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погляд політолога Ігоря Буркута
Весняна втома? 

Протестні настрої в Україні помітно 
пішли на спад. Разом з весняним теплом 
до багатьох людей прийшла втома від по-
літичного пустодзвонства і несправджених 
сподівань. Громадськість мляво реагує на 
події, котрі ще недавно викликали великий 
суспільний резонанс. Так, представники колишньої влади один за 
одним відправляються за грати, а на їхній захист вже не відбувається 
не лише могутніх демонстрації – навіть нечисельних пікетів. Отримав 
свій термін ув’язнення колишній чернівецький губернатор і нардеп 
Георгій Філіпчук, а його земляки практично не відреагували. Важко 
оцінити цей факт однозначно. З одного боку, ніхто не примушував 
буковинців публічно схвалювати вирок, як то практикувалося в СРСР 
у 1937-38 роках. А з іншого – невже у нашому місті всім байдужа доля 
колишнього регіонального лідера, а потім і міністра? 

Пояснення, швидше за все, досить просте. Суспільство втрати-
ло довіру до політиків, як нині правлячих, так і їхніх попередників. 
Серйозної політичної опозиції в країні не залишилося, тому нікому 
вивести великі маси людей на вулицю. А простолюд не бачить цілей, 
задля яких варто ризикувати своїм здоров’ям чи свободою. Так і 
не з’явилося сподіваної «нової опозиції», яка повинна виростати з 
найбільш динамічних громадських організацій. Будь-яка помітна 
суспільна активність потребує певних фінансових затрат. У країнах 
розвинутої демократії гроші на проведення акцій протесту виділяє 
дрібний та середній бізнес, який таким чином відстоює власні інтер-
еси. А в Україні він ледве жевріє, програючи на всіх фронтах великому 
капіталу. Представники ж останнього ставку на вуличну активність 
не роблять, вони грають за правилами, встановленими правлячою 
партією.

Правила ці добре відомі тим, хто жив за «совка». Головне: думати 
буде начальство, твоя справа – виконувати. І ще одне: не висовувати-
ся, кожен повинен знати своє місце. Хочеш робити кар’єру, вступай до 
правлячої партії. Керівник парламентської фракції ПР Єфремов днями 
похвалився, що кількість членів Партії регіонів досягла рекордної 
цифри в півтора мільйони. У КПРС, до речі, було значно більше – лише 
в Україні нараховувалося понад 3 млн. її членів. Але де вона, та «ке-
рівна і спрямовуюча сила радянського суспільства»? Там же, де сам 
СРСР, а також марксизм-ленінізм, пролетарський інтернаціоналізм 
тощо. Епоха всіх тих «ізмів» скінчилася, їй на зміну прийшов час від-
критого чистогану. Адже у кого гроші – у того влада, а у кого влада – у 
того й гроші. Політика і бізнес переплелися намертво, не залишивши 
місця жодним ідеям та ідеологіям. Матеріальний інтерес – понад усе, 
«мета виправдовує засоби», «гроші не пахнуть». 

 А пострадянський люд, побачивши таке, розчарувався в усьому. 
Тому черговий раз погруз у політичній апатії. Правда, вічною апатія 
не буває, їй на зміну обов’язково приходить бурхлива активність. 
Питання лише в тому, коли вона прокинеться і куди буде спрямова-
на. Поки ж суспільство намагається подолати весняну втому, щоби 
набратися нових сил.

Міліціянтів меншає, але вони… в «тєльняшках» 

Мешканців 
Новоселиччини 
тероризувало злочинне 
угрупування

Низка серйозних розбійних напа-
дів на мешканців сіл Новоселицького 
району із застосуванням вогнепаль-
ної зброї сталася протягом листопада 
– січня. Під час одного з цих нападів 
невідомі жорстоко вбили 80-річну 
жінку – її задушили на ліжку. Та під 

час чергового нападу – на родину, 
яка приїхала з заробітків з Італії, – 
оперативники за 7 хвилин затримали 
злочинців. Із 6 затриманих 4 – гро-
мадяни Молдови. Саме тому й важко 
було їх шукати: злочинці, після ско-
єних нападів «відсиджувались» за 
межами України.  Двоє з затриманих, 
мешканці Новоселицього району, 
були навідниками. Нині у розшуку 
сьома учасниця угрупування – мол-
даванка. Правоохоронці підозрюють, 
що це не повний склад банди. 

Скоїли злочин, не 
виходячи з в’язниці

Оперативники затримали 12 осіб, 
які були задіяні у розбійному нападі 
на колишнього голову колгоспу села 
Коболчин Сокирянського  району. 
Двоє з затриманих «брали участь» 
у нападі за допомогою мобільних 
телефонів із місць позбавлення волі. 
Ще не відсиділи за попередні зло-
чини, а вже отримають по 8-10 років 
за наступні… Нині ж усі підозрювані 
перебувають в Чернівецькому СІЗО 
та дають покази. 

Гастролери-
професіонали

На вул. Винниченка у Чернівцях 
оперативники затримали двох квар-
тирних злодіїв, мешканців Тернополя 
та Запоріжжя. Двоє злочинців, вишу-
кано вдягнуті, проникали у помеш-
кання чернівчан за допомогою цілого 
арсеналу професійних відмичок. Та-
кий професійний «джентльменський 
набір відмичок» здивував навіть тих 
правоохоронців, які вже тривалий 

час працюють в міліції і бачили не 
один винахід злочинців. Відмички 
виготовлені з досить серйозних мета-
лів, ними можна відкрити будь-який 
замок будь-якої складності. Затри-
мані вже по 3-4 рази судимі. Нині 
доведено 5 квартирних крадіжок на 
території Чернівців, кілька у Хмель-
ницькому, Ужгороді та Тернополі. 

Погоня у Чернівцях
Цими днями правоохоронці за-

тримали двох вихідців з Азербайджа-
ну, які викрадали автомобілі. Остан-
ня їхня крадіжка нагадувала кадри з 
фільму: викрадачів переслідували 
дві оперативні машини та два екіпажі 
ДАІ. Злочинці вчини серйозний опір 
правоохоронцям – суттєво пошко-
дили один зі службових автомобілів. 
Але на вул. Руській у Чернівцях їх 
злочинний шлях закінчився... Триває 
слідство. 

За три місяці цього року 
на Буковині скоєно 1956 зло-
чинів, з них уже встановлено і 

пред’явлено звинувачення по 
1585 кримінальних справах, 
10 вбивств та 10 розбійних на-
падів – розкриті. 

Сталося 26 пограбувань 
(2011 року їх було 45). Змен-
шення цих злочинів головний 
міліціян області пояснює тим, 
що зняли з патрулювання  ав-
томобілі ППС. Тепер правоохо-
ронці ходять пішки. 

Був викрадений 91 мобіль-
ний телефон, більше поло-
вини знайдено і повернено 
власникам, сталося також 
19 кишенькових крадіжок, 3 
випадки крадіжки худоби у 
Кельменецькому і Сокирян-
ському районах, 191 злочин, 
пов’язаний з наркотиками. 
Відкрито кілька криміналь-
них справ щодо працівників 
аптек – там без відповідних 
документів видавалися нар-
комісткі засоби. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Найкращий друг – ваш дільничий

п/п Посада П.І.П. Територія обслуговування Телефон

1. Начальник 
СДІМ

Дутка Віталій 
Семенович Білоусова, 19/108

52-46-15
099-015-08-29

Адміністративна зона № 1, Службовий кабінет вул. Худякова, 3, тел. 52-51-90

2.
Старший  
дільничий 

інспектор міліції

Байдюк Віталій 
Федорович 

вул. Ватутіна, вул. Гете, вул. Грушевського, вул. Гакмана, вул. Емінеску, вул. Котляревського, вул. Лисенка, вул. Міцкевича, площа Соборна, вул. Сіді-
Таль, площа Театральна, вул. Українки Л., вул. Штейнберга, вул. Шіллера, вул. Штерна 0507206456

3. дільничий 
інспектор міліції 

Марциняк 
Олександр 

Михайлович

вул. Головна, буд. №№ 2-58, пров. Готельний, вул. І.Франка, Червоноармійська, буд. №№ 1-2, площа Центральна, буд. №№ 1, 7-10, вул. Худякова, вул. 
Заньковецької, вул. Чайковського, вул. Бетховена 0500177892

4. дільничий 
інспектор міліції 

Платаш Сергій 
Васильович

вул. Богуна І., вул. Горького, 23-до кінця, 22-до кінця, вул. Дарвіна, вул. Новикова-Прибоя, вул. Сімовича, 17-до кінця, 18-до кінця, вул. Університетська, 
буд. №№ 25-39, 44-56, вул. Хмельницького буд. №№ 2-62, вул. Щепкіна, вул. 28 червня, буд. №№ 32-86, 35-109, Горького, буд. № 22-30, 23 066-509-08-10

6. дільничий 
інспектор міліції 

Пелепко Степан 
Васильович

вул. Брідська, вул. Бучацька, вул. Гагаріна, буд. №№ 1-95, вул. Деснянська, вул. Долинянська, вул. Корсунська, вул. Левадна, вул. Майкопська, вул. 
Нікітіна, вул. Ніжинська, вул. Надвірнянська, вул. Полігонівська, вул. Підгаєцька, вул. Чигиринська 0660701828

7. дільничий 
інспектор міліції 

Станчу Дмитро 
Калинович

вул. Бережанська, вул. Борщівська, вул. Дрогобицька, вул. Золочівська, 1,2,3 пров. Золочівський, вул. Красноградська, вул. Новосибірська, вул. 
Новоросійська, вул. Обертинська, вул. Печенізька, вул. Рогатинська, 1,2 пров. Рогатинський, вул. Сокольська, вул. Тисменецька, вул. Чернишевського, вул. 

Чортківська, пров. Чортківський, вул. Яворівська
0660695755

8. дільничий 
інспектор міліції 

Волошенюк Василь 
Михайлович

вул. Вавилова, вул. Горького буд. № 1-21, №2-20, вул. Переяславська, вул. Сковороди, вул. Сімовича, вул. Толстого Л., вул. Університетська, буд. №№ 
2-22, 1-23, площа Філармонії, вул. Хмельницького Б., буд. №№ 1-77, вул. Цеткін К., вул. 28 червня, буд. №№ 2-30, 1-33 095-398-90-69

Адміністративна зона № 2, Службовий кабінет по вул. Білоусова, 19/103, тел. 52-70-45.

9.
ст. дільничий 

інспектор 
міліції  

Фуштей Олександр 
Вікторович

вул. Головна, буд. №№ 102-126А, вул. Гончарова, пров. Гончарова, вул. Коперніка, вул. Оренбурзька, вул. Стасюка, буд. №№ 1-19А, 6-12, вул. Чапаєва, 
буд. №№ 1-31 А 095-044-68-35

10 дільничий 
інспектор міліції 

Мельничук Роман 
Васильович

вул. Амурська, вул. Ашхабадська, вул. Ахтирська, пров. Ашхабадський, вул. 29 березня, вул. Балашівська, вул. Гастелло, вул. Естонська, вул. Запорізька, 
пров. Запорізький, вул. Ізюмська, вул. О.Кошового, вул. Козелецька, вул. Космодемянської, вул. Латвійська, вул. Лібавська, вул. П. Мирного, вул. 

Матросова, вул. Мемельська, вул. Петергофська, вул. Пумнула, вул. М. Раскової, вул. Руднєва, вул. Станіславського, вул. Халтуріна, пров. Халтуріна, вул. 
Хортицька, пров. Хортицький, вул. Челябинська, проїзд Челябинський, вул. Черняхівського, вул. Шкіля

050-541-55-59

54-39-35

11 дільничий 
інспектор міліції 

Лебідь Станіслав 
Олександрович

вул. Богомольця, вул. Братів Руснаків, вул. Бахрушина, вул. Вільде І., вул. Головна, буд. № 60-96, вул. Загули Д., вул. Кафедральна, буд. №№ 2-4 та сквер 
з пам›ятником, вул. Кордуби, вул. Ончула А,, вул. Першотравнева, вул. Поповича, вул. Садова, буд. №№ 2-30, вул. Шевченка І., буд. №№ 1-7, 2-12, вул. 

Червоноармійська, буд. № 3-39
050-023-30-63

12 дільничий 
інспектор міліції 

вул. Алма-Атинська, вул. Канівська, вул. проспект Незалежності, буд. №№ 96-114, Сторожинецька, буд. №№ 1-55, 2-80, вул. Черемшини М., вул. 
Червоноармійська, буд. №№4-182, Чапаєва, 89, 91 066-696-33-31

Сектор дільничних інспекторів міліції Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області для зручності мешканців 
району друкує номери телефонів дільничих інспекторів, до яких можна звертатися за допомогою і вдень, і вночі.

• У Чернівецького автопарку поповнення. Заку-
плено 9 автобусів, які вже курсують за маршрутами 
№№5, 9, 11, 12 (марки «Богдан») та 1-А (марки 
«МАН»). Вони спеціалізовані для перевезення людей 
з особливими потребами, бо мають висувний пандус. 

• Сквер поблизу Резиденції відремонтують. Ре-
монт скверу входить до проблем підготовки пам’ятки 
ЮНЕСКО до прийому туристів. Університет впорядкує 
клумби, висадить квіти та дерева із фондів Ботаніч-
ного саду ЧНУ. Чернівецька міська рада забезпечить 
впорядкування доріжок, ремонт та заміну лавиць. 

• Стіна хлібокомбінату обвалилася на будинок. 
На житловий будинок, що на вулиці 29 Березня, 
19 у Чернівцях, впала стіна одного з цехів колиш-
нього хлібокомбінату №2. Вона вщент зруйнувала 
господарську будівлю й провалила частину даху 
будинку. У цей час у будинку перебувало подружжя 
пенсіонерів, вони не постраждали. Працює слідча 
комісія, яка з’ясовує причини пригоди, й вирішує, 
що робити далі. 

• Фонтан на стіні будинку-корабля у центрі Чер-
нівців, який не працював 30 років, відреставрували. 
Він споруджений у вигляді лева, з пащі якого тече 
питна вода. Очищення води відбувається за допомо-
гою фільтрів, які встановили під час ремонту фонта-
на. Реставрація обійшлася у тридцять тисяч гривень. 

• За отримання хабара затримано директора 
міського комунального підприємства «Спецкомбі-
нат». Встановлено, що службовець вимагав 1 тис. 
доларів від чернівчанина за виділення місця на 
кладовищі для поховання. Порушена кримінальна 
справа, директора затримано, триває досудове 
слідство.

• Для чернівецьких дачників збільшать кількість 
маршруток з 21 квітня. Так, по два автобуси за марш-
рутом №№4, 6, 27, 36 та 37 їздитимуть на дачі у вихід-
ні дні. Окремі дачні маршрути планують продовжити.

• Третє місце посіла Чернівецька  область за 
18-бальною відомчою системою оцінки роботи пра-
воохоронних органів. Водночас, за інтегрованою 
оцінкою діяльності підрозділів міністерства, яка 
передбачає 156 критеріїв оцінювання, буковинська 
міліція здобула 128 вищих позицій – найбільше в 
статистичному рейтингу обласних управлінь міліції.

• Горів автомобіль голови обласної федерації бок-
су під час юніорського Чемпіонату України. Автомобіль 
«Лексус-GS-400» Віталія Біляєва підпалили невідомі в 
масках. Надзвичайна подія трапилась у дворі фізкуль-
турно-оздоровчого комплексу «Олімпія». Серед при-
чин показового підпалу припускають протистояння 
міської та обласної федерацій боксу, те, що «Віталій 
Біляєв комусь перейшов дорогу», а також професійну 
діяльність і бізнесові інтереси. Авто перебувало в де-
кількох метрах від залу, де були сотні юних боксерів, 
тренерів, вболівальників. Якби машина вибухнула, не 
відомо, чим це все могло закінчитися.

• Сфера освіти залишається найкорумповані-
шою. Міністерство юстиції оприлюднило результати 
дослідження громадської думки щодо корупції. Її 
поширеність в Україні має дуже високі показники. В 
Мін’юсті відзначили, що, на думку громадян, коруп-
ція зросла серед керівників і вчителів шкіл. Торік 
також було проведено соціологічне дослідження у 
вузах. Воно свідчить, що безпосередньо стикалися 
з корупцією у вузах 33,2% опитаних, не стикалися 
– 37,7%, решта (29,1%) зазначили, що чули про це 
від людей, які мали такий досвід.

• Обласний театр ляльок отримав статус акаде-
мічного. Відповідний наказ підписали у Міністерстві 
культури України. Відтепер творчі працівники театру 
ляльок отримуватимуть надбавку до зарплатні у роз-
мірі 20%, інші працівники – 10%. На Буковині такий 
статус мають обласний український музично-драма-
тичний театр ім. Ольги Кобилянської та 4 колективи 
філармонії – Буковинський ансамбль пісні і танцю, 
камерний, симфонічний оркестри та камерний хор. 

АБЗАЦ НОВИН АБЗАЦ НОВИН

11 192 особи померли 2011 року в 
області. Більше двох третин буковинців 
померли від хвороб системи кровообігу, 
у тому числі 91% з них – від ішемічної 

хвороби серця. Друге місце серед причин 
смерті посідають новоутворення – 14% 
всіх померлих, а третє – зовнішні при-
чини смертності, або нещасні випадки. 
Від них торік загинуло 633 особи (6% від 
загальної кількості померлих). Серед них 
– постраждалі в результаті транспортних 
нещасних випадків, падінь, випадкових 
утоплень, пожеж, убивств, самогубств. 
Від інфекційних та паразитарних хвороб в 
області померло 148 осіб, з них 111 – від ту-
беркульозу та 19 – від хвороб, зумовлених 
вірусом імунодефіциту людини. Як повідо-
мили в обласному управлінні статистики, 
більшість померлих – жінки.

Від чого помирають буковинці?

Торік кожен чернівчанин 
вдихнув майже 59 кг викидів

Упродовж минулого 
року в атмосферу Чернів-
ців надійшло 14,9 тисячі 
тонн забруднюючих ре-
човин від стаціонарних 
та пересувних джерел, 
що становить 32,9% від 
загального обсягу по об-
ласті. Викиди шкідливих 
речовин збільшились у 
порівнянні з 2010 роком 
на 0,2%. Крім того, в по-
вітря викинуто 325,3 ти-
сячі тонн діоксиду вугле-
цю, який має парниковий 
ефект. Основними за-
бруднювачами довкілля 
міста були транспортні засоби, викиди від 
яких становили 13,7 тисячі тонн або 91,6% 
від загального обсягу. Від стаціонарних дже-
рел в атмосферу надійшло 1,2 тисячі тонн 
шкідливих речовин. Найбільшого забруд-
нення зазнав Шевченківский район облас-

ного центру, де у повітря потрапила майже 
половина від загального обсягу викидів (6,6 
тисячі тонн). Як повідомляє Головне управ-
ління статистики в Чернівецькій області, за 
рік в середньому на одного жителя Чернівців 
припало по 58,6 кг забруднюючих викидів.

Віталій ДЕНИСЕНКО: «За двома зайцями» 
не поставив, але двох зайців... убив

У Чернівецькому муздрамі – прем’єра. 21-22 квітня 
покажуть справжнього рекордсмена за кількістю постановок, 
– «Шельменко-денщик» за п’єсою Григорія Квітки-
Основ’яненка. Для постановки запросили Заслуженого діяча 
мистецтв України Віталія ДЕНИСЕНКА.

– Віталію Івановичу, як виникла 
співпраця з Чернівецьким театром?

– Я давно мріяв потрапити до Чернів-
ців... Усі мої знайомі розповідали, яке це 
надзвичайно гарне місто... А «зісватала» 
мене з вашим театром Алла Підлужна (те-
атрознавець, головний редактор журналу 
«Український театр», кілька років поспіль 
– член журі фестивалю комедії «Золоті 
оплески Буковини» – авт).

– І чому саме «Шельменко»?..
– Від початку йшлося про українську 

класику і про комедію... Самі розумієте, 
вибір тут дуже широкий. Розглядалися 
«За двома зайцями» Старицького, кілька 
п’єс Карпенка-Карого. Врешті решт поба-
жання керівництва театру й мої збіглися.

– Всі ваші вистави щедро «при-

правлені» музикою... 
– Так, я люблю музику, вважаю, що 

вона багато чого додає до розуміння ви-
стави. У нинішній постановці «Шельмен-
ка-денщика» теж багато музики, і вона 
посяде своє місце просто на сцені. Але не 
розкриватиму, в якій формі, – побачите 
у виставі. 

– Мабуть, важко ставити таку ві-
дому й багато разів виконувану п’єсу?

– Є речі, які ніколи не постаріють... Це 
ж класика. І кожне покоління знаходить 
щось своє. Тож повтору не боїмося, навіть 
передбачаємо, що глядач відчує злобо-
денність деяких мотивів вистави... 

– Вистачає вам творчих можли-
востей нашого театру?

– Мені подобається колектив. У вас 

сильні актори старшого покоління, на-
дійне середнє покоління і обнадійлива 
молодь. Є з ким працювати й шукати 
спільного бачення.

Знову-таки – гарний оркестр. А з ху-
дожницею Наталею Руденко-Краєвською 
дуже цікаво спілкуватися, бо вона добре 
бачить сцену. Ми знайшли такі штрихи, 
які повинні поєднати сприйняття різних 
поколінь чернівецьких глядачів.

– Ще кілька років тому Ви працю-
вали у Запоріжжі художнім керівни-
ком обласного театру... Як сталося, 
що стали «вільним художником»?

– Історія мого звільнення не має жод-
ного стосунку до творчості. Коротко кажу-
чи, це адміністративні ігри, в які мені грати 
нецікаво. В якийсь момент зрозумів: час 
іти! На щастя, нову професію опановувати 
не довелося, працюю за запрошеннями 
різних театрів.

– Але ж тепер працюєте щоразу 
на іншій сцені, з іншим колективом...

– Натомість я отримав свободу від 
адміністративної роботи, витрачаю життя 
на чисту творчість... Їжджу Україною, 
ставлю що хочу... Я постійно в русі, немає 
відчуття віку. 

– А як сім’я реагує на постійну 
відсутність?

– Нині працюю паралельно над двома 
виставами: тут у Чернівцях і в Луцьку. 
Там я мав працювати в грудні, але тоді не 
вийшло з різних обставин. А тепер, коли 
я вже домовився із Чернівцями, волиняни 
знову запросили мене...Тож частину тиж-
ня працюю в Чернівцях, частину в Луцьку. 
Зрозуміло, що з Дніпропетровська чи Дні-
продзержинська на вихідні до Запоріжжя 
потрапити було простіше. 

Моя дружина – актриса Запорізького 
молодіжного театру, вона розуміє, як для 
мене важливо бути постійно в роботі... 
Вона обов’язково приїздить на всі мої 
прем’єри.

Лариса ДМИТРЕНКО

ПРЕМ’ЄРА

Ротвейлера, який загриз взимку дівчинку, повернули 
власнику, адже собака цілком здоровий… Про гучні 
злочини, які останнім часом сколихнули Буковину 
на прес-конференції розповів Микола ХАРАБАРА, 
начальник УМВС в Чернівецькій області. І хоча в міліції 
відбулося значне скорочення: із 7 заступників залишилося 
тільки троє, з чотирьох помічників – один, скоротили 
125 одиниць керівного складу в головному управлінні та 
124 працівники ДАІ, – міліціянти зі своїми обов’язками 
пораються вправно та бережуть спокій буковинців.
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Морський бій»: 11.00, 13.30, 16.10, 18.50, 21.20. 
Малий зал: «Останній заповіт Нобеля»: 17.00; «Риба моєї мрії»: 14.50, 20.50; Фестиваль 
«Лінія іспанського кіно»: 18.50.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Морський бій»: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.    
Малий зал: «Шпигну»: 12.00, 17.30, 19.20. «Заклинателька акул»: 13.50, 15.40, 
19.20. 

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Морський бій» 2D: 10.00, 12.30, 17.00, 19.30, 22.00; «Мачо і ботан»: 15.00.

ОРГАННИЙ ЗАЛ

21 квітня, 18.30: концерт органної музики (соліст – Віктор Білла)

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

21 квітня, 17.00: творчий вечір Народного артиста України Юрія ГІНИ.
24 квітня, 18.30: концерт Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні 
і танцю України. (художній керівник – Андрій Кушніренко).

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

22 квітня, 12.00: «Троє поросят».

МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

21 квітня, 18.30: «Шельменко-денщик»;
22 квітня, 12.00: «Як Настуся ледь не стала марою», 18.30: «Шельменко-денщик». 
24 квітня, 14.00: «Солодка Даруся».
25 квітня, 15.00: «Сон літньої ночі».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

«Мого життя палітра». Я. Баланець. Живопис.
Персональна виставка Любові та Надії Васкул. Вишивка.
«Магія кольору». Виставка творів О. Киселиці з фондів ЧХМ (до 110-річчя від дня 
народження).
«Квіти, як диво». Виставка арт-студії «Музеум».
«Архітектор Губерт Гесснер». Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 
140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.

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

19 квітня – «Гвавт», м. Чернівці. 
20 квітня – Чікагзька вечірка за участю спеціального гостя Дерріка Біг Уокера (США, 
Швеція) та гурту «The Blues Nephews» (м. Харків), 25% знижки на бурбон. 
21 квітня – «За край», м. Біла Церква. 
22 квітня – «Антитіла», м. Київ. Вхід – 50 грн. 
Початок концертів – о 20.00.

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35 Точка зору.
09.55,11.25,13.45,15.50,16.30,17.0
0,18.55,21.50,22.50 Погода.
10.05 Шеф-кухар країни.
11.00 Доки батьки сплять.
11.30 Театральнi сезони.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф «Справи сердечнi».
13.50 Кубок свiту з футболу - 2014. 
Щоденник ФIФА.
14.20 Право на захист.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Euronews.
16.05 Контрольна робота.
16.35 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
17.05 Х/ф «Четвертий».
19.00 Смiшний та ще смiшнiший.
19.25 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
19.45 Зiрки гумору. Екс-ББ, В. 
Данилець, В. Моїсеєнко.
20.35 Сiльрада.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.55 Театр «Компот» i А. Данилко.
22.20 «Весняний жарт» з С. Дро-
ботенком.
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 М/ф «Як їжачок та ведмежа 
зустрiчали Новий Рiк».
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Т/с «Домiвка».
04.20 Кумири i кумирчики.
04.50 Ближче до народу. Д. Колдун.
05.25 Контрольна робота.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
45 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Комедiя «Iван Васильович 
змiнює професiю».
11.50 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.15,15.10 «Давай одружимось».
16.10,04.40 «Говоримо i показу-
ємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Принци бажають позна-
йомитися».
21.30 Бойовик «Правдива брехня».
00.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
01.00,03.55 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02 .00  Трилер «Природжен i 
вбивцi».

   IНТЕР
05.35 Д/с «Дикi i небезпечнi».
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 Х/ф «На роздорiжжi».
11.10 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Слiдство вели...» з Л. Ка-
невським».
14.15 Х/ф «8 перших побачень».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Серце пiдкаже».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
22.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
00.40 Д/ф «Кличко».
02.35 Д/ф «2012. Дакар».
03.25 Д/ф «Чорна магiя».
04.15 Д/с «Мiста пiдземного свiту».

   ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.30,02.00,02.50 Погода.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.00 
Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
0 7 . 1 0 , 0 9 . 3 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.25 Факти.
09.40 Х/ф «Токiйський розклад».
11.45,13.00 Х/ф «Бiй з тiнню 3. 
Останнiй раунд».
1 4 . 5 0  Т / с  « П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка».
16.00 Т/с «Убивча сила».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,01.10 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Чорнi вовки».

22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,02.55 Свобода слова.
02.05 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 «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 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
02.30 «Акцент».

   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» 

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
 07.00,07.30,08.00,15.30 «Ма-
лятко»
07.20, 09.50, 15.20,17.00,19.50, 
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,  0 9 . 0 0 , 
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25 
«Погода»
08.30 «Західний експрес»

09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 Юніорський чемпіонат Укра-
їни з боксу
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Створення досконалості»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 Футбол. 1ліга. «Буковина» 
Чернівці – «Нива» Вінниця 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 4»,.
11.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Крiстiна 
Орбакайте втретє стала мамою».
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.05 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов»,.
22.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 
(2).
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.50 Х/ф «Грошовий поїзд». (2).
02.25,05.20 Т/с «30 потрясiнь 
4» (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30,09.30,17.00,03.25 «Музичний 
експрес»
07.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10,16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 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 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»

21.00 «Вечірня студія» (рум. мов)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д/фільм «Дорогами України»  
02.40 «Телелітопис краю»   
04.00 Х\\фільм   

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.25 Єралаш.
09.40 Чортицi в спiдницях.
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.25 Твою маму!
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,16.40,20.25 Т/с «Унiвер».
15.15 Т/с «Ранетки».
16.10 УТЕТа мама!
18.35,02.25 БарДак.
19.00 Богiня шопiнгу.
19.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.35 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 Дурнєв+1.
00.45 На добранiч, мужики.
02.50 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.30 «Друга смуга».
06.35 Х/ф «Мiсце вбивцi вакант-
не...»
08.30 «Правда життя». Чоловiчi 
iграшки.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн».
13.55 Х/ф «Росiйський бiзнес 2».
15.45 Т/с «Єрмак».
16.45 Х/ф «Битва за Москву».
18.30,03.40 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.25,04.10 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Т/с «Детективи».
00.30 Х/ф «Напролом». (2).
02.55 «Речовий доказ».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.15 «Нез`ясовно, але факт».
05.55 «Танцюють всi! Повернення 
героїв».
08.55,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».

09.55 Х/ф «Термiново, шукаю 
чоловiка».
12.00 Х/ф «Психопатка».
14.35,19.30 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.35 «Куб 2».
22.20 «Детектор брехнi».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Чисте небо».
04.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.55 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.35 Погода.
09.00 Х/ф «Кенгуру Джек».
10.50 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Бетмен».
14.30 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.30 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Аферисти.
23.10 Парад порад.
00.55 Т/с «Плiткарка».
01.40 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.25,03.25 Зона ночi.
02.30,03.30 Богдан Хмельницький.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Швидкоплинний сон.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
09.10 «Халi Галi».
09.55 «Ще не вечiр. Зiркова рiдня».
10.55 Т/с «Подарунок долi».
17.45 «КВН».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Х/ф «Щасливий кiнець».
01.30,03.45 «Нiчне життя».
03.30 «Мобiльнi розваги».

понеділокВерсії 23 квітня понеділоктеле

теле 23.04 - 29.04.2012 5Теле
№ 16ЗИГЗАГИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

Столипінські 
послідовники – 
в Україні?!

У народній пам’яті прізвище ко-
лишнього прем’єра закріпилося у двох 
виразах: «столипінський галстук» 
та «столипінський вагон». Перший 
з’явився тоді, коли Петро Аркадійо-
вич Столипін обіймав посаду міністра 
внутрішніх справ Російської імперії й 
активно придушував революційний 
рух в країні. Потім став прем’єром і 
виступив 17 листопада 1907 р. на за-
сіданні Державної думи із заявою, що 
й надалі застосовуватиме проти ре-
волюціонерів найжорстокіші заходи. 
Лідер чорносотенців, бессарабський 
поміщик Пуришкевич радісно під-
тримав цю заяву й додав, що Столи-
пін «прикрашатиме революціонерів 
муравйовськими комірами». А граф 
Михайло Муравйов, генерал від інфан-
терії, сумно уславився як «вішатель» 
під час придушення польського по-
встання 1863-1864 рр., тож асоціація 
з цим обер-карателем не додає Петру 
Аркадійовичу позитиву. Член партії 
кадетів Ф. Родичев тоді заявив у Думі: 
уряд у боротьбі з революцією бачить 
лише один засіб, «що Пуришкевич на-
зиває муравйовським коміром і що його 
нащадки назвуть, може бути, столипін-
ським галстуком». Вгадав – назвали.

Військово-польові трибунали, ство-
рені з благословення Столипіна, масово 
відправляли людей на шибеницю. У 
тому числі й українських селян, які хо-
тіли силою забрати землю у поміщиків. 
Може, за це російському політику та 
великому поміщикові вдячні нинішні 
правителі України, які вже й не дуже 
приховують прагнення зробити селян-
ську землю своєю власністю?

Можливо, вдячні Столипіну 
і за «столипінські вагони». Цей ви-
раз пов’язаний з проведенням в Росії 
аграрної реформи, котра розпочалася 
царським указом від 9 (22) листопада 
1906 р., що дозволяв селянам виходи-
ти з общини і об’єднувати свої землі у 
«відруби» або хутори. Отримали вони і  
право продавати свої землі. Як наслідок, 
в українських губерніях скористалося 
близько чверті всіх селян. Залишившись 
без землі, частина бідноти подалася до 
міст, поповнюючи лави пролетаріату. 
Інша – відгукнулася на пропозицію 
уряду й почала переселятися до Си-
біру, де їй давали наділи. З України на 
Схід відправилося близько мільйона (!) 
переселенців, найчастіше – з Полтав-
щини і Чернігівщини. Для їхнього пере-

везення використовувалися спеціальні 
вагони, в яких було місце і для людей, і 
для свійської худоби та господарського 

реманенту. Саме вони й отримали назву 
«столипінських».

Згодом, під час проведення ста-
лінської колективізації в СРСР, цей вид 
транспорту знову широко використо-
вували для відправки на Схід, цього 
разу вже «розкуркулених». А потім 
«столипінськими» почали називати всі 
вагони для перевезення репресованих 
та ув’язнених. Знову ж – сумнівна слава 
для політичного діяча, коли його пріз-
вище асоціюється з подібними речами.

Реформа загальмувала 
Проте нині значно більше говорить-

ся про «позитивні наслідки столипін-
ської аграрної реформи». Якими ж вони 
виявилися для України? Близько 70% 
переселенців до 1911 р. повернулося із 
Сибіру в рідні українські села. Повністю 
розореними і розчарованими. Вибір у 
них був невеликим: або в наймити до 
сільських багатіїв, або на шахти, або 
амбалами (вантажниками) у порти. Та 
ще чорноробами куди завгодно. Дехто 
подався до злочинного світу. Люмпени 
втратили все, в тому числі й надію на 
краще життя. Не дивно, що у 1917 р. 
вони підтримали революцію.

Для проведення аграрної реформи 
Столипін створив величезний бюрокра-
тичний апарат, вкрай корумпований 
та неефективний. В Україні проти його 
дій спалахували серйозні селянські 

заворушення, наприклад, у селі Чорна 
Кам’янка на Черкащині восени 1910 
року. Коли селяни побачили, що най-
кращі землі відведено лише декільком 
найзаможнішим господарствам, вони 
розігнали землемірів, знищили їхню 
документацію, розгромили сільську 
управу. Поліція не могла дати ради з 
натовпом, на допомогу їй прибули дві 
роти солдатів. Селян вдалося нейтра-
лізувати, багатьох заарештували і від-
дали під суд. Такими методами прово-
дили аграрну реформу, названу іменем 
Столипіна. Тисячі й тисячі селянських 
виступів прокотилися всією імперією, 
їх придушували жорстоко.

Головною метою реформи було 
попередження нових потрясінь в Росії. 
Проте аграрного питання вирішити не 
вдалося, і 1917 року спалахнула крива-

ва революція. Тож про яку ефективність 
столипінської реформи можна вести 
мову? Вона лише відтермінувала неми-
нуче, дала імперії невеликий передих 
між 1905-1907 і 1917 роками. Чому її іде-
алізують? Тому що влада нині бажає ле-
гітимізувати себе за рахунок звернення 
до позитивного досвіду попередників. 
Коли немає позитиву, його вигадують. 
Нинішня російська правляча верхівка 
шукає позитивних прикладів в історії 
Російської імперії, і фігурі Столипіна від-
вела у новому пантеоні особливе місце.

Україна – не Росія
Донеччани, що тепер правлять 

Україною, психологічно залежні від Ро-
сії, особливо у плані історичної пам’яті. 
Вони підхопили нову трактовку столи-
пінського образу, не заглиблюючись в 
деталі. Можливо, їм навіть не відомі пря-
мі антиукраїнські дії цього російського 
прем’єра, спрямовані на дискримінацію 
української мови і культури, знищення 
активного політичного життя в україн-
ських губерніях. Адже можновладцям 
вистачає і тих знань, що винесли з курсу 
історії СРСР, який читався в радянських 
школах у часи їхніх дитинства й юності. 
А ті міфи застаріли безнадійно. 

Навіть Кучма за два свої прези-
дентські терміни зрозумів, що Україна 
– не Росія. Спроба легітимізувати свою 
владу за допомогою схем російсько-

радянської історії лише закріплює в 
українців відчуття меншовартості, 
вторинності. Та ще гірше, коли людям 
нав’язують думку, буцімто Україна є 
частиною Росії, без власної історії. Ка-
ратель і українофоб Столипін перетво-
рюється на шанованого українськими 
правителями політичного діяча. А борці 
за волю України знову обклеюються 
ярличками «зрадників», «бандитів», 
«лютих ворогів українського народу». 
Штампи радянської пропаганди дотепер 
бездумно повторюють не лише штатні 
пропагандисти компартії, але й чимало 
людей, котрі не бажають подивитися 
на історію свого народу через призму 
українських інтересів. А цей погляд 
кардинально відрізняється від того, що 
традиційно нав’язувався Москвою.

Правда з архівів
Загально відомо, що найтрагічніші 

війни – партизанські. Та й, зрештою, під 
час будь-яких збройних сутичок чи воєн 
найбільше потерпає мирне населення, 
бо, найперше, гинуть жінки, старі люди 
і діти.    

Десятиліттями радянська пропа-
ганда роздмухувала образ «бандерів-
ського різуна і вбивці», що по-звірячому 
знищував мирних людей, особливо 
вчителів і лікарів, присланих зі Сходу. 
Вбито й насправді чимало підозрюваних 
у «стукацтві», серед них і невинних. 
У кожній війні гинуть невинні, навіть 
діти, причому мирних громадян вдеся-
теро більше, ніж військовослужбовців. 
Скільки невинних інтелігентів знищили 
більшовики у Громадянській війні! 
Найтрагічнішими є війни партизанські, 
а саме така відбувалася на Заході Укра-
їни. Передував їй прихід сюди Червоної 
армії у вересні 1939 р. і початок масових 
репресій.  До червня 1941 р. у східні 
райони СРСР було вивезено близько 
400 тис. українців та 550 тис. поляків. 
Людей нещадно катували й у най-
страшніший спосіб вбивали червоно-
зорі «визволителі». 

Під час відступу Червоної армії 
фізично ліквідовувалися в’язні тюрем, 
перед смертю вони зазнавали жах-
ливих тортур. Їх цвяхами прибивали 
до стін, палили живцем, їм відрізали 

носи й вуха, виривали нігті… Родичі та 
рідні загиблих рвалися до зброї, щоби 
помститися катам. Тому десятки тисяч 
українців опинилися в лавах УПА та 
озброєного підпілля ОУН. А під час 
війни повстанці вступали у бої з радян-
ськими та польськими партизанами, і 
пощади не було з жодного боку. Укра-
їнські підпільники палили польські 
села й вбивали мирних поляків, поль-
ські підпільники робили те ж з мирни-
ми українцями. У цій ганебній справі 
взяли участь і радянські партизани. 
Так, у ніч на 19 грудня 1943 р. парти-
зани загону ім. Ванди Василевської 
Чернігівсько-Волинського з’єднання 
спалили с. Ляховичі Любешівського 
району Волинської області, при цьому 
загинуло 50 мирних жителів. Генерал-
майор В.А. Бегма, начальник штабу 
партизанського руху Волинської об-
ласті, повідомляв 26 червня 1943 р. 
керівникам КП(б)У про поведінку пар-
тизанів з’єднань Бринського, Каплуна 
і Медведєва: «має місце маса випадків 
самовільних розстрілів ні в чому не по-
винного населення…» 

Серед радянських партизанів 
були не лише герої. Так, нарком НКВС  
Л. Берія доповідав Сталіну 23 січня 
1943 р.: «Личный состав 12-го бата-
льона Сабурова занимается разгулом, 
пьянством, терроризирует и грабит 
советски настроенное население, в 
том числе даже родственников своих 
бойцов». До речі, цей батальйон діяв і на 
території Буковини.  А у доповідній за-
писці на ім’я наркома держбезпеки УРСР  
С. Савченка два партизани В. Буслаєв 
та М. Сидоренко зі з’єднання ім. Будьон-
ного писали про випадок на території 
Чернівецької області: «В с. Биськив (в 
Карпатских горах) в квартире штаба 
соединения поваром штаба (фамилии 
его не знаю) были постреляны окна, ку-
хонная посуда и потолок за то, что хотел 
изнасиловать хозяйку, но она убежала. 
После этого правился на столе».

Подібних документів можна навес-
ти багато: у 90-і рр. минулого століття 
колишні секретні архіви відкрилися і 
приховане вийшло на поверхню. Але 
скільки б не наводилося подібних фак-
тів, вони нездатні заперечити головно-
го: радянські партизани мужньо били-
ся з нацизмом і зробили гідний внесок 
у перемогу. Так само й українські по-
встанці боролися за волю України, не-
зважаючи на всі ексцеси, що неминуче 
супроводжують будь-яку збройну 
боротьбу. Наші борці за незалежність 
нічим не гірші за тих, хто боровся за 
незалежність Польщі під проводом 
Костюшко, за незалежність Італії під 
проводом Гарібальді, або за визво-
лення Франції під командуванням Де 
Голля. У різні епохи та в різних країнах 
люди проливають кров за волю своєї 
батьківщини. Вони заслуговують на 
пам’ять і повагу нащадків. Якщо влада 
не бажає визнавати їхніх заслуг, зна-
чить вона не цінує незалежності своєї 
країни. Поклоніння ж чужим героям 
ще нікого не доводило до добра – такі 
шанувальники добровільно одягають 
чуже ярмо собі на шию. Кожен народ 
має власну історичну пам’ять, і вона 
має бути прямою, без зайвих зигзагів. 

Ігор БУРКУТ, 
кандидат історичних наук

Українське телебачення цими днями показало, 
як вітчизняні високопосадовці вшанували пам’ять 
російського прем’єра царських часів П.А. Столипіна, 
похованого на території Києво-Печерської Лаври. 
Урочистості приурочені до 150-річчя з дня народження 
державного діяча, якого в сучасній Росії вважають 
великим і успішним реформатором. Як його оцінюють 
у Росії – справа самих росіян. Нас же цікавить інше: що 
такого дуже доброго зробив Столипін для українців, 
якщо його пам’ять урочисто шанують на рівні всієї 
Української держави. Відповідь коротка – нічого. 

«Морський бій»
Жанр: триллер, фантастика, екшн
Режисер: Пітер Берг
У ролях: Тейлор Кітч, Ліам Нісон, Джесс Племонс
Країна: США
Рік: 2012 
Бюджет: 200 млн. дол. США
Премєра: 19. 04. 2012 
Фільм представлений компанією «Hasbro», яка 

подарувала всьому світові трансформерів. Глядачі 
зможуть побачити епічну баталію, яка назавжди уві-
йде в історію планети Земля. 

Режисер Пітер Берг вибрав для зйомок найма-
льовничіші місця: Шерман-Оукс (Лос-Анджелес), 
Гавайські острови Оаху і Мауї, місто Батон-Руж і живо-
писний пляж Плайя дель Рей. Цікаво, що деякі сцени 
картини були зняті в Москві.

Як карателя та українофоба вшановували в Україні 

 ■ 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: 

0508582852, 0976703847 



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09 .15 ,20 .45  Про виплати 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
09.45 «Легко бути жiнкою».
10.50,12.15,18.00,19.00,22.45 
Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,14.50,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.25 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе».
15.00 Парламентськi слухання у 
Верховнiй Радi України на тему 
«Про стан та перспективи розви-
тку Воєнної органiзацiї та сектору 
безпеки України».
18.05 Дiловий свiт. Агросектор.
18.10 Про головне.
19.05 Концерт О. Пєскова.
20.50 Мегалот.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Жарт з Ю. Гальцевим, та Ю. 
Дроботенком.
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 Хвилина мовчання.
01.35 ТелеАкадемiя.
02.35 Т/с «Домiвка».
04.15 «Таємницi успiху» з Н. Горо-
денською.
0 4 . 5 0  Д / ф  « Ч о р н о б и л ь . 
Пiслямова».

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
55,03.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».

07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Комедiя «Не треба суму-
вати».
11.50 «Шiсть кадрiв».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.15 «Цiлковите перевтiлення 
3».
14.10,15.10,02.45 «Давай одру-
жимось».
16.10,04.55 «Говоримо i пока-
зуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.10 Комедiя «Калачi».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
Пiвфiнал. Реал Мадрид (Iспанiя) 
- Баварiя (Нiмеччина).
23.30,03.45 «Шоу Вечiрнiй Ур-
гант».
00.10,04.10 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01.10 Мелодрама «Гiгант». (2).

   IНТЕР
0 5 . 3 0 , 2 2 . 2 5  Т / с  « С Б У. 
Спецоперацiя».
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 
Новини.
09.10,20.30 Т/с «Одного разу в 
Ростовi».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.35 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.00 Х/ф «Шукаю тебе».
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.50 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.55 Знак якостi.
03.25 Д/ф «Мiста пiдземного 
свiту».
04.45 Д/ф «Трiумф смiшної 
дiвчинки. Алiса Фрейндлiх».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,02.25,04.30 Погода.
05.25,04.05 Факти.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.35 
Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07.10,13.00 Анекдоти по-
українськи.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.

09.30,19.25,01.40 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.25 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с «Чорнi вовки».
14.45, 20.15 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Скажений Макс 2. Воїн 
дороги». (2).
02.30 Х/ф «Скажений Макс». (2).

   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».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.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».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «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, 0.00, 
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, 0.10, 1.00 По-
знайомимось?
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

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»

07.20,12.00, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
09.00 Профілактика
12.10, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
13.15 «Велике журі»
15.00 «Веселі уроки»
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 «Сіті-айленд» (2)
01.30 «Блискуча година від М2»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.15,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Дитинство 
Максимки».
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.05 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.50 Х/ф «Черепи 2» (2).
02.25, 05.20 Х/ф «30 потрясiнь 
4». (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 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» 
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00,  21.00 «Студія А-3»
19.30 «Я - особистість»

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 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.25 Твою маму!
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.10,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.25 УТЕТа мама!
16.40,19.00 Богiня шопiнгу.
18.35,02.00 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.10 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.50 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Т/с «Ланцюг».
08.35,19.00,23.30,01.50,04.25 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Слiдчi 2».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.35 Т/с «Єрмак».
16.40 Х/ф «Битва за Москву».
18.30 Д/ф «Чорнобиль. 3828».
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 Х/ф «Чорнобиль. Останнє 
попередження».
02.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.25 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
06.15 «Нез`ясовно, але факт».
07.00 «Документальний детек-
тив».
07.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40,18.10 «Неймовiрна правда 

про зiрок».
10.40,00.25 Х/ф «Мама напро-
кат».
12.40,02.25 Х/ф «Дурна зiрка».
14.45,19.05 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
22.20 «Хата на тата».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
03.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,15.00 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.50 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
16.00 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.35 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Ревiзор.
23.15 Парад порад.
00.55 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.25,03.15 Зона ночi.
02.30 Українцi Вiра.
03.20 Моя адреса - Соловки. Не 
вдарте жiнку навiть квiткою.
03.40 Святослав Гординський. 
Повернення.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Життя в обiймах квiтiв.
04.50 Марiя i Марфа.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.10 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.10,19.00 «У пошуках пригод».
15.10 «Розкiшне життя».
16.55 «Ще не вечiр. Що можуть 
чаклуни».
18.00 «Ще не вечiр. Хронiка 
майбутнiх катастроф».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
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 а т и 
компенсацiй вкладникам Ощад-
банку СРСР.
09.30,10.50,12.15,15.45 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,15.20 Euronews.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.15 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.15 Х/ф «Викликаємо вогонь на 
себе».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «А чи був Каротiн?»
18.55 221. Екстрений виклик. Тиж-
день.
19.45 «Весняний жарт» з В. Сер-
дючкою.
20.15 «Aфтершок».
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
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 ТелеАкадемiя.
02.30 Т/с «Домiвка».
04.00 Атака магiї. Мистецтво за 
брамою.
04.30 Караоке для дорослих.
05.25 Свiтло.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55
,03.35 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Бойовик «Правдива брехня».

12.25 «Знiмiть це негайно».
13.25 «Цiлковите перевтiлення 3».
14.15,15.10,02.50 «Давай одру-
жимось».
16.10,05.00 «Говоримо i показу-
ємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.10 Комедiя «Не треба сумувати».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
Пiвфiнал. Барселона (Iспанiя) - 
Челсi (Лондон, Англiя).
23.30,03.50 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.10 Т/с «Закон i порядок 3». (2).
01.10 Мелодрама «Знайди мене». 
(2).
04.15 Т/с «Закон i порядок». (2).

   IНТЕР
0 5 . 2 5 , 2 2 . 2 5  Т / с  « С Б У. 
Спецоперацiя».
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 «Одного разу в 
Ростовi».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15,04.20 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. Ка-
невським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
00.35 Х/ф «Пiдводнi каменi».
02.10 Д/ф «Третiй Рейх. Операцiя 
НЛО».
02.55 Д/ф «Не народися красивим».
03.50 «Подробицi» - «Час».
04.15 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
04.45 Д/с «Мiста пiдземного свiту».

   ICTV
05.20,06.30,02.05,03.55 Погода.
05.25,08.45,03.30 Факти.
05.45,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.15 
Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,01.25 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.35 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Чорнi вовки».
1 5 . 2 5  Т / с  « П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
21.15 Х/ф «Мiсце зустрiчi змiнити 
не можна».

22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Х/ф «Скажений Макс». (2).
02.10 Битва нацiй.
04.00 Т/с «У чорному списку 2».

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.25
,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.35
,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
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».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.15
,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.15,
17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35,
02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 8.50, 17.20, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 8.55, 17.25, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.40, 8.20, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 8.40,12.00, 14.00, 15.55, 17.10, 
22.05, 23.25, 0.10, 1.00 Познайо-
мимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 Панно 
Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда» 
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   ТРК «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, 16.00 Д/с «Світове теле-
бачення»

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»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Велике журі»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 4».
11.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Люся, про-
бач!»
13.00 Т/с «Зрадник».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Мент у законi 5».
00.00 Т/с «Травма» (2).
00.50 Х/ф «Ультиматум Борна». (2).
02.30, 05.30 Т/с «30 потрясiнь 4» (2).
04.40 «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, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «На музиній хвилі» 
11.40 «Зав\›язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
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 України»
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбутнім» 

(рум. мов) 
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми», 43 с.
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв», 97 с.
11.55 Т/с «Н2О: просто додай 
води», 2 с.
12.25 Твою маму!
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.10,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.25 УТЕТа мама!
16.40,19.00 Богiня шопiнгу.
18.35,02.00 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.10 Т/с «Реальнi пацани». 
(2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.50 До свiтанку.

   НТН
05.45 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Т/с «Ланцюг».
08.35,19.00,23.30,02.20,04.05 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Слiдчi 2».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.35 Т/с «Єрмак».
16.35 Х/ф «Битва за Москву».
18.30 «Речовий доказ». Путiвка в 
бордель.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як 
злочинець». (2).
00.25 Х/ф «Акулозавр». (3).
02.55 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
06.00 «Нез`ясовно, але факт».
06.45 «Документальний детектив».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.10 «Iсторiї великого мiста».
10.15,00.55 Х/ф «Час щастя».
12.40,02.50 Х/ф «Час щастя 2».
14.45,19.05 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 «Неймовiрна правда про 
зiрок».

20.10 «Моя правда. Яна проти Сашi. 
Таємницi «Холостяка».
21.10 «Моя правда. Дмитро Танко-
вич. Життя в стилi КВН».
22.40 «Моя правда. Денис Рожков. 
За дружиною, як за стiною».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.40 «Вiкна-спорт».
04.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Веронiка Марс».
05.45,06.35 Kids` Time.
05.50 М/с «Фiкс i Фоксi».
06.40,07.05,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.45,14.50 М/с  «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.20,00.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Бетмен».
14.30 М/с «Аладдiн».
15.25,16.50 Teen Time.
15.30 Пекельне побачення.
15.50 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.25 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Шури-амури.
23.05 Парад порад.
00.50 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.15,03.20 Зона ночi.
02.20 Iван Мазепа.
03.25 Богдан Хмельницький.
03.55 Київ на межi столiть.
04.20,05.05 Зона ночi. Культура.
04.25 Так нiхто не любив.
04.50 Сон Алiни Костомарової.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.10 «У пошуках пригод».
15.10 М/ф.
15.35 М/ф «Планета 51».
17.25 Х/ф «Залiзна людина 2».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Х/ф «Достукатись до небес».
01.30 «Нiчне життя».

Версіївівторок 24 квітня теле

8понеділокВерсіїсереда 25 квітня теле

6  №16 (433) 19.04.2012 - 25.04.2012Передплатний індекс 09584 7
Версії проблемні

Позбавити надії: діагноз як вирок

Зблиск перший. 
Любов, яка зцілює

Весняний ранок, справжній – сонячний, без 
вітру, коли в повітрі пахне квітнем. Цього ранку 
на подвір’ї центру реабілітації 
дітей з органічними ураження-
ми нервової системи така сама 
весна як і всюди, така, але не 
така – інша… бо особливі діти 
сприймають навколишній світ 
інакше – по-особливому.

На лавиці сидить мама з 
хлопчиком. Найрідніші одне од-
ному люди. 10-річний Ілюша 
ніжно горнеться до матусі, три-
маючись за її руку. Він посмі-
хається, і в цій посмішці немає 
зневіри, болю, немає відбитку 
пережитого – тільки весна. Весь 
біль – у маминих очах: хоча Люд-
мила Китар теж посміхається, але 
крізь сльози, крізь виклики життя 
і крізь байдужість лікарів, які 
колись легко, без зайвих умов-
ностей та прелюдій, сказали: 
ваша дитина безнадійна. 

Інфекцію «послідовники 
Гіппократа» занесли ще в поло-
говому будинку.

Через кілька днів після поло-
гів Людмилі Семенівні сухо пові-
домили, що у хлопчика органічне 
ураження центральної нервової 
системи – після інфекції.

– Сказали, що мій син не хо-
дитиме, не говоритиме і що надії 
нема, – без сліз про це згадувати 
не можна.

Проте, Бог дав хлопчикові 
сильну і люблячу родину, яка 
не зламалася, не зневірилася, 
не опустила руки, і всупереч 
вироку почала лікувати Ілюшу… 
любов’ю. Дитиною займалися 
щодня – постійна увага, щоденна турбота, 
фізичні вправи. Нині лікуються в Центрі реа-
білітації.

– Мамина молитва і любов рідних – найсиль-
ніші ліки, бо ніщо так не тримає і не лікує. Ми в 
цьому пересвідчилися. Наш Ілля вже ходить, 
помалу, але розмовляє, з радістю допомагає мені 
вдома, грає з братиками у футбол, любить колоти 
дрова, а його посмішка – то найкраща нагорода 
для мене.

Людмила Семенівна – матір шести дітей, і, 
як кожна мама, всіх їх любить однаково. Проте, 
каже, що так, як Ілюша, її ніхто не відчуває і не 
любить. Він направду особливий – тонко відчуває 
її настрій, її переживання… і мамині руки цілує по-
особливому, бо знає, що таке любов, яка зцілює.

– Я раджу мамам, які потрапили в таку ситу-
ацію, не здаватися, бо якщо Бог дає нести такий 
хрест, його треба нести з достоїнством.

Зблиск другий. Іноді лікарі 
помиляються… і слава Богу

У коридорах Центру реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи 

постійний рух, який нагадує життя у мурашни-
ку – всі заклопотані, кожен знає, куди і навіщо 
він біжить. І тут не може бути інакше, бо кожен, 
хто прийшов сюди зі своєю дитинкою, прийшов 
сюди по її здоров’я.

День у тутешніх маленьких пацієнтів роз-
писаний ледь не щохвилинно – то заняття з пе-
дагогом, то з психологом, або логопедом, чи то 
вже пора йти до фізіотерапевтичного відділення 
на процедури, на гімнастику чи масаж, або ж 
ароматерапію чи сенсорну інтеграцію… 

І в усьому цьому русі, серед мамів і діток, 
важко не помітити тата Олега з Сокирян з двій-
нятами – Артемком та Богданчиком, яким по 11 
місяців. Він вправно дає раду обом шибеникам, 
бо, незважаючи на невтішний діагноз, який 
поставили новонародженим лікарі, – затримка 
стато-кінетичного розвитку та синдром піра-
мідальної недостатності – за хлоп’ятами тільки 

встигай дивитися.
Олег зараз чи не єдиний татусь, який перебу-

ває тут з дітьми. Медперсонал каже, що й справді 
здебільшого з дітками тут мами. Як правило, не 
бракує історій, коли батьки, дізнавшись, що ди-
тина хвора, просто йдуть з родини, залишаючи 
матір сам на сам з недугою маляти. 

Проте, Олег каже, що такої думки в нього 
не виникало жодного разу, навіть тоді, коли не-
вролог пологового будинку у Хмельницькому, 
де народжувала його дружина Діана, сказав: «У 
дітей 100% ДЦП і лікувати їх немає сенсу». Од-
разу вирішив, що боротиметься, і сталося диво: 
хлопчики, про яких хмельницькі медики казали 
«нема надії на покращення», пройшовши курс 
лікування в Чернівецькому обласному центрі 
медико-соціальної реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи, майже одужали і 
скоро поїдуть додому, аби рости далі як звичайні 
здорові діти.

– Медики кажуть, що ми сюди приїхали остан-
ній раз, бо вже одужуємо, – каже Олег, і додає, що 
спочатку було дуже важко, коли почув діагноз, 
але завжди знав, що робитиме все для того, щоб 
діти виросли здоровими. – Ставлюся до них без 

жодних поблажок, як до звичайних дітей – не 
дозволяю капризувати, виховую, як майбутніх 
чоловіків.

…і Богданчик, мабуть, почувши татові слова, 
ще впевненіше спинається на ніжки і з заклопо-
таним виглядом розглядає свою іграшку.

Зблиск третій. ДЦП – не 
вирок, а спосіб життя

На цьому наголошує директор обласного 
центру медико-соціальної реабілітації дітей  з 
ураженням нервової системи Лариса Паламар. 
Вона вже багато років працює з дітками, які 
нездужають на порушення розвитку мозку або 
пошкодження однієї чи декількох його частин, 
які контролюють м’язовий тонус і моторну 
активність.

– Цим дітям потрібна комплексна система 
медичної та соціальної реабілітації, що вклю-

чає покращення психологічного клімату в сім’ї. 
Тому з кожною родиною займаються психологи, 
щоби батькам було легше усвідомити та при-
йняти хворобу своєї дитини. У центрі ми під-
креслюємо, що дитячий церебральний параліч 
– не вирок, а спосіб життя – такі діти можуть 
відвідувати дитячу дошкільну установу, ходити 
до звичайної школи, вони так само співають, 
танцюють, читають вірші, як і здорові діти. 
Завдання нашого центру – інтегрувати кожну 
дитину в суспільство.  

В особливої дитини 
– особливі потреби: 
вірте в свою дитину

Коли розмовляєш з батьками дитини, які 
лише нещодавно довідалися про її проблеми в 
розвитку, відчуваєш їхній тихий розпач, усві-
домлення краху найсвітліших надій, пов’язаних 
з майбутнім дитини, тотальну катастрофу 
життєвих планів, гарячковий пошук зцілення. 
Зачароване коло самозвинувачення і звинува-
чення лікарів. Однак вони не зреклися дитини, 
не покинули її, не злякалися труднощів, не 

опустили руки і роблять все від 
них залежне, щоби бути добрими 
батьком і мамою. Намагають-
ся дати дитині максимум того, 
що необхідно для її розвитку, і 
кожен найменший успіх дити-
ни – це їхній найцінніший здо-
буток. Вони дають дитині всю 
їхню любов і відчувають любов і 
довіру своєї дитини у відповідь, і, 
мабуть, тільки тоді чи не вперше 
по-справжньому усвідомлюють 
правду людського життя, розу-
міють справжню вартість любові.

Життя дитини – це безцінний 
дар. Його не можна вибрати – це 
він вибирає нас. І якщо у вашій 
родині народилася дитина з осо-
бливими потребами, головне 
– віра в її поступ, віра завжди і 
незважаючи ні на що. 

В Центрі лікують дітей з ура-
женням нервової системи, з по-
рушеннями функції опорно-ру-
хового апарату, з порушеннями 
або розладами психіки. В області 
таких дітей-інвалідів близько 
2,5 тисяч. Понад 8 тис. дітей з 
органічним ураженням нервової 
системи, 70% з них потребують 
саме такого лікування, яке про-
водять у Центрі.

Особливість установи в 
тому, що в одному приміщенні 
об’єдналися два центри – Бу-
ковинський обласний центр со-
ціальної реабілітації дітей-інва-
лідів «Особлива дитина» та Об-
ласний центр медико-соціальної 
реабілітації дітей з органічним 

ураженням нервової системи. 
Усі діти лікуються безкоштовно. Для кожної 

дитини розроблена індивідуальна програма ре-
абілітації. У 70%  дітей після проходження курсу 
лікування відзначається значне покращення 
мовного та психічного розвитку, особливо у дітей 
віком до 3-х років.

Центр складається з поліклінічного, діагнос-
тичного, стаціонарного відділення і соціально-
педіатричного блоку, в якому працюють педагоги, 
психологи, логопеди, соціальні педагоги, вихова-
телі, вчителі-реабілітологи та асистенти. У фізіо-
терапевтичному відділенні проводять процедури, 
гімнастику, роблять масажі, гідрокінезіотерапію, 
парафінолікування, ароматерапію, спелеотерапію, 
сенсорну інтеграцію. Тут є тренажерні зали, зали 
для корекції ходи, занять музикою та хореографі-
єю, комп’ютерний зал, зали ЛФК. 

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Лікарі воістину наймогутніші люди в світі. Чому? Та тому, що єдиним 
розчерком пера можуть вселити надію в людину, або позбавити її. А як без 
надії? Білий аркуш паперу…без ймення, без шляху до власного «завтра», без 
слів, без сліз, без відчуття себе. Розбити вдруски батьківське серце найлегше. 
Бо воно найуразливіше, коли болить за своє дитя. 

Про родину, в якій народжується дитинка, хвора на ДЦП, оточуючі 
скрушно кажуть: мабуть, така доля, так вирішено десь на небесах – кожен несе 
свою ношу. І наша українська ментальність улаштована так, що ми мовчки 
погоджуємося і йдемо далі, а батьки залишаються наодинці зі своєю бідою…

...дивлячись в очі батьків дітей, які проходять реабілітацію в клініці 
відновного лікування «Школа життя» обласного центру реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи, відчуваєш, який їм довелося 
пережити біль доти, доки вони, шукаючи хоч якогось, але порятунку, 
потрапили сюди.

Олег та Діана з дітками
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Сергій Колісник малює 
фарбами з яєчних жовтків 
і прутською глиною
В галереї «Sweet АРТ» триває виставка 
«Буковина марить» відомого 
чернівецького художника й музиканта

– Мандри Буковиною, – ко-
ротко та лаконічно характеризує 
митець сюжет своїх останніх 
картин.

Художник не шукає легких 
шляхів (тобто олівця чи акваре-
лі), малює фарбами, затертими 
на жовтковій емульсії, за старо-
винною технікою темперного 
живопису середньовічних іко-
нописців.

– У мене в деяких роботах 
присутня навіть глина з Прута, 
– каже художник. – Колись у 

Венеції знайшов «Чорну рим-
ську». І я подумав: а чому ж не-
має «Чорної прутської»?

Незвичні фарби для своїх по-
лотен Сергій Колісник виготов-
ляє самотужки, купує пігменти 
для неї за кордоном, адже, за 
його словами, він намагається 
не спрощувати свою роботу, а 
навпаки – ускладнювати. Ціка-
во, що для своєї презентації він 
створив ще й спеціальну музич-
ну композицію – для відповідної 
атмосфери перегляду полотен.

Сергій Пантюк у Чернівцях презентував 
роман-сповідь «Війна і ми»

– Ми всі народжені для війни і всі 
живемо у війні і на війні… Війна живе 
у кожному з нас, – стверджує сво-
їм новим романом Сергій Пантюк. 
Літературний провокатор та аван-
тюрист, балагур і феєричний поет, 
як з’ясувалося, вміє говорити і на 
серйозні теми людського буття – ніби 
дивується у передньому слові до книги 
його колега по перу (чи вже, радше, – 
по клавіатурі)  Сергій Грабар.

Сам автор розповідає, що над 
книжкою працював дуже давно, за-
думуючи її як великий роман про по-
коління 1990-х років.

 – Цей роман почався ще в далеко-

му 95-му. За стільки років я назбирав 
чималий стос матеріалів… А потім 
зрозумів, що епопею ніхто не читати-
ме, – каже Сергій Пантюк. Тому і скон-
центрував усе, що хотів сказати, на 
168 сторінках книги. У ній – дитинство 
головного героя із згадками про другу 
світову війну, служба в радянській ар-
мії, придністровський конфлікт і війна 
на Кавказі,  а ще – лінії кохання, сучас-
не літературне буття, відомі українські 
постаті, зокрема – Василя Кожелянка.

– Поки він писався, двоє його пер-
сонажів (тобто, люди, з якими я обго-
ворював, розказував їм про те, як їхній 
образ розвивається), на жаль, пішли в 

інші світи, – каже Сергій. – Одним із них 
був Василь Кожелянко…

– І все-таки це книга не про ві-
йну, – не погоджується з автором 
Олесь Доній, народний депутат 
України. – Це книга про смерть. 
Про багато різних не схожих одну 
на одну смерті. Смерті насиль-
ницькі та природні. Смерті жахливі 
та смерті буденні. Смерті тварин 
і людей. Сергій наче нанизує іс-
торії смертей як намисто. Смерть 
за смертю. І оповідає про ці смерті 
так начебто безсторонньо, що 
це здається надміру беземоцій-
но… Свиня, заколота на їжу, рідна 
бабуня, що вмирає від старості, 
молдавський міліціонер, якому 
перерізають горло, вірменське 
немовля, яке настромлюють на гак 
під час погромів, совітський сол-
дат-дезертир, якого підривають 
гранатою. Бізнесмен-кадебіст, 
депутат-боксер, письменник-друг, 
священик-пияк, унсовець-добро-
волець… І ще , і ще… Кількість 
смертей в книжці важко підра-
хувати. Фактично Сергій оспівав 
СМЕРТЬ. І зробив це настільки лег-
ко і просто, що під час прочитання 
в голові зародилася аналогія з 
«Новиною» дивовижного Стефа-
ника: «У селі сталася новина, що 
Гриць Летючий утопив у ріці свою 
дівчинку…»

Одним з героїв книги став Василь Кожелянко

Замість краваток і 
ділових блузок – яскраві 
вишиванки вдягнули 
«ощадбанківці»

Уже п’ятий рік поспіль свій пер-
ший робочий день після Великодня 
працівники Чернівецького облу-
правління Ощадбанку розпочинають 
не у  традиційних ділових костюмах, 
а у барвистих народних сорочках і 
горбатках. Цього дня працівники 30-
ти чернівецьких міських відділень 
не просто у вишиванках зустрічають 
своїх клієнтів за бар’єрними вікон-

цями, вони ще й пригощають людей 
літнього віку, які приходять до банку 
за пенсією, писанками, солодкою 
бабкою та узваром.

– Від 2008-го, коли організували 
свято «Вдягни вишиванку – відчуй 
себе українцем», вдягаємо виши-
ванки, прикрашаємо робочі місця не 
тільки на Великдень, а й на інші великі 
українські свята: Різдво, Маланку, на 

Святого Миколая, на Покрову, – каже 
Марія ШЕРЕМЕТ, заступник началь-
ника операційного відділу черні-
вецького обласного управління АД 

«Ощадбанк». – До таких свят навіть 
організовуємо продаж-виставку виши-
ванок. Наприклад, на Благовіщення з 
Коломиї до нас приїжджали майстрині, 

на вулиці розклали палатки, люди 
могли підійти, придбати вишиванку, 
ціною від 200 до 1500 гривень…

Особливий день для колективу 
банку – четверте травня. Тоді ощад-
банківці винаймають автобус й усі 
разом їдуть до пам’ятника Шевченка, 
щоби на Центральній площі піснею 
і  танцем в ідсвяткувати не менш 
важливу календарну дату – день 
Вишивки.

– У нас навіть є свій гурт – «Ощад-
банківці». Раніше він називався «Мо-
лодички», але відтоді як до нього 
долучилися ще й хлопці-інкасатори – 
назву довелося змінити, – продовжує 
пані Марія. – Люди чекають цих свят… 
Буває, питають: «А цього року будемо 
колядувати?» Я ж відповідаю: «Звісно 
будемо, вчіть колядки»!

На столі – гостинці від працівників «Ощадбанку» 
мешканцям геріатричного пансіонату

Марія Шеремет демонструє прабабусин рушник. 
В облуправлінні «Ощадбанку» вона відома ще 

тим, що заснувала тут банківське радіо

Сторінку підготував Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.40 Заголовки.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
06.55 Православний календар.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Хазяїн у домi.
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.
09.25,09.55,10.50,15.50 Погода.
09.30 Д/ф «Таємницi Київського 
замку» iз циклу «Загублене 
мiсто».
10.00 Театральнi сезони.
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45,15.20 Euronews.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25 Кордон держави.
13.40 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе».
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Йди i дивись».
18.40 Шляхами України.
19.00 Наша пiсня.
19.40 Зiрки гумору О. Степанко, 
Є. Петросян, М. Галкiн.
20.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 М/ф «Про все на свiтi».
01.40 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.45 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
03.10 Досвiд.
04.35 Х/ф «Витiвки в старовин-
ному дусi».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30 
«ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».

09.55 Т/с «Вiсiмдесятi».
11.35 «Шiсть кадрiв».
12.25 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Цiлковите перевтiлення 
3».
14.15,15.10,04.05,04.50 «Давай 
одружимось».
16.10,05.35 «Говоримо i по-
казуємо».
17.05 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
2 0 . 1 5  Х / ф  « В i й н а  б о г i в : 
Безсмертнi». (2).
22.25 Бойовик «Король Артур». 
(2).
01.05 Комедiя «Трава». (2).
02.40 Комедiя «Сексоголiк». (2).

   IНТЕР
05.30 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
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 «Одного разу в 
Ростовi».
11.05 Т/с «Маршрут Милосер-
дя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
01.45 Х/ф «Перекладачка».
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.40 Д/с «Мiста пiдземного 
свiту».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,03.45 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.35 Т/с «Леся+Рома».
07.10,13.00 Анекдоти по-
українськи.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.15, 20.15 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
15 .20  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.

22.05 Х/ф «Танго i Кеш».
00.15 Голi i смiшнi.
01.15 Х/ф «Скажений Макс 3. 
Пiд куполом грому». (2).
03.50 Т/с «У чорному списку 2».
04.30 ПроЦiкаве.
04.45 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, 21.30, 23.30, 3.40 Теми дня
6.25, 8.05, 9.50, 17.20, 21.55, 
23.55, 4.05 Погода
6.30, 8.10, 9.55, 17.25, 22.00, 
0.00, 4.10 Погода на курортах
6.40, 9.15, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надіі
7.40 Теми дня
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 Політична кухня
15.00,20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00 5.00 Твій спорт
16.35, 4.15 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 
3.00 Анатомія культури

   ТРК «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, 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 «Кулі гніву» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,13.50 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Мент у законi 5».
11.00, 13.00 Т/с «Зрадник».
12.00 «Хай говорять. Право на 
дзвiнок».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
21.00 Т/с «Охоронець 4».
01.00 Х/ф «Королева криги».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «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, 
03.05, 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, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
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»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.25 Твою маму!
12.50,19.00 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.10,19.55 Т/с «Унiвер».
15.45 Чортицi в спiдницях.
16.10,02.35 УТЕТа мама!
16.40 Богiня шопiнгу.
18.35,02.10 БарДак.
21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.20 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.20 Дом 2.
00.25 На добранiч, мужики.
03.00 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Т/с «Ланцюг».
08.35,19.00,23.30,02.10,04.25 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Слiдчi 2».
11.05 Т/с «CSI: Лас-Вегас 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,14.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.40 Т/с «Єрмак».
16.50 Х/ф «Не клей дурня».
19.30 Т/с «Зниклi».
00.00 Х/ф «Засуджений». (3).
02.40 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».

   СТБ
05.40 Х/ф «У зонi особливої 
уваги».
07.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
08.45 Х/ф «Смерть шпигунам!»
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 Х/ф «Ворошиловський 
стрiлець». (2).
20.00,22.40 «Танцюють всi! По-
вернення героїв».
23.55 Х/ф «Неждано-негадан-
но».
01.40 «Вiкна-спорт».
01.50 Х/ф «Законний шлюб».
03.15 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Веронiка Марс».
05.45,01.15 Служба розшуку 
дiтей.
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,15.00 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.45 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,01.10 Погода.
09.00,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Бетмен».
14.35 М/с «Аладдiн».
15.30,16.55 Teen Time.
15.35 Пекельне побачення.
15.55 Т/с «Буремний шлях».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Х/ф «Чого хоче дiвчина?»
21.50 Пакуй валiзи.
23.40 Парад порад.
01.20 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.45 Зона ночi.
02.50 Українцi Надiя.
04.40,05.00 Зона ночi. Культура.
04.45 Микола Лисенко.
04.55 Жарптиця.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45,23.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.10 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.10,19.00 «У пошуках пригод».
15.10 «Ще не вечiр. Зiрки дiлять 
метри».
16.55 «Ще не вечiр. Екстрасенси 
проти вбивць».
18.00 «Ще не вечiр. Гiпноз. Люди 
у трансi».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «КВН».
00.15 Т/с «Медiум».
00.55 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Глас народу.
07.40 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф «Зона очищення».
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.20 Х/ф «Розпад».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф «Жiнки Чорнобиля».
12.45 Офiцiйнi заходи вшануван-
ня 26-ї рiчницi Чорнобильської 
трагедiї.
13.35 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе».
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Шустер-Live. Спецвипуск. 
Телемарафон до 25-ї рiчницi 
Чорнобильської трагедiї.
19.00 Концерт Й.Кобзона в 
Чорнобилi.
20.35,22.50 Погода.
20.40 Свiт спорту.
20.45 Плюс-мiнус.
20.50 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
20.55 Офiцiйна хронiка.
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 Д/ф «Чорнобиль. Людський 
фактор».
01.45 Д/ф «Жiнки Чорнобиля».
02.20 Х/ф «Розпад».
04.00 Д/ф «Чорнобиль. Тризна».
05.10 Д/ф «Зона очищення».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
09.55 Комедiя «Калачi».
11.35 «Шiсть кадрiв».
12.20 «Знiмiть це негайно».

13.20 «Цiлковите перевтiлення 
3».
14.15,15.10,03.00 «Давай одру-
жимось».
16.05,05.00 «Говоримо i пока-
зуємо».
17.00 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.00 «ТСН. Особливе».
18.35 «Не бреши менi 3».
20.15 «Я люблю Україну 2».
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi».
23.05,03.45 «Шоу Вечiрнiй Ур-
гант».
00.00,04.10 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01.00 «Жiнки Чорнобиля».
01.35 Комедiя «Сексоголiк». (2).

   IНТЕР
0 5 . 3 0 , 2 2 . 2 5  Т / с  « С Б У. 
Спецоперацiя».
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 «Одного разу в 
Ростовi».
11.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Термiново в номер 3».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Одну тебе люблю».
20.00 «Подробицi».
00.35 «Великий бокс. Олександр 
Устинов - Джейсон Гаверн».
01.35 Х/ф «Тихi сосни».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.25 Знак якостi.
03.50 Д/с «Мiста пiдземного 
свiту».

   ICTV
05.20,06.30,01.40,03.40 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.30 
Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07 .10 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.40 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.25 Т/с «Убивча сила».
12.45 Факти. День.
13.10, 20.15 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Факти. Пiдсумок дня.
22.30 Х/ф «Скажений Макс 3. Пiд 

куполом грому». (2).
01.45 Х/ф «Скажений Макс 2. 
Воїн дороги». (2).
03.45 Т/с «У чорному списку 2».

   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
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.30, 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 Познайоми-
мось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга су-
пер злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.15 Привітай
22.15 Політична кухня

   ТРК «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»
08.00,16.00 Д/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 «Зірковий марафон» 
13.35 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 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».
08.15,13.50,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 23.00 Т/с «Мент у законi 5».
12.00 «Хай говорять. Котяче 
царство».
13.00 Т/с «Зрадник».
1 5 . 3 5 , 0 2 . 1 0  Щ и р о с е рд н е 
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов».
00.00 Х/ф «Аврора».
04.20 «Хай говорять».
05.10 Т/с «30 потрясiнь 4» (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
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»
09.30 Д\\фільм
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.) 
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» 
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.). 
12.00 «Роздуми про сокровенне»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм 
14.15 «Світ книги»
15.00, 22.55 Д\\фільм «Чорно-
биль. Два кольори»
16.40 «Гра у війну»
17.00 Д\\фільм
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»
00.10 «А музика звучить…»    
01.30 Д \\ фільм «Фільми та зірки»
02.40 «Акценти»   
03.25 «Музичний експрес»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00 Єралаш.
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.25 Твою маму!
12.50,19.30 Одна за всiх.
13.20 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,17.10,20.25 Т/с «Унiвер».
16.10,02.25 УТЕТа мама!
16.40,19.00 Богiня шопiнгу.
18.35,02.00 БарДак.
19.55, 21.55 Т/с «Дiффчатка».
22.20,01.10 Т/с «Реальнi паца-
ни». (2).
23.20 Дом 2.
00.15 На добранiч, мужики.
02.50 До свiтанку.

   НТН
05.45 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Т/с «Ланцюг».
08.35,19.00,23.30,01.40,04.25 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Слiдчi 2».
11.05,21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
11».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35,14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 «Кримiнальнi справи».
15.35 Т/с «Єрмак».
16.40 Х/ф «Битва за Москву».
18.30 «Легенди карного розшу-
ку». Королi чорної бiржi.
22.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.30 «Покер. Mil l ion Dollar 
Challenge».
02.15 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
06.10 «Нез`ясовно, але факт».
06.55 «Документальний детек-
тив».
07.35 Т/с «Комiсар Рекс».

09.40,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.40,01.45 Х/ф «Доторкнутися 
до неба».
12.40,03.25 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник».
14.45,19.05 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Як вийти замiж».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
04.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Веронiка Марс».
05.50,06.35 Kids` Time.
05.55 М/с «Фiкс i Фоксi».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.45,15.05 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.20,00.35 Погода.
09.00,17.00 Т/с «Не родись врод-
лива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.10 М/с «Бетмен».
14.45 М/с «Аладдiн».
15.40,16.55 Teen Time.
15.45 Пекельне побачення.
16.05 Т/с «Буремний шлях».
17.55,21.00 Т/с «Воронiни».
19.15,00.30 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Геймери». (2).
22.00 Кухня на двох.
23.10 Парад порад.
00.55 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.20,03.40 Зона ночi.
02.25 Четверта хвиля.
03.45 Українцi Вiра.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Обожнена.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.15 «Панаєхало».
08.45 «Жiноча лiга».
09.15,16.10 «Халi Галi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.10,19.00 «У пошуках пригод».
15.10 «Ще не вечiр. Хронiка 
майбутнiх катастроф».
16.55 «Ще не вечiр. Гибле мiсце».
18.00 «Ще не вечiр. Зiрки дiлять 
метри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
00.00 Т/с «Медiум».
00.40 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 27 квітня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 26 квітня четвертеле
соціальні

До уваги  військових 
пенсіонерів – приватних 
підприємців

Фізичні особи – суб’єкти під-
приємницької діяльності, які об-
рали спрощену систему оподатку-
вання (відповідно до Закону Укра-
їни від 07.07.2011 № 3609-VI «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення окремих норм По-
даткового кодексу України», що 
набрав чинності 6 серпня 2011 
року), звільняються від сплати за 
себе єдиного внеску, якщо вони є 
пенсіонерами за віком або інвалі-
дами та отримують відповідно до 
Закону пенсію або соціальну допо-
могу. Такі особи можуть бути плат-
никами єдиного внеску виключно 
за умови їх добровільної участі у 
системі загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання. 

Тому звертаємо увагу «вій-
ськових» пенсіонерів на те, що 
призначення пенсії за нормами 
Закону України «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших 
осіб»  не звільняє від обов’язку 
сплачувати за себе єдиний внесок, 
якщо Ви зареєстровані як приват-
ний підприємець. Таку пільгу ма-
ють тільки особи, які досягли віку, 
передбаченого статтею 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», 
або визнані інвалідами.

Отже, підприємці-спрощенці, 
яким призначено пенсію зі зни-
женням пенсійного віку, тобто до 
досягнення пенсійного віку, ви-
значеного чинним законодавством 
України, сплачують єдиний внесок 
на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на за-
гальних підставах. Тільки після 
досягнення ними  пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
вони звільняються від обов’язку 
сплачувати єдиний внесок, разом 
з тим, за ними залишається пра-
во добровільної участі у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. 

Шановні колишні військові пен-
сіонери-підприємці, просимо більш 
відповідально ставитися до свого 
обов’язку щодо сплати внесків. За-
значимо, що своєчасне наповнення 
бюджету Пенсійного фонду дасть в 
майбутньому можливість збільшу-
вати розмір пенсій. 

Людмила ТРОЦЮК, 
начальник управління 

пенсійного забезпечення 
військовослужбовців та деяких 

інших категорій громадян 

Усе, що цікавить військових
Я колишній військовослужбо-

вець, пенсіонер. Нині не працюю. 
Маю на утриманні доньку, якій ви-
повнилося 18 років, вона навчається 
у вищому навчальному закладі Чи 
маю я право отримувати на неї над-
бавку?

Згідно зі статтями 16 та 24 Закону 
України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб» непрацюючим пенсіо-
нерам, які мають на своєму утриманні не-
працездатних членів сім’ї, призначається 
надбавка на кожного непрацездатного 
члена сім’ї в розмірі 50% від прожитко-
вого мінімуму для непрацездатних осіб. 
Вказана надбавка нараховується тільки 
на тих членів сім’ї, які не одержують 
пенсійні виплати із солідарної системи 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, державну со-
ціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та інвалідам, державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитин-
ства та дітям-інвалідам, допомогу на ді-
тей одиноким матерям. За наявності у них 
права одночасно на пенсію, зазначені 
види допомоги і надбавку на непрацез-
датного члена сім’ї до пенсії за вислугу 
років за вибором пенсіонера може бути 
призначено пенсію, державну соціальну 
допомогу або нараховано на цього члена 
сім’ї надбавку. За наявності в сім’ї двох 
або більше пенсіонерів, кожний непра-
цездатний член сім’ї, який перебуває на 
їхньому спільному утриманні, врахову-
ється для нарахування надбавки тільки 
одному з пенсіонерів – за їхнім вибором.

Згідно з статтею 30 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких 
інших осіб»,  непрацездатними членами 
сім’ї вважаються діти, які не досягли 18 
років або старші цього віку, якщо  вони 
стали інвалідами  до досягнення  18 років.

Оскільки Ваша донька досягла по-
вноліття, вона не вважається непрацез-
датним членом сім’ї, тому підстав для 
призначення надбавки на утриманця 
немає.

Служив у Збройних силах Украї-
ни 13 років. Звільнився у званні пра-
порщика в жовтні 2011 року, було 
тоді 42 роки. Мій стаж – 25 років.  Чи 
маю право на пенсію за вислугу ро-
ків згідно із Законом «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших 
осіб» і за яких умов?

Пенсії за вислугу років за даним за-
коном призначаються: незалежно від 
віку у разі звільнення зі служби по 30 
вересня 2011 року і наявності на день 
звільнення вислуги 20 років і більше. У 
випадку звільнення з 1 жовтня 2011 року 
по 30 вересня 2012 року для набуття пра-
ва на пенсію на день звільнення вислуга 
має складати 20 календарних років та 6 
місяців і більше. 

Пенсія на таких умовах не може бути 
Вам призначена у зв’язку із відсутністю 
необхідної вислуги років. Та є можливість 
призначити пенсію за наявності меншої 
кількості років вислуги, однак лише в 
разі досягнення на день звільнення зі 
служби 45-річного віку та за наявності 
страхового стажу 25 років і більше, з 
яких не менше ніж 12 календарних років 
і 6 місяців військової служби або служби 
в органах внутрішніх справ, державній 
пожежній охороні, Державній службі спе-
ціального зв’язку та захисту інформації 
України, органах і підрозділах цивільного 
захисту, податковій міліції чи Державній 
кримінально-виконавчій службі України. 
Водночас, особам, які є інвалідами війни, 
така пенсія призначається незалежно 
від віку.

Отже, оскільки Ви не досягли на дату 
звільнення зі служби 45-річного віку, 
пенсія за вислугу років може бути при-
значена лише у разі, якщо Вас визнано 
інвалідом війни. 

Я вдова померлого військовос-
лужбовця. Підкажіть, будь ласка, в 
якому розмірі обчислюється пенсія 
в разі втрати годувальника? 

Відповідно до статті 36 Закону Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та де-
яких інших осіб» пенсії в разі втрати 
годувальника призначаються в таких 
розмірах: 

•  членам сімей військовослужбовців, 
осіб, які мають право на пенсію за цим 
Законом, які померли внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних 
при захисті Батьківщини, ліквідації на-
слідків Чорнобильської катастрофи або 
виконанні інших обов’язків військової 
служби (службових обов’язків), або 
внаслідок захворювання, пов’язаного 
з перебуванням на фронті, у партизан-
ських загонах і з’єднаннях та підпільних 
організаціях і групах, визнаних такими 
законодавством України, ліквідацією 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
чи участю у бойових діях у мирний час – 
40%  заробітку годувальника на кожного 
непрацездатного члена сім’ї. В таких же 
розмірах, незалежно від причини смерті 
годувальника, обчислюються пенсії 
членам сімей померлих інвалідів війни; 

• сім’ям військовослужбовців, осіб, 
які мають право на пенсію за цим За-
коном, які померли внаслідок каліцтва, 
одержаного в результаті нещасного 
випадку, не пов’язаного з виконанням 
обов’язків військової служби (службових 
обов’язків), або внаслідок захворюван-
ня, пов’язаного з проходженням служби, 
– 30% заробітку годувальника на кожно-
го непрацездатного члена сім’ї.

Прес-служба ГУ ПФУ 
в Чернівецькій області 

пенсійні
Запитуйте – відповідаємо 

Гаряча лінія  – (03722) 7-57-22
Відповіді на всі запитання з пенсійного забезпечення можна 

отримати за телефоном гарячої лінії протягом усього робочого часу 
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій 
області. 

Прес-служба ГУ ПФУ в Чернівецькій області, www.pfu.cv.ua

Деревообробники, які працюють в області, переконані, 
що попри запевнення обласного управління лісового 
та мисливського господарства у продуктивній роботі 
над покращенням ситуації в галузі, значна кількість 
їхніх проблем не вирішується. Зокрема, деревообробні 
підприємства відчувають гострий дефіцит деревини. 
Виробники вважають цю проблему головною серед 
тих, що стримують розвиток приватного бізнесу в 
галузі. Чимало зауважень деревообробників стосується 
проведення аукціонів з продажу необробленої деревини 
– підприємства вважають, що на аукціони виставляється 
не вся наявна деревина, найкращий за якістю ліс 
продають на експорт, а те, що залишилося, реалізують 
буковинським виробникам.

Деревообробники звернулися до 
обласної влади з проханням поспри-
яти у формуванні прозорої цінової 
політики на сировину й налагодити 
обґрунтований механізм її купівлі, 
зокрема, призупинивши експорт. 
Зрештою, чому ми повинні постачати 
сировину, скажімо, румунським де-
ревообробникам, які на межі з нашою 
областю поставили свій потужний ме-
блевий комбінат. Якщо умови роботи 

не зміняться, то невдовзі, вважають 
підприємці, цей бізнес занепаде.

– Необхідно відпрацювати таку 
систему координат, щоби підприємці-
деревообробники Буковини були впев-
нені, що через рік, два, три матимуть 
ліс за гарною ціною, і ми будемо готові 
забезпечити виконання соціальної 
функції бізнесу – створювати робочі 
місця, своєчасно та в повному обсязі 
сплачувати податки, – каже голова 

Асоціації деревообробників Буковини 
Володимир Дорош. – Бо якщо ти береш 
на роботу людей, проте не отримуєш 
ліс, або отримуєш його за збитковою для 
виробництва ціною, через місяць-два 
ти вже не маєш, з чого платити податки 
та утримуватиме бізнес. І це замкнуте 
коло. Тому тільки за умови створення 
комфортних умов для роботи дерево-
обробників, галузь якісно працюватиме 
на державу та братиме участь у розви-
тку соціальної складової.

Начальник обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства Ігор Чебан  дієвим прозорим 
механізмом реалізації деревини вба-
чає аукціони, які проводяться на базі 
«Буковинської універсальної біржі». 
Вся заготовлена деревина реалізу-
ється через аукціон. Щоправда, за 
винятком паливних дров, деревини, 
яка використовується для розвитку 
матеріально-технічної бази, деревини, 
реалізація якої передбачена колектив-
ними договорами, деревини для інди-
відуального ремонту та будівництва, 
згідно з поданими заявами, деревини 
для забезпечення потреб соціальної 
сфери, а також для забезпечення 
потреб виробничих деревообробних 
підрозділів постійних лісокористува-

чів, – звітує посадовець.
– Для забезпечення вітчизняного 

товаровиробника підприємствами 
обласного управління  лісового та мис-
ливського господарства поквартально 
проведено 4 основні загальні аукціони 
з продажу необроблених лісоматеріа-
лів, 4 спецаукціони для забезпечення 
плитних підприємств сировиною за-
готівлі, – переконує Ігор Чебан. – На  
основні аукціони виставлено всього 
82 499 кубометрів необроблених лі-
соматеріалів, продано на аукціоні 69 
564 кубометрів, або 84%. Враховуючи 
звернення підприємств, які переро-
бляють лісосировину  в області, про-
ведено 4 додаткових аукціони.

Аби вишукати шляхи поліпшення 
ситуації в деревообробній галузі об-

ласті та виробити спільний алгоритм 
дій, в облдержадміністрації відбулася 
нарада з питань заготівлі та реалізації 
деревини в області за участю керівни-
ків відповідних профільних управлінь, 
правоохоронних органів, голів рай-
держадміністрацій, деревообробників і 
навіть голови ОДА. Усі учасники ринку 
та представники держлісгоспів краю 
мають напрацювати та подати свої 
пропозиції щодо вирішення проблем 
собівартості сировини та проведення 
аукціонів з її закупівлі, а також вислови-
ти своє бачення перспектив розвитку лі-
сової галузі. Отже, на цьому не ставимо 
крапку. Бо недарма деревообробники 
жартують: ліс рубають – щепки нам, а 
якісна деревина – за кордон.
Любов НЕЧИПОРУК, газета «Версії»
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Деревообробники жартують: ліс рубають – 
щепки нам,  якісна деревина – за кордон
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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.
09.00,17.25,18.15,18.50,22.50 
Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.30 Як це?
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Караоке для дорослих.
12.25 Атака магiї. Мистецтво за 
брамою.
12.55 10+10. Україна - Грузiя.
14.35 Королева України.
15.20 Х/ф «Весна на Одерi».
16.55 Золотий гусак.
17.30 Маю честь запросити.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Концерт А. Гросу.
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 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Х/ф «Приборкання но-
ровливої».
03.50 Х/ф «Пiна».
05.05 Школа юного суперагента.
05.25 Околиця.

    «1+1»
07.00 «Пекельна кухня 2».
08.00 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,02.35 «Я так живу».
11.25 Комедiя «Дванадцять 
стiльцiв».
14.10 Комедiя «Спортлото 82».
16.05 Т/с «Вiсiмдесятi».
17.10 Комедiя «Кохання i го-
луби».
19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».

22.45 «Свiтське життя».
23.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя. Голосування».
00.40 Комедiя «Маленька мiс 
Щастя». (2).
03.00 Х/ф «Вторгнення в 
пiдземний свiт».

   IНТЕР
05.00 Х/ф «Дунечка».
06.35 «Найрозумнiший».
08.20 «Велика рiзниця».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати у плити».
11.30 Т/с «Свати 5».
15.00 Д/с «Свати. Життя без 
гриму».
16.00 Концерт «Сватам 5 рокiв».
18.00 Х/ф «Страховий випадок».
20.00,03.00 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «Мами».
23.00 «Великий бокс. В`ячеслав 
Сенченко - Пол Малiньяджi».
01.40 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
03.45 Д/с «Мiста пiдземного 
свiту».

   ICTV
05.55,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.25 Квартирне питання.
07.20 ЄвроФуд-2012.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.20 Море по колiно.
08.45 Х/ф «Чорний грiм».
10.40 Зоряний тест-драйв.
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Турецький гамбiт».
15.15 Х/ф «Руйнiвник».
17.50 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Перевiзник 3».
21.50 Х/ф «Механiк». (2).
23.45 Голi i смiшнi.
00.45 Х/ф «П`ятий вимiр». (2).
02.35 Iнтерактив. Тижневик.
02.50 Битва нацiй.
03.55 Т/с «У чорному списку 2».
04.40 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».
17.25,23.40 «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, 15.55, 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 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 М/Ф «Планета 51» 
16.00 Привітай
16.20 Церква і світ
16.45, 5.00 Радіус
19.30, 0.00 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
5.30 Про казки

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
0 7 . 0 0 ,  0 9 . 3 0 ,  1 1 . 1 5 , 
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 Свят-
кова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20, 21.00 «Сад. Город. Квіт-
ник»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.20 Х/ф «Чарівна лампа Ала-
діна» (1)
17.00 «Музична програма» (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.50 «Біоритм»
22.15 Х/ф «Загублений в Си-
біру» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Таємницi зiрок.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
14.00 Т/с «Колiр полум`я».
16.00 Х/ф «Глухар у кiно».
18.00, 19.30Т/с «Хто, якщо не 
я?».
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.30 Т/с «Iнтерни».
22.30 Футбольний вiкенд.
23.30 Т/с «Година Волкова».
02.00 Х/ф «Синя борода».
04.00 Х/ф «Король, дама, ва-
лет».

   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, 20.00, 01.05 
«Телемеридіани»
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» 
16.10, 22.00, 01.35 Х \\фільм
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»

20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців» 
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Юнi мутанти нiндзя-
черепашки 3».
11.20 Х/ф «Звiдки ви знаєте?»
13.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40,22.45 Чортицi в спiдницях.
15.10,18.55 Т/с «Унiвер».
16.05 БарДак.
17.05 Богiня шопiнгу.
18.00 Лялечка 2.
21.20 Т/с «Дiффчатка».
22.15 Бабуни & дiдуни 2.
23.10 Х/ф «Вiкi Крiстiна Барсе-
лона». (2).
00.55 На добранiч, мужики.
01.45 Дурнєв+1.
02.10 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитського 
Києва».
07.20 Т/с «Журов».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Королi чорної бiржi.
12.00,04.25 «Агенти впливу».
13.00 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
19.00 Х/ф «Замiна 2: Останнiй 
урок».
21.00 Х/ф «Замiна 3: Перемо-
жець отримує все». (2).
23.00 Х/ф «Засуджений». (3).
01.15 Х/ф «Експеримент «Кар-
нозавр». (3).
02.50 «Речовий доказ».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
06.15 М/ф «Казка про царя 
Салтана».
07.10 Х/ф «Випадок у квадратi 
36-80».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.50,01.15 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».

11.50 «Караоке на Майданi».
12.50 «Моя правда. Дмитро 
Танкович. Життя в стилi КВН».
13.50 «Куб 2».
15.15 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Доставити за будь-
яку цiну».
02.10 Х/ф «Золото».
03.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Курсанти».
06.35 Клiпси.
06.55 Один за всiх.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.00 Топ-100.
11.20 Хто зверху?
13.20 Шури-амури.
14.15 Пакуй валiзи.
16.05 Файна Юкрайна.
16.50 М/ф «Астерiкс i велика 
бiйка».
18.20 М/ф «Мадагаскар 2».
20.05 М/ф «Кунг-фу Панда».
22.00 Пiранi XL.
22.55 Х/ф «Втрачена i зна-
йдена».
00.55 Спортрепортер.
01.00 Х/ф «Любов трапляєть-
ся». (2).
03.00 Зона ночi.
03.05 Українцi Любов.
04.00 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.20 Скiфи.
04.35 Сумний П`єро.
05.00 Зона ночi. Культура.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
08.00 Д/ф «Дика Амазонка».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 Д/ф «Супер розумнi тва-
рини».
11.00 Х/ф «Вони помiнялися 
мiсцями».
12.55 Х/ф «Поспiшай кохати».
15.00 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
17.05 «Три сестри».
18.05 «Розкiшне життя».
19.00 М/ф «Альфа i Омега: 
Iклиста братва».
20.45 Х/ф «Земне ядро».
23.30 Х/ф «Невидимий».
01.10 «Нiчне життя».
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   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.10 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
12.15 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
12.35 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
13.05 Зелений коридор.
13.15,16.05,18.30,22.40,22.55 
Погода.
13.30 Х/ф «А чи був Каротiн?»
16.10 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Кубок свiту з футболу - 
2014. Щоденник ФIФА.
18.35 Золотий гусак.
19.00 Концерт М. Грицкана «Ра-
зом спiваємо, друзi мої».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Кабмiн: подiя тижня.
21.45 Зiрки гумору. К. Новикова, 
О. Воробей, С. Єщенко.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Футбольна легенда».
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
02.20 Не формат.
03.10 ТелеАкадемiя.
04.20 Х/ф «Гранатовий брас-
лет».

    «1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,03.15 «Свiт навиворiт 3».
12.00 «Велика рiзниця по-
українському».
12.15 Комедiя «Гарячi голови».
13.55 Комедiя «Гарячi голови 2».
15.40,01.50 Комедiя «Пiдняти 
перископ».
17.30 Комедiя «Вiдьмина гора».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Самозван-
ка».
2 3 . 5 5  Х / ф  « В i й н а  б о г i в : 

Безсмертнi». (2).
04.05 Х/ф «Вторгнення в 
пiдземний свiт».

   IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.35 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний iз натовпу».
11.25 «Найрозумнiший».
13.15 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
15.05 «Юрмала-2010».
17.00 «Вечiрнiй Київ».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Сватам 5 рокiв».
22.25 «Велика рiзниця».
23.35,02.35 Х/ф «Привид».
02.05 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
05.25,06.00 Погода.
05.30 Факти.
06.05 Iнший футбол.
06.35 Х/ф «Чорний грiм».
08.25 Козирне життя.
08.50 Зiрки YouTube.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Стоп-10.
12.20 Провокатор.
13.20,18.55 Спорт.
13.25 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
15.35 Максимум в Українi.
16.35 Х/ф «Танго i Кеш».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Руйнiвник».
21.15 Наша Russia.
22.10 Х/ф «П`ятий вимiр». (2).
00.20 Х/ф «Посилка». (2).
02.30 Битва нацiй.
03.40 Т/с «У чорному списку 2».
05.05 ПроЦiкаве.
05.20 Свiтанок.

   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
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
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 Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».

   ТВА
6.30,7.45, 8.35, 19.30, 0.35 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.10, 
21.50, 0.30 Познайомимось?
9.00 Про казки 
9.50, 17.20, 0.20 Погода
9.55, 17.25, 0.25 Погода на 
курортах
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.40 Х/Ф «Замерзла з 
Маямі» 
16.00 Радіус
16.30, 23.40 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Любовний ме-
неджмент» 

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.40,12.55, 14.40, 
18.30, 21.25, 00.30 «Погода»
07.05, 11.50 «Сад. Город. Квіт-
ник»
07.40,09.30, 11.45, 16.50, 17.50, 
19.05, 01.20, 01.20 «Парад пла-
нет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25,19.00 «Афіша» 
08.30 «Дизайн»
09.00  «Малятко»
09.40, 00.40 «Вулиця Святко-
ва, 1»
12.25 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Червона шапочка» 

(1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький 
репортер». Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес» 
19.10 Програма привітань „Ву-
лиця Святкова, 1»
21.30 Х/ф «Обман» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15,03.50 Х/ф «Близнюки».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00 Таємницi зiрок.
12.00 Гостi на порозi.
13.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
11».
14.00 Т/с «Iнтерни».
16.00 Т/с «Хто, якщо не я?».
18.00, 19.20 Т/с «Кожен за себе».
22.15 Х/ф «Глухар у кiно».
00.10 Х/ф «Синя борода».
02.00 Х/ф «Король, дама, ва-
лет».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами 
України» 
07.00, 11.56, 14.00 «Погода»
07.05, 15.35, 22.00, 01.10 Теле-
меридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 Д\\ фільм «Фільми та 
зірки»
12.30 19.25 21.55 00.00 - «Теле-
меридіани»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.05, 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» (рум.
мов.)
03.30 Д \\фільм «Дорогами 
українців»
04.30 «Пам’ять» 

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Їж та худни.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 М/с «Ллойд у космосi».
10.35 М/с «Свiт Квесту».
11.05 Єралаш.
11.25 Одна за всiх.
11.50 Т/с «Хто у домi господар?»
12.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Х/ф «Баффi - винищувач-
ка вампiрiв».
15.05 Лялечка 2.
16.00,20.10 Т/с «Унiвер».
17.55 Х/ф «Звiдки ви знаєте?»
21.35 Т/с «Дiффчатка».
22.30 Чортицi в спiдницях.
23.00 Х/ф «Омен 2: Демiєн». (3).
01.00 На добранiч, мужики.
01.50 До свiтанку.

   НТН
05.55 «Легенди бандитського 
Києва».
07.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.10 Х/ф «Не клей дурня».
11.30 «Речовий доказ». Путiвка 
в бордель.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Перехоплення».
14.40 Т/с «Журов».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 9».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Секс на виживан-
ня». (3).
01.55 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.00 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.05 Х/ф «Одиночне плаван-
ня».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «ВусоЛапоХвiст».
10.50 «Моя правда. Яна проти 
Сашi. Таємницi «Холостяка».
11.50 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
13.40 «Неймовiрна правда про 
зiрок».
14.45 «Холостяк 2».

17.50 «Як вийти замiж».
19.00 «Україна має талант! 4».
21.55 «Хата на тата».
23.20 «Україна має талант! 4». 
Пiдсумки голосування.
23.50 Х/ф «Ворошиловський 
стрiлець». (2).
01.45 «Детектор брехнi».
02.30 Х/ф «У зонi особливої 
уваги».
03.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Веронiка Марс».
06.30 Т/с «Курсанти».
07.20 Один за всiх.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Стороннiм В...
13.00 Новий погляд.
14.05 Кухня на двох.
15.05 Даєш молодь!
16.05 Х/ф «12 друзiв Оушена».
18.00 Х/ф «Чого хоче дiвчина?»
20.10 М/ф «Мадагаскар 2».
22.00 Хто зверху?
00.00 Х/ф «Леза слави». (2).
01.35 Спортрепортер.
01.40 Т/с «Пiвденна територiя». 
(2).
03.55 Зона ночi.
04.00 Українцi Любов.
05.00,05.40 Зона ночi. Культура.
05.05 Мовчазне божество.
05.15 Асканiя-Нова. Про що 
курличуть журавлi...

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 «У пошуках пригод».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 Д/ф «Дика Амазонка».
11.00 Д/ф «Супер розумнi тва-
рини».
12.05 Х/ф «Вони помiнялися 
мiсцями».
14.00 Х/ф «Перехрестя».
15.50 Т/с «Подарунок долi».
21.00 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
23.00 Х/ф «Кохання й iншi ката-
строфи».
00.45 Х/ф «Невидимий».
02.15 «Нiчне життя».

Версіїсубота 28 квітня теле

8понеділокВерсіїнеділя 29 квітня теле
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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 

Як позбутися хропіння?

1. Перш за все варто зменшити чи 
принаймні не збільшувати масу Вашо-
го тіла.

За наявності певних проблем з пору-
шеннями дихання під час сну збільшення 
маси тіла на 10% від початкової може по-
гіршити параметри дихання на 50%. Іс-
тотне зниження маси тіла може запобігти 
і недугам.

2. Кинути курити або почати змен-
шувати кількість викурених цигарок. 

Куріння часто викликає хронічне запа-
лення глотки і трахеї, що супроводжується 

набряклістю їх стінок і зниженням тонусу 
м’язів. Хропіння від цього підвищується. 
Тут слід бути обережними, бо у деяких 
людей, коли вони кидають якусь звичку 
зненацька, можуть загостритися інші хво-
роби. У разі продовження куріння, бажано, 
принаймні, утримуватися від нього за дві 
години до сну.

3. Уникати прийому снодійних пре-
паратів. 

Намагайтеся заснути самостійно. 
Транквілізатори і снодійні препарати, як 
правило, знижують м’язевий тонус і сприя-

ють розслабленню мускулатури глотки, що, 
у свою чергу, спричинює хропіння.

4. Не вживати алкоголь перед сном. 
Він розслабляє мускулатуру глотки, 

провокуючи хропіння. Печінка людини 
переробляє близько 10-15 мл чистого 
спирту на годину, так що можна досить 
точно визначити, яку дозу і за який час 
до сну можна випити без наслідків для 
дихання. Наприклад, в 100 мл горілки міс-
титься 40 мл чистого спирту, відповідно, 
негативна дія цієї дози триватиме близько 
2,5 – 4 годин. 

Як відомо, вітаміни – це 
необхідна складова частина 
їжі людини. Вони мають вели-
ке значення для нормального 
обміну речовин та життєді-
яльності організму. Зазвичай 
для людини необхідна досить 
мала кількість вітамінів. При 
різноманітному повноцінному 
харчуванні людина отримує їх 
з їжею. Деякі харчові продукти 
багаті на один або декілька 
вітамінів, але позбавлені ін-
ших. Тому при одноманітному 
харчуванні або при порушенні 
процесів засвоєння в орга-
нізмі людини може виникати 
вітамінна недостатність. Як 
правило, вона виникає навесні 
внаслідок часткового збід-
нення продуктів харчування 
на вітаміни впродовж їхнього 
зимового зберігання.

При розвитку вітамінної 
недостатності порушується 
ціла низка процесів в організмі. 
Зокрема, порушується засво-
єння інших харчових речовин, 
затримується ріст організму. 
Знижується працездатність лю-
дини, стійкість до інфекційних 
захворювань, погіршується зір. 

Те, що треба їсти щось ві-
тамінізоване, особливо якщо 
багато працюєш, – зрозуміло. 
Але що саме, з якими вітамінами 
та для чого – оце питання. Зви-
чайно, добре приймати мульти-
вітаміни з мікроелементами від 

відомих виробників. Вони якіс-
но та збалансовано зроблені. 
Проте радимо – і це звичайна 
практика – перед вживанням 
мультивітамінів порадитися з 
лікарем.

А зараз подивимось, які ві-
таміни за що відповідають та де 
зберігаються.

Вітамін А – вітамін краси. 
Подовжує молодість. 

Треба їсти: печінку, яйця, 
олію, овочі, молоко, вершкове 
масло, вершки, сир. 

Одержимо: чисту шкіру, 
гарний рівний колір обличчя, 
зберігання молодості. Здорове 
волосся, міцні зуби і нігті. 

За достатньої кількості ві-
таміну А нам не загрожують: 
«мішки» під очима, вугрі, блі-
дість і сухість шкіри, тьмяність 
волосся, ламкість нігтів та їх 
повільний ріст. 

Вітамін С – вітамін гарно-
го самопочуття. 

Їсти: лимони, апельсини, 
помідори, плоди шипшини, 
картоплю. 

Одержимо: здорову шкіру, 
міцні нігті, здорові ясна. 

Не загрожують: блідість і 
сухість шкіри, неврози, стреси. 

Вітамін D – голлівудська 
посмішка. 

Їсти: зелень, пивні дріжджі, 
яйця, вершкове масло, молоко. 

Одержимо: здорові міцні 
зуби. 

Не загрожують: пітливість, 
загальна слабкість, дратівли-
вість. 

Вітамін E – вітамін дов-
голіття і статевої активності. 

Їсти: рослинні олії, зелені 
овочі, насіння соняшника. 

Одержимо: гарний обмін 
речовин, радість статевого 
життя. 

Не загрожують: м’язева 
слабкість і стомлення. 

Вітамін В1 – обмін вугле-
водів. 

Їсти: пророщене зерно 
пшениці, пивні дріжджі і пе-
чінку. 

Одержимо: здорове серце і 
шлунок, гарний апетит. 

Не загрожують: швидка 
психічна стомлюваність, стом-
люваність при ході, дратівли-
вість, депресії, погана концен-
трація уваги, поганий сон. 

Вітамін В2 – вітамін рос-
ту, розщеплення вуглево-
дів. 

Їсти: яйця, печінку, гре-
чану і вівсяну крупи, мигдаль, 
насіння соняшника. 

Одержимо: здорову шкіру, 
волосся, нігті, бадьорість і сві-
жість, гарний сон, гостроту зору 
на колір. 

Не загрожують: сухість, 
тріщини і шкурки в кутах рота, 
сверблячка і печіння в очах, 
жирна шкіра, що лупиться на-
вколо носа, надмірне випадіння 
волосся, жирне волосся, депре-
сивний стан. 

Вітамін В3 – вітамін нер-
вової системи і здорової 
шкіри. 

Їсти: пивні дріжджі, яйця, 
печінку. 

Одержимо: гарний настрій, 
здорову шкіру, гарний апетит 
і сон. 

Не загрожують: дерматит, 
неприємний запах із рота, зне-
барвлення волосся, стомлюва-
ність, слабкість, головний біль, 
депресивний стан. 

Неприємний запах з рота? Нестача В3
Вітаміни: потужний бар’єр проти хвороб

Сім продуктів, які 
знімають стрес

У зелених овочах містяться антиоксиданти, які виводять 
організм зі стану стресу, і калій, що потрібен для нервової 
системи.

Цитрусові володіють антистресовими властивостями за-
вдяки великому вмісту вітаміну С.

Шоколад сприяє виробленню ендорфінів, відомих усім, 
як «гормони щастя».

У мигдалі багато магнію, цинку, вітамініви В2 і Е, які беруть 
участь у виробництві серотоніну, що керує настроєм і відмінно 
порається з негативними ефектами стресу.

Морепродукти – джерело жирних омега-3 кислот, неза-
мінних для нервових клітин.

Помаранчеві овочі та фрукти, багаті бета-каротином, по-
кращують кровообіг нервової системи.

Зелений чай містить антиоксиданти, що забезпечують 
антистресовий ефект. А сам ритуал чаювання дозволяє роз-
слабитися. 
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21 квітня – всеукраїнський день довкілля

ОВЕН

Удачу в цей тиждень можуть принести спілкування 
з впливовими людьми, особливо старшого покоління, 
звернення за допомогою і підтримкою до вищестоящих 
організації. Не сидіть в чотирьох стінах – ходіть у гості, 
знайомтеся, спілкуйтеся, вчіться чомусь новому і не-
звичному.

ЛЕВ

Гарний час для поїздок і подорожей, для навчання 
та освоєння нової спеціальності, для збору інформації і 
пошуку нового місця роботи. Підвищеної уваги зажада-
ють діти і старші родичі. Сімейні справи будуть віднімати 
багато часу і сил, особливо в останні дні тижня. 

СТРІЛЕЦЬ

Метушливий, але енергетично насичений тиж-
день. Присвятіть свій основний час рішенням про-
фесійних завдань, навчанню, освоєнню нових знань 
чи навичок. Ймовірна небезпека, що цього тижня 
багато ваших таємниць можуть стати надбанням гро-
мадськості.

ТЕЛЕЦЬ

Питання сім’ї, шлюбу, побудови стосунків, а також 
соціальної адаптації будуть на першому плані цього 
тижня. Гарний час для початку довгострокової справи, 
великого будівництва, рішення юридичних питань, під-
писання важливих договорів. Прислухайтеся до порад 
і побажань. 

ДІВА

Приділіть увагу дрібницям, тонкощам і нюансам, 
як у роботі, так і в особистому житті. Досить імовірно, 
що завдяки якимось незначним деталям ви зможете 
краще зрозуміти і оцінити ситуацію. Будьте зібрані-
шими та уважними і перевіряйте всю інформацію, що 
надходить.

КОЗЕРІГ

Основні складності цього тижня будуть пов’язані 
з кар’єрою, з питаннями фінансів і з необхідністю від-
стоювати свою точку зору перед тими, хто старше вас.  
Можливі зволікання в справах, складність у спілкуванні, 
у навчанні, порушення угод, зриви поїздок і переговорів, 
плутанина в паперах.

БЛИЗНЮКИ

Це один з найгармонічніших і сприятливих в пла-
нетарному відношенні періодів цього року. Відмінний 
час для примирення, відновлення зв’язків і укладення 
шлюбів. З’явиться шанс зав’язати міцні стосунки, по-
вернути колишню любов, знайти взаєморозуміння зі 
старими і новими друзями. 

ТЕРЕЗИ

Найбільшого успіху в цей тиждень зможете досягти 
у матеріальних та комерційних справах, особливо якщо 
ваша діяльність пов’язана з науковими дослідженнями в 
галузі біології. Сприятливий період для людей мистецтва, 
особливо для художників, театральних діячів.

ВОДОЛІЙ

Активізується сфера спілкування, зав’язувати сто-
сунки стане легше, а теми для розмов будуть підшуку-
ватися самі собою. З’являться нові інтереси і незвичайні 
захоплення, а швидкоплинні вуличні знайомства здатні 
перерости в справжню дружбу. Будьте гранично педан-
тичні і обережні у фінансових питаннях.

РАК

Гарний час для творчих і впевнених у собі Раків, 
для тих, хто вміє нестандартно мислити. Відмінний пе-
ріод для реклами, проведення презентацій та публіч-
них виступів. Вдалий час для починань та укладення 
шлюбів. Покладайтеся на себе, на власні почуття і 
думки, не піддавайтеся провокаціям.

СКОРПІОН

Основна небезпека, що підстерігає Скорпіонів цього 
тижня – це різке зниження самокритичності, гнучкості, 
м’якості і поступливості. Нелегкий період через неба-
жання йти на компроміс, проявляти дипломатичність. 
Можуть з’явитися різкість у судженнях і оцінках, зайва 
упертість і амбітність. 

РИБИ

Прекрасний час для зміни зовнішності, іміджу, сти-
лю. У цей період краще не робити великих покупок, не 
зв’язуватися з кредитами, не давати гроші в борг. Можете 
спробувати щастя в лотереї – шанси на успіх зростають. 
Намагайтеся не довіряти нікому своїх таємниць.

Гороскоп  на тиждень

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот № 1. Адмінбудинок загальною площею 465.60кв.м за адресою: с.Веренчанка Заставнівського р-ну Чернівецької області вул.Новоселицька 44А, що є власністю боржника-фіз.особи згідно 

Св-ва на право власності від 31.07.07р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 02768053) в особі Чернівецького облуправління 
ВАТ «Ощадбанк». Об’єкт нерухомості – цегляна 2поверхова адміністративна будівля літ.А ІІІ гр.капітальності. Об’єкт не експлуатується протягом 8 років, занедбаний, потребує кап.ремонту в частині 
заміни покрівлі, частково дерев’яного перекриття, підлоги, всіх прорізів, оздоблення, електричного і сантехнічного устаткування для подальшої можливої експлуатації. Розташований на зем.ділянці, 
що належить до земель запасу Веренчанської сільради, площа  становить орієнтовно 0.11га (довідка Веренчанської сільради від 25.10.2011р.). Інші дані невідомі. 

Стартова (початкова) ціна – 95 546,88грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 4 777,34грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 07.05.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагаріна, 2. Кінцевий термін реєстрації: 07.05.2012 року 

об 10:00 год. 
Лот № 2. Нежитлове приміщення, що розташоване за адресою м. Чернівці площа Філармонії, 6, загальною площею 94,5 кв.м є власністю ПФ «Інтервал», Договору про виділ у натурі частки нерухо-

мого майна від 13.06.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед, у т.ч., ТОВ «Фортуна-банк». Приміщення становить 69/100 ідеальних часток будівлі (нежитлові приміщення 
бару), з належних боржнику 93/100 часток цієї будівлі та складається з: 1-1 торговий зал площею – 62,30 кв.м, 1-2 кухня – 23,70 кв.м, 1-3 коридор – 2,5 кв.м, 1-4 вбиральня – 2,60 кв.м, 1-5 комора 
площею – 3,4 кв.м. Матеріал стін - цегла/бетон. Нежитлові приміщення розташовані на підвальному поверсі. В приміщенні діє бар «Брістоль».Процент зносу відповідає значенню - технічний стан добрий. 
Згідно довідки Управління земельних ресурсів у м. Чернівці від 0408.2008 року, земельна ділянка, на якій розташований об›єкт нерухомості перебуває у державній власності та обліковується в землях 
житлової забудови. Відомості щодо обмеження на використання відсутні.

Стартова (початкова) ціна – 1 304 910,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 65 245,50 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №2 призначені на 07.05.2012 року о 16:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 07.05.2012 року об 15:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750 

в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть 
бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора 
прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2 А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь 
у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не 
враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

Серце до серця – і кожен може 
допомогти хворій дитині

відпочинкові
 №16 (433) 19.04.2012 - 25.04.2012

Зібрані гроші будуть передані для 
закупівлі інсулінових помп та систем 
безперервного моніторингу глюко-
зи, які потім надійдуть в одну з ліка-
рень Чернівецької області. Закуплене 
медичне обладнання позначається 
штрих-кодами і передається дитячим 
лікувальним закладам у безоплатне 
користування з головною умовою, що 
всі діти обслуговуватимуться на ньому 
безкоштовно.

У Чернівецькій області цього року в 
рамках акції заплановано чимало захо-
дів, до яких долучаться як найактивніші 
громадські організації, так і відомі під-
приємці краю. Зокрема, за підтримки 
власниці кафе «Віденська кав’ярня» 
відбудуться Віденські зустрічі, на 

яких виступатимуть творчі колективи 
міста, артисти-аматори, представники 
студентського самоврядування. Мета 
заходу – збір коштів у рамках акції «Сер-
це до серця». У кав’ярні з 16 квітня до 6 
травня стоятиме прозора опломбована 
скринька, куди всі бажаючі зможуть 
вкинути свою лепту. Крім того, 2% з 
кожного замовлення в кав’ярні буде 
перераховано на рахунок акції. 

Заплановано також проведення 
вуличних концертів, караоке, вистав-
ки студентських робіт, майстер-класи 
з прикладних ремесел, благодійні аук-
ціони, конкурсні програми. У виставко-
вій залі «Галерея ратуші» відбудеться 
показ творчих робіт талановитих 
студентів краю.

Для збору коштів на площах і ву-
лицях міста буде залучено близько 500 
волонтерів. Цікавим нововеденням 
стане Всеукраїнський благодійний 
Інтернет-аукціон. Серед лотів від 
Чернівецької області – рафтинг-тур по 
Черемошу (3 лоти по 2 місця), поїздка 
на всюдиході та проживання 1 особи 

протягом однієї доби в гірськолижно-
туристичному комплексі «Мигово», 
іграшка ручної роботи від майстрині 
Оксани Шпильки, ляльки-сестрички 
ручної роботи від Олександри Кметь-
Мілецької.

Великі справи починаються з ма-
лого. Ставши волонтером, чи про-

сто зробивши благодійний внесок, 
пам’ятайте, що навіть прагнення до-
помогти робить вас учасником доброї 
справи. Варто перестати розрахову-
вати на участь інших – залишаючи на 
одинці нужденних, наодинці залиша-
ємося ми самі…

Захворювання дітей на цу-
кровий діабет в світі збільшу-
ється стрімкими темпами. В 
Україні щороку з’являється 
нова тисяча дітей і підлітків 
з діабетом. Нині в нашій дер-
жаві на цукровий діабет хво-
ріють близько 8 тисяч дітей, 
у Чернівецькій області – 135 
дітей. Всі вони для збереження 
життя отримують інсулін. Щоб 
його ввести, використовують 
спеціальні шприц-ручки, які 
рятують, але не гарантують 
повноцінного і якісного життя. 
Помпова ж терапія є новим і 
унікальним методом введення 
інсуліну. Інсулінова помпа зе-
безпечує безперервне підшкір-
не введенням інсуліну. 

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Культура екології починається з душі
або Від Природи залежить здоров’я людини 

Людина – руйнівна сила
Сьогодні ми змушені визнати, що, ру-

хаючись космічними темпами у науково-
технічному розвитку, який за інерцією нази-
ваємо прогресом, людина стала основною 
руйнівною силою Природи і поводиться не 
завжди як істота розумна. Техносфера все 
потужніше тисне на біосферу, поглинає 
її, наче змій, збіднюючи біорізноманіття, 
погіршуючи фізичне здоров’я людей, по-
роджуючи відчуття розпачу, песимізму, 
депресії, знижуючи їхню духовність.

Суспільство, що не сповідує етичних і 
моральних засад, починає жити інстинкта-
ми, перероджується до тваринного стану 
у гіршому розумінні цього слова, бо навіть 
тварини не знищують подібних до себе, не 
псують місця свого проживання. 

Етика і мораль нині не в моді, захмарні 
цілі «створення бажаного устрою чи ладу 
в Природі та виховання високих гуманіс-
тичних цінностей і орієнтирів людського 
життя» бездіяльно спочивають у числен-
них оптимістичних документах, статтях, 
підручниках, але не в практичній площині 
реалізації цих гасел. За влучним висловом 
відомої української поетеси Ліни Костенко, 
теперішній стан українського суспільства 
можна кваліфікувати як «прогресуючу ши-
зофренію», що посилюється старими, наче 
світ, пристрастями до грошей, зверхності, 
панування над людьми та Природою. 

Сьогодні екологом може бути кожен, 
хто в силу своїх можливостей, знань, умінь 
не хоче миритися з наближенням кінця 
світу, який зрівняє всіх: мільйонерів і держ-
бюджетників, егоїстів і альтруїстів, вчених 
і виробничників, керівників і виконавців, 
можновладців і безробітних, служителів 
церков і парафіян усіх конфесій. У такий 
складний і доленосний час роль екологічної 
освіти і просвітництва важко оцінити, бо 
тільки нове мислення, свідомість, культура 
приборкають небезпечні старі стереотипи 
діяльності, моделі господарювання, управ-
ління, фінансово-економічні й політичні 

пріоритети. 
За законами екології все живе прагне 

рівноваги, гармонії, тобто світ для свого 
розвитку потребує екологічної безпеки як 
основи життя, а вже потім і різної діяльності.

Рослини впливають 
на здоров’я людини

Все живе на нашій планеті взаємно 
впливає одне на одного. І вплив рослин 
на людський організм давно доведено. 
Інша справа, що різні рослини впливають 
на нас по-різному. Якщо, приміром, одній 
людині в сосновому лісі стає важко на душі, 
то інша, навпаки, відчуває піднесення. 
Так відбувається і з квітами, і з кімнатними 
рослинами. Ми чомусь обожнюємо одні й 
недолюблюємо інші...

Рослини – наші друзі і цілителі, які 
очищають повітря від вуглекислого газу і 
збагачують його киснем, вбирають шкідливі 
речовини з ґрунту і збирають пил, приглу-
шують шум і створюють тінь. Але крім без-
перечної хімічної взаємодії з навколишнім 
середовищем, рослини вступають у мета-
фізичний контакт. Флористи впевнені, що 
рослини – живі істоти зі своїм біополем, яке 
впливає на людину.

Як відомо, флора тонко відчуває будь-
які випромінювання енергії. Скажімо, 
з’ясувалося,  що на коренях рослин існують 
смакові органи, які в землі розшукують 
«смачні» поживні речовини. Крім того, рос-
лини чудово все чують. На цьому заснована 
практика розмови з кімнатними квітами. 
Кожен, хто займався їх вирощуванням, 
знає, що у відповідь на ласкаві слова квіти 
починають швидше рости, вкриватися кві-
тами. Навіть музику квіти не пропускають 
«повз вуха». А вже між людиною і рослиною 
встановлюються буквально телепатичні 
зв’язки. Бували випадки, коли на хворобу 
господаря квіти відповідали загибеллю. Ги-
нуло дерево, посаджене дбайливою рукою.

Лікарі неспроста рекомендують деяким 
своїм пацієнтам відпочити, наприклад, в 

сосновому бору. Фітонциди хвойних рос-
лин відомі вченим давно. Ялівець, ялина, 
сосна наповнюють повітря негативно за-
рядженими іонами, що поглинають шкідливі 
випромінювання. Хвоя дає людині життєву 
енергію. Тополя, черемха й осика вгамо-
вують біль від ударів, опіків, радикуліту. 
Дуб зміцнює душевні сили. Береза вселяє 
оптимізм і радість життя. 

Визначте «вашу» рослину
Перш ніж вирушати в ліс за здоров’ям 

і тонусом, слід розібратися, яке дерево 
корисніше саме для вас. Для цього існує 
спосіб: взяти стрічку фольги довжиною 
близько 30 см і піднести до дерева. Якщо 
стрічка прагне прилипнути до стовбура, то 
це дерево благотворно впливає на ваш ор-
ганізм, якщо ж навпаки – значить, особливої 
користі від нього чекати не доводиться. По-
гулявши в «доброзичливому» лісі, ви нео-
дмінно відчуєте полегшення. А що робити, 
коли ліс далеко?

Альтернативою спілкуванню з лісо-
вими деревами завжди були кімнатні рос-
лини. З їх допомогою ми цілком можемо 
відшкодувати брак контактів з дикою 
природою. Слід зазначити, що всі квіти 
виділяють фітонциди, які згубно діють на 
хвороботворні мікроби. При цьому вибір 
кімнатних рослин – справжнє мистецтво. 
Рослини, як і люди, мають свій характер і 
мають виражений біоенергетичний вплив 
на людину. Є гіпотеза, хоча не всі фахівці 
її поділяють – рослини можуть ставитися 
до нас дружелюбно або вороже. Втім, 
рослина не може бути ворогом. Є лише 
поділ на рослини для дому і для офісу. Не 
рекомендується тримати вдома великі 
рослини, призначені для великих при-
міщень. Заповнюючи собою великий про-
стір, вони й енергії дають і споживають 
багато. Деякі рослини вбирають в себе 
негативну енергію. Але в офісі це навіть 
добре. Приклад – монстера. Але її краще 
не ставити в будинку – багато забираючи, 
вона може негативно впливати на госпо-
даря. В офісі ж усе навпаки. Кактуси, якщо 
тримати їх в офісі біля комп’ютера, не тільки 
поглинають негативне випромінювання, а й 
захищають від поглядів конкурентів, тобто 
від «зурочення». 

Світлана ЛАЗАРЄВА, обласний 
координатор Всеукраїнської  

«Екологічної варти»

Нові таланти від «Нових імен»
У цьогорічній програмі «Нові імена» взяли 

участь 47 учасників з 9 музичних, 12 художніх шкіл, 
училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, студії 
«Рідна пісня» Центру дитячої та юнацької творчості 
міста Сторожинець. В обласному турі програми 
перемогли 14 учнів музичних шкіл, 7 студентів учи-
лища мистецтв ім. С.Воробкевича, вихованка студії 
«Рідна пісня» Центру дитячої та юнацької творчості 
м. Сторожинець та 10 учнів художніх шкіл.

Нині в області успішно працюють 30 
музичних та 4 школи мистецтв, в яких 
навчаються 6038 учнів і працюють 807 
викладачів, в 73 селах області діють філі-
али та музичні класи. Також на Буковині 
функціонують 12 художніх шкіл, де на-
вчаються більше тисячі учнів і працюють 
76 викладачів. 

Для участі у Всеукраїнській мистецькій про-
грамі «Нові імена» 2012 року в Києві журі реко-
мендувало кращих переможців обласного огляду-
конкурсу. Демонструвати мистецькі таланти краю 
до столиці поїдуть переможці в номінації «Музичне 
мистецтво» – студенти училища мистецтв ім. 
С.Воробкевича Яна Стадник, Оксана Дерменжі, 
Юрій Мостолюк, Вадим Якобуца, Станіслав На-
горний, Анастасія Белінська, учні Чернівецької 
музичної школи №2 Костянтин Лукинюк та Анаста-
сія Боднар; у номінації «Образотворче мистецтво» 
– учениця Чернівецької художньої школи Анастасія 
Цугуй та учениця Кельменецької художньої школи 
Анастасія Ілаш; у номінації «Народне мистецтво» 
– Марія Микайло, Сторожинецька художня школа, 
Ольга Пижівська, Сокирянська художня школа, 
Поліна Онуфрей, Новоселицька художня школа.

Серед переможців і студентка 3 курсу училища 

мистецтв ім.С.Воробкевича Лілія Остапчук. Її ви-
кладач Вікторія Чітідзе каже, що вони ретельно до-
бирали твори для виступу. На концерті переможців 
у філармонії юна скрипалька виконала «Іспанський 
танець» Миколи Скорика.

– Я побачила, що Лілія працьовита, вона дуже 
любить скрипку, і я хотіла її якось підтримати й за-
охотити до подальшої роботи, до розвитку, – каже 
наставник Лілі Вікторія Чітідзе. – Твори, які вона 
грала – досить серйозний концертний репертуар 
і Лілія показала себе як дуже обдарована дитина. 

Владислав Лазарчук, першокласник Хотин-
ської художньої школи, представив на конкурс 
близько десятка власних робіт у жанрі кераміки. 

Серед його витворів – динозаври, пірати, казкові 
герої з української тематики, незвичайна черепаха, 
яка замість панциру на спині має ціле місто. За це 
й отримав перемогу в номінації «Образотворче 
мистецтво» в обласному відбірковому турі огляду-
конкурсу мистецької програми «Нові імена».

– Дуже люблю ліпити – ліплю те, що мені по-
добається, – розповів Владик. – Іноді улюблених 
героїв з мультфільмів, а іноді придумую персонажів 
сам. 

Артем Єфименко, викладач Владика, каже, що 
його учень дуже талановитий, у нього неординарна 
фантазія, і допомагає хлопчикові спрямувати її у 
правильне русло. Наступне, над чим працювати-
муть Влад і вчитель – панорама Хотинської битви: 
робота кропітка та об’ємна, проте, вони переконані, 
що вона буде дуже цікавою. Владик хоче навіть 
зліпити учасників Хотинської битви.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

В обласній філармонії відбулось урочисте нагородження та концерт 
переможців ювілейного ХХ обласного відбіркового туру огляду-конкурсу 
Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена». 

Планета, на якій ми 
живемо, благає про 
допомогу, просить 
людей зупинитися 
у руйнуванні 
природних процесів, 
знищенні рослинного 
і тваринного 
світу. Та людське 
суспільство постійно 
вступає у протиріччя з законом природи. А це призводить 
до появи глобальних екологічних проблем, які є прямим 
наслідком непродуктивного, безграмотного співіснування  
людини з природою. Щоб уникнути цього, треба сформувати 
екологічний стиль мислення.

«Один підпис може змінити чиєсь життя. Один лист 
може повернути надію. Один голос може бути почутим 
на іншому кінці світу, а одна гривня може врятувати 
життя». Під таким гаслом з 16 квітня по 6 травня в 
Чернівецькій області проходить Всеукраїнська акція 
«Серце до серця», покликана допомоги дітям, які 
хворіють на цукровий діабет. 

Лілія Остапчук (в центрі) зі своїми наставницями

Роботи переможців мистецької 
програми «Нові імена»
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Важко працюють. Середньоста-
тистичні молоді американці працюють 
завжди на двох роботах, аби забезпе-
чити своє проживання без батьків, на-
вчання, утримання автомобіля. Дехто 
спочатку заробляє собі на навчання 
і поступає до коледжу в 30 років. А 
в нас є «діти», що і в 25 ще ніде не 
працювали: закінчивши «вишку» і не 
знайшовши роботу за спеціальністю, 
сидять вдома на шиї батьків. Бо хочуть 
роботу тільки за профілем, але ж не всі 
мають бути «білими комірцями», хтось 
має бути і «синіми».

Рано йдуть з дому. Американці 
тому і пестять дітей, що після того, як 
їм виповниться 18, батьки їх майже не 
бачать. З 18 років американці живуть 
окремо від батьків, знімаючи квартиру 
з друзями чи незнайомими людьми, 
бо для одного дорого знімати житло, 
маючи зарплату в середньому 1000 
доларів. Світова криза відчувається і 
там. Щоправда, все підкріплюється їх-
ньою не знеціненою валютою: на 1000 
доларів ти можеш і знімати з кимось 
квартиру, і їсти непогано, і вдягатись 
та платити за бензин для авта і ще, 
звісно, ходити іноді «на гульки». 

Не свобода, а бездоганна Сис-
тема. Більшість американців є за-
конослухняними громадянами, які 
завжди слухаються своєї Системи 
– платять страховки і податки, деякі 
навіть відраховують гроші на добро-
чинність. США називають країною 
свободи, і, можливо, так і було у ті 
далекі часи, коли люди переїжджали 
на новий материк у пошуках вільно-
го, незалежного, нового життя. Проте 
зараз свободи не існує. Натомість є 
бездоганна система контролю «Back 
ground», через яку апарат управління 
знає про тебе все – номери кредиток, 
розмір доходів, і, навіть, з ким ти знімав 
колись квартиру…

Залежність від Системи. Система 
змушує людей все життя сплачувати 
кредити та страховки, адже медицина і 
навчання – платні. Тож виплачуючи їх, 
ти стаєш залежним від Системи. І лише 
на старості років люди можуть дозволи-
ти собі подорожувати, що вони успішно 
і роблять. Бабусі з макіяжем і манікюром 
водять машини, а не сидять вдома, за-
кутавшись в хусточки, в’яжучи онукам 
шкарпетки.

Менталітет полягає у легкості. 
Що мені подобається в їхньому унікаль-
ному менталітеті «легкості життя», так 
це те, що люди не бояться переїжджати з 

місця на місце, з штату в штат, з кварти-
ри на квартиру... Вони просто пакують 
всі свої пожитки, кладуть чемодани в ма-
шину і їдуть країною в пошуках кращого 
рівня життя, кращої роботи і зарплати і, 
звісно, розваг і пригод.

В американців не прийнято гово-
рити про гроші і зарплати, тим паче, що 
правду все-одно тобі ніхто не скаже! 
Ніхто не ділиться своїми планами і роз-
думами, тоді, як у нас друзі один перед 

одним вивертають душу... В американ-
ців для цього є психологи за гроші.

До речі, американці – нація лінива. 
Це спонукає їх до винаходів, які полег-
шують побут.

Вміють розважатися. Американці 
вміють відпочивати та розважатись. 
Вони не соромляться брати участь в кон-
курсах чи співати караоке. У них взагалі 
не схвалюється така риса характеру як 
сором’язливість, вони радше вважають 
її недоліком. Успіх на боці впевнених 
у собі.

Сила закону. Вражає велика сила 
закону, справедливість покарання, 
велика повага до армії та поліції. Я ви-
глядаю молодшою за свій вік, тож мені 
не відпускали спиртне, оскільки при собі 
не було ID (картки ідентифікації особи) 
і я не могла довести, що мені вже 21. Не 
проходить там і варіант  «друг купує для 
друга», бо тебе обов’язково запитають: 
«А навіщо вам два пива одночасно? Для 
кого ви купуєте? Можу я побачити ID цієї 
особи?». Більшість людей не палить, але 
курці ніде не зможуть купити цигарки, 
поки не досягнуть відповідного віку 
та не зможуть покурити у місці, що не 

відведене спеціально для цього.  Після 
12 години ночі важкі алкогольні напої в 
магазинах не продають, а після 2-ої ночі 
взагалі жоден алкоголь не купиш. Тому 
саме о 2-ій закриваються всі нічні закла-
ди, тоді як в Україні можна тусуватись як 
мінімум до 4-ої. 

Суворо за уставом. Американці 
завжди діють суворо за інструкціями й 
уставами. Більшість з них – дуже чесні. 
Вони принесуть знайдений гаманець з 
усією готівкою і кредитками всередині, 
тоді, як в Україні в тебе вкрадуть гама-
нець з кишені у маршрутці. Вони викли-
кають сантехніка, коли ми намагаємося 
полагодити все власними силами. Так 
само чесно вони «доносять» на співро-
бітників чи навіть незнайомих людей, а в 
нас така людина вважається «шісткою».

Повага до всіх. Дуже вражає став-
лення до інвалідів: для них – усі зруч-
ності. Їх навіть називають по-іншому 
– «людьми з обмеженими можливос-
тями». Та й діти-дауни називаються 
«артистичними». Така ж повага і до 

афроамериканців, і до дітей, і до всіх 
професій, і до сексуальних меншин, і, 
навіть, до домашніх тварин. 

Гендерна рівність. З жінками, як 
на мене, вони перегнули палицю і тепер 
деякі жінки самі не раді, що роками 
виборювали рівноправ’я. Гендерна 
рівність зайшла так далеко, що ніхто тобі 
не допоможе нести важкі валізи, ніхто не 
відчинить перед тобою двері і не підсуне 
стільчика, а вагітні жінки працюють до 
останнього замість того, щоби лягати до 
лікарні на збереження як наші. У США 
жінки тому й народжують після 30, що 
намагаються зробити кар’єру, заробити 
гроші на утримання дитини, тоді як у нас 
народжують від 16-ти з надією на власну 
маму та на Господа Бога.

Неперевершений сервіс. Аме-
риканці посміхаються фальшивою 
американською посмішкою на 32 білі-
сіньких зуба і роблять свій сервіс не-
перевершено найкращим. У них, звісно, 
«клієнт завжди правий», і гарного вам 
дня, і чим ще ми можемо вам допомогти? 
Так, посмішка фальшива, але, повірте, 
просто нереально цілими днями посмі-
хатися натуральною посмішкою. Все ж 

таки я обрала б фальшиву, ніж коли тобі 
кидають здачу практично в обличчя з 
виразом «ти ще тут!?».

Американці – не тупі, а прості. Аме-
риканці не тупі, як про них любить 
казати Михайло Задорнов. Вони нація 
дуже проста. Простота виявляється в 
діях і навіть у стилі одягу, ніхто не на-
ряджається і не розмальовується без 
особливого приводу. Не те, що в нас, в 
Україні, де без високих підборів ти вже 
людина іншого сорту! В мене на потоці 
в інституті окремі дівчата на пари при-
ходили більш кричущо вдягнені, ніж у 
штатах дівчата ходять до нічних клубів! 

Патріотичність. Їхня патріотич-
ність вражає. Це світле почуття уряд 
виховує у громадян з дитинства. Напри-
клад, кожен день у школі починається з 
підняття національного прапору! Вони 
дійсно пишаються тим, що вони є аме-
риканцями, деякі навіть вважають себе 
«вищою расою». Та коли діти в школі 
грають у футбол чи баскетбол, то очки 
не рахують, оскільки перемогли всі – не-
має тих, хто програв, усі найкращі! Сис-
тема навмисне не вчить дітей географії 
як слід, аби крім США нічого не було, а 
деякі не знають навіть географії своєї 
великої країни. Наразі їм нав’язують 

стереотипи, що американців у світі не-
долюблюють. 

Відсутність національної кухні. 
Там дійсно багато людей страждають 
від надлишку ваги через специфіку 
харчування – жирна та швидка їжа 
змалку і практично відсутність рідкого. 
Але чимало з них бігають зранку і зму-
шують себе ходити тричі на тиждень до 
тренажерного залу, адже це модно і для 
здоров’я добре. 

Масони. Можливо, Америкою 
таки керують масони? Хто його знає! 
Принаймні, один з їхніх символів – 
піраміда з оком на верхівці – добре 
проглядається на зелених папірцях, 
що правлять світом. Віднедавна відому 
зелень доларів розбавили рожевим ко-
льором, але це не змінило того факту, 
що ти можеш в будь-якій точці планети 
ними розрахуватися та обміняти їх на 
місцеву валюту.

Служба у збройних силах – 
честь. На американське військо ви-
трачається половина грошей на плане-
ті, які взагалі витрачаються на військо! 
Діти пишуть і відправляють воякам і 
миротворцям листівки зі словами: «Дя-

кую, що ви воюєте і боретеся за наші 
життя». Звісно, дуже зручно вести 
війну з іншою країною на території тієї 
країни. Хоча солдати все одно гинуть, 
доки політики грають у свої брудні 
ігри. Та армія в США не є примусовою. 
Служити у збройних силах вважається 
за честь. Крім того – це високооплачу-
вана робота, яка передбачає великі 
пільги до кінця життя, наприклад, пра-
во на безкоштовну освіту або навіть 
передання цього права своїм дітям. На 
жаль, багато людей не повернулись 
додому, бо віддали життя за Систему, 
яка продовжує розміщувати своїх 
вояків по всьому світу і насаджувати 
їм думку, яка велика честь служити 
ненці-Америці.

КОРОТКА ІСТОРІЯ
Маючи за спиною 236 років 

існування і лише одну війну 
на своїй території, та й ту гро-
мадянську, американці дуже 
пишаються своєю історією. 
Хоча насправді країна засно-
вана переселенцями з Європи, 
а своїх корінних жителів інді-
анців вони запроторили жити 
в резервації. Американці не 
мають навіть власної мови, і, 
насміхаючись з британського 
акценту, вони забувають, що 
це саме вони переробили ан-
глійську мову на американську 
і при цьому значно зменшили 
граматику, скоротили слова 
до мінімуму, а в деяких словах 
взагалі змінили правопис.

Холодна війна триває.При-
йнято вважати, що гонка озброєнь, 
що існувала між США та СРСР, давно 
скінчилась. Але насправді це не так. 
Холодна війна триває і це чітко видно 
з того, з якою недовірою та іноді навіть 
підозрою деякі американці ставляться 
до вихідців з країн колишнього СРСР.

«Відплив умів». США піднялись 
не без допомоги наших учених. Відо-
мий термін «відплив умів» означає 
еміграцію вітчизняних висококвалі-
фікованих фахівців до більш розви-
нених країн світу, де їм пропонують 
покращені умови праці та стабільні 
зарплати. Нині це явище становить 
велику загрозу економічній безпеці 
України. У цьому я там переконалася.  

Висновки: Добре 
там, де нас нема!

Українцю потрібно поїхати на інший 
кінець світу, щоби стати патріотом. От і я 
повернулась на Батьківщину, бо немає 
кращого в світі почуття, ніж пройтися 
рідними стежками рідної землі та обійня-
ти маму. І, як бажав мені американський 
друг: «Привези, будь ласка, з Америки 
лише хороші спогади та навички, не 
бери нічого поганого». «Слухаюсь, 
сер», – відповіла я. І повернулася з пе-
реконанням, що нема нічого крутішого 
за Європу з її історією в тисячі років. А 
географічно Україна – в Європі, і, до 
речі, є тут найбільшою країною. Тому 
давайте будемо пишатися тим, що ми – 
українці, і молитись за Україну та вірити 
лише в світле її майбутнє. 

Ірина КОЛЮДА, 
спеціально для «Версій»

Американські секрети 
Або Чому на Заході живуть краще?

Доки ви пробіжите очима цю публікацію, тисячі 
українців заповнять анкету на отримання «Грін 
карти»... Так у чому ж секрет Америки? І чому так 
багато людей хочуть туди потрапити? Зрештою, і я 
була серед них – у свої 23-и  поїхала «відкривати» 
Америку. 

Приїхала, придивилася і з`ясувала – жодного 
секрету немає. Натомість є лише декілька пунктів, що 
значно різняться від нашого бачення світу.

Ірина Колюда: «Саме в Америці я стала українською патріоткою»


