельна ділянка загальною площею 0,0456га, 
кадастровий номер 7310136300:17:002:0256, з функціональним призначенням: 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. Земельна ділянка, забезпечена центральними мережами електроосвіт-
лення, газопостачання, водопостачання, каналізація. Під’їзна дорога з гравійним 
покриттям. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтво про право власності 
САС№750920 від 26.08.10р, державний акт на право приватної власності на землю 
серії ЯЖ№094759 від 01.06.2010р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 
514 821,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612027 від 22.03.12).Гарантійний внесок – 25 
741,05 грн без ПДВ.

Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  
ПАТ «Ерсте Банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 160.По лоту обмеження 
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та 
обмеження  на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок 
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, 
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних до-
кументах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 квітня 2012 р. 
об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, в приміщенні Шевченківського ВДВС ЧМУЮ.
Остаточний термін подачі заяв 19 квітня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за 
придбаний об›єкт по лотам №1 та №2, №3 здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозит-
ний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, 
ЄДРПОУ 35029484, одержувач:  Шевченківський ВДВС Чернівецького міського 
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим 
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки 
за телефонами: 098 383 33 39

  Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна : ЛОТ № 1 – ¼ частка трьохкімнатної 
житлової квартири загальною площею 67,00кв.м, в т.ч. житловою40,10кв.м., яка знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 269/8 та належить Кулікову А.В. (м. 
Чернівці, вул. Руська, 269/8 ін.код. відсутній). Житлова квартира знаходиться на другому поверсі  дев’ятиповерхового купнопанельного будинку та складається з: 1-а 
кімната – 14,6кв.м, 2-га кімната – 9,50кв.м, 3-я кімната – 16,00кв.м., кухня – 8,70кв.м, ванна кімната – 2,6кв.м, вбиральня – 1,00кв.м., коридор – 10,80кв.м., комора – 
0,50кв.м. Квартира обладнана балконом – 1,60кв.м, лоджією – 1,70кв.м. Висота приміщень – 2,50м. Матеріал зовнішніх стін – залізобетонні панелі, матеріал перекриття 
– залізобетон. Квартира обладнана водопроводом, каналізацією, газопостачанням, опаленням – центральним, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею. Квар-
тира знаходиться в задовільному технічному стані. Майно належить боржнику на праві приватної спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності на 
житло від 02.08.1996р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 74 523,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612021 від 15.03.12).Гарантійний внесок – 11 103,92 грн без 
ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  Держава.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
„УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 по договору № 
2612021 від 15.03.12р. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 квітня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: м.Чернівці, 
в приміщенні Першотравневого ВДВС ЧМУЮ.Остаточний термін подачі заяв 16 квітня 2012 р. до 16:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом 
трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р  37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 
856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Самобутній талант Опанаса Шевчукевича (1902-1972) є цікавим 
явищем в українському мистецтві. Він був непересічним художником-
примітивістом з наївно-символічною подачею образів, втілених у 
напрочуд експресивних спрощених формах. 

До 110-ліття від дня народження скульптора Опанаса ШевчукевичаСпостерігаючи за поведінкою тварин і навіть рослин можна точно 
передбачити погоду.

Закінчення. Поч. у №11

Голова невідомої. 1928

Опанас Шевчукевич. 
Фото. 1930                    

Що ж мені робити? 1926            

Освідчення. 1927 Поцілунок матері. 1930 Обійми. 1926

Ангел летить 
вгору. 1927

Куди мені 
подітися? 1927             

Ангел. 1926 

Дві жінки. 1949

Тетяна ДУГАЄВА, 
мистецтвознавець, член 

Національної Спілки 
художників України

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого  майна:ЛОТ № 1  - трьохкімнатна житлова квартира за-
гальною площею 79,80кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Київська, буд. 19 кв. №3 та є влас-
ністю Журавльова Ігора Борисовича (вул. Київська, 19/3, м. Чернівці, ІПН 20538222698). Квартира загальна 
площа 79,80кв.м, житлова – 58,30кв.м. знаходиться на другому поверсі двохповерхового житлового будинку 
та складається з: коридор – 4,7кв.м, кухня – 10,60кв.м, 1-а кімната – 22,00кв.м, 2-а кімната – 22,90кв.м., 
3-тя кімната – 13,40кв.м, вбиральня – 1,10кв.м, ванна – 3,6кв.м, комора – 1,5кв.м. Фундаменти – стрічкові, 
буто-бетонні, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яні балки перекриття, прорізи – вікна та двері 
дерев’яні фільончасті, підлога – дощата, внутрішнє оздоблення – штукатурка стін з подальшим вапняним 
білуванням. Доступні інженерні комунікації – електропостачання, центральне газопостачання, водопос-
тачання, каналізація, опалення пічне (на газу). Квартира знаходиться в не задовільному технічному стані. 
Майно належить боржнику на підставі договору дарування квартири серія АЕА №003149 від 08.06.2001р. 
Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 179789,45 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25099 від 26.12.11). 
Гарантійний внесок у розмірі – 26 788,62 грн. (без ПДВ)  Майно реалізується за кошти в рахунок погашення 
заборгованості перед: ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50) По лоту 
обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ 
«Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. 
Прилюдні торги призначені на 19квітня 2012р. об 10:00 год. за адресою:  м. Чернівці, вул.Кишинівська, 2а. 
Остаточний термін подачі заяв 16 квітня 2012р. до 10:00 год. 

 Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня за-
твердження протоколу про проведення аукціону на депозитний рахунок р/р 37313002002208 в УДК в 
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач Шевченківський ВДВС Чернівецького 
міського управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись 
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах 
необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого  майна : ЛОТ № 1 – ¼ частина (15,65кв.м) двокімнатної квартири загальною площею 62,60кв.м., 
яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Канівська, 1А кв.32 та належить Лєкар Ж.А. (м. Чернівці, 
вул. Курська, 44 А, інд.код 2770913023). Квартира розташована на 3 поверсі п’ятиповерхового житлового 
будинку та складається з: 1-а кімната – 15,10кв.м, 2-а кімната – 18,50кв.м., кухня площею – 8,60кв.м, ванна 
кімната – 2,60кв.м., вбиральня – 1,30кв.м., коридор – 12,60кв.м, коморою – 0,90кв.м. Квартира обладнана 
балконом – 1,0кв.м, лоджією – 2,0кв.м. Висота приміщень – 2,65м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал 
перекрить – залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом, каналі-
зацією, газопостачанням, опаленням – центральним, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею. 
Квартира придатна для помешкання в доброму технічному стані. Майно належить боржнику на праві приват-
ної спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 20.02.1997р. Інші дані 
невідомі. Стартова (початкова) ціна – 64 757,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612022 від 15.03.12).Гарантійний 
внесок – 9 648,79 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:

  АК «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205, код 09356164.ЛОТ № 2 –частина приміщень, які 
розташовані у житловому будинку та складають 49/100 частини будинку. Загальна площа  49/100 складає 
164,90кв.м., які розташовані у житловому будинку по1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці та належать на 
праві приватної власності Українець М.Д. (1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці). Частина приміщень (коридор 
позначений цифрами 1-10, 7,90кв.м; передпокій 1-11, 22,60кв.м; кухня 1-12, 18,40кв.м; вбиральня 1-13, 
3,60кв.м; передпокій 1-16, 25,80кв.м; житлова кімната 1-17, 17,40кв.м; комора 1-18, 2,2кв.м; ванна 1-19, 
7,20кв.м; веранда 1-20, 10,60кв.м,; житлова кімната 1-21, 24,60кв.м; житлова кімната 1-22, 24,60кв.м). 
Частина приміщень розташовані в цегляному житловому будинку загальною площею – 338,50кв.м. В на-
явності є криниця літ.К, огорожа №1,2. Майно належить боржнику на підставі рішення Апеляційного суду 
Чернівецької області від 15.06.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 732 947,00 грн. (без 
ПДВ) (договір № 2612028 від 22.03.12)

Гарантійний внесок – 106 277,31 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед:Українець М.І. (1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці).Гарантійний внесок вноситься 
на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. По-
силання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 19 квітня 2012 
р. об 12:00 год. за адресою: м.Чернівці, в приміщенні Шевченківського ВДВС ЧМУЮ.Остаточний термін 
подачі заяв 16 квітня 2012 р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом 
семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний 
рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одер-
жувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна 
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів 
для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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 ■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без  
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.

■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,  

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –  

Чернівецької філії Української академії цілительства: 
Довідки за телефоном: 

099 757 19 57, 0508582852, 0976703847 

Чернівці в німецького 
туриста збуджують... фантазію...

– Це місто має своєрідне обличчя, забарв-
лення, яким в Україні може похвалитися хіба 
що Одеса. У німецькомовному просторі з іменем 
Чернівців пов’язаний певний міф, який тепер 
наповнюється новим життям, – зауважив посол, 
згадуючи наш міжнародний поетичний фестиваль 
«Меридіан Черновіц». 

– «Меридіан Черновіц» так само продовжує 
літературну традицію минулого, як це робите і ви 
у своєму університетському житті, – звернувся 
Ганс-Юрґен Гаймзьот до студентів та викладачів 
університету, порівнявши при цьому їх заклад з 
поетичним неологізмом «ґеданкендах», тобто 
– своєрідним дахом для думок, заповітною охо-
ронною територією для них. 

У своїй доповіді посол багато говорив про 
свободу та відповідальність, які є нерозривними 
одне від одного для сучасного європейця. Проте, 
під час спілкування зі студентами та виклада-
чами, виринали й інші цікаві теми для дискусій, 
зокрема, Євро-2012.

– Німецькі громадяни люблять подорожува-
ти. Тому Чемпіонат Європи сприятиме тому, що 
Україна стане ближчою для Німеччини.  Зокрема, 

нині у Німеччині куплено найбільше квитків 
з-поміж інших країн Європи на матчі Євро-2012, 
які відбудуться в Україні. Це, наприклад, у 4 рази 
більше, ніж в Англії, – зауважив посол.

– Дуже багато німців погано уявля-
ють, що таке Україна, – зізнався Ганс-
Юрґен Гаймзьот. – Зокрема, я гадаю, 
що багато моїх співвітчизників не дуже 
добре уявляють, де справді знаходиться 
Донецьк. 

Тому він порадив владі якнайактивніше 
розповсюджувати інформацію про своє місто у 
туристичних бюро (особливо львівських), які 
співпрацюють з УЕФА. Адже Чернівці, поруч зі 
Львовом і Одесою, є тим містом, яке, за словами 
посла, найбільше збуджує фантазію в німець-
кого туриста. 

– Навіть якщо ця реклама не спрацює без-
посередньо вже зараз я впевнений, що вона 
матиме наслідки для майбутнього!

А ще Ганс-Юрґен Гаймзьот зізнався, що 
подумує над тим, щоби відкрити у Чернівцях 

почесне консульство. Адже 
подібні консульства вже пра-
цюють в Донецьку, Харкові та 
Сімферополі.

…Вже наприкінці розмови,  
повертаючись до теми лекції, 
хтось із викладачів факультету 
іноземних мов запитав посла:

– Як ви особисто, не кривля-
чи душею, оцінюєте академічну 
свободу в Україні?

– Добре питання… – відпо-
вів українською посол і замис-
лився. – В принципі, я вважаю, 
що академічна свобода є – і це 
добре та важливо. Проте,  тим 
не менше, є також постійне на-
магання чинити вплив на уні-
верситет… 

Зокрема, пан посол заува-
жив, що українцям часто бракує 
відповідальності та гордості за свою професію.

– Чи то викладач університету, чи суддя, 
чи журналіст – кожна людина, будь-якої про-
фесії має відчувати відповідальність за свою 
професію, гордитися тим, що вона робить. Ми-
нулого тижня я розмовляв із міністром юстиції, 
і він зізнався мені, що за останні два роки, на 
його думку, не вдалося покращити ситуацію із 
корупцією у судах. І він вважає, що це пов’язано 
з тим, що судді не достатньо усвідомлюють свій 
зв’язок із професією, із тим, що вони роблять, 

тобто, їм бракує професійної гордості, щоби 
опиратися спокусі…

– Загалом, мені здається, що є позитивна ди-
наміка розвитку країни. Наприклад, коли я думаю 
про те, що незабаром у жовтні цього року Україна 
знову буде у стані виборів, мені здається, що різні 
трюки із купівлею голосів більше не спрацюють, 
що це вже – пройдений етап, – зауважив Ганс-
Юрґен Гаймзьот. І, посміхнувшись, за мить додав: 
«Але взагалі-то я невиправданий оптиміст…»

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Ганс-Юрґен Гаймзьот, посол Федеративної республіки Німеччини 
в Україні нещодавно відвідав наше місто. Зокрема, в чернівецькому 
національному університеті він зустрівся з ректором вузу, а також 
прочитав доповідь для студентів та всіх зацікавлених на тему 
«Академічна свобода».


