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Американська трагедія по-буковинськи:
безневинного Івана Телегуза з Кам’янки
стратять навесні у США

НАВІТЬ НА ФОТО

14 стор.

ЕКОЛОГІЯ:

СПОСІБ ЖИТТЯ ЧИ БІЗНЕС?

15 стор.

МІСЦЕВЕ DISCOVERY:
БРУСИЛОВ І ХОТИН

Шість років тому
27-літнього буковинця
Івана Телегуза звинуватили
у замовленні вбивства
його колишньої дівчини та
винесли смертний вирок.
Страту призначили на весну
2012-го.

3 СТОР.

2
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Передплатний індекс

Понад 2/3 буковинських підприємців обрали спрощену
систему оподаткування. Левова частка з них – близько 13 тис.
осіб – вирішили працювати за ІІ категорією. Заяву на І категорію подали 400 підприємців, на ІІІ – 20. Про це розповів перший заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА
в Чернівецькій області Володимир Щербань під час семінару,
організованого для підприємців краю.
Нагадаємо, що до І категорії віднесені фізичні особи-підприємці, які торгують на ринках або надають побутові послуги
населенню, не мають найманих працівників та обсяг доходу
яких не перевищує 150 тис. грн на рік. Для них, зокрема, Чернівецька міська рада встановила ставку податку у розмірі 10
% мінімальної зарплати на місяць.
До ІІ категорії належать фізичні особи-підприємці, які
працюють у ресторанному бізнесі, надають побутові послуги
населенню, чи платниками єдиного податку, які мають не більше 10-ти найманих працівників, з обсягом доходу не більше 1
млн. грн на рік. Водночас до ІІ категорії не потрапляють підприємці, що займаються посередницькими послугами з продажу,
оренди чи оцінки нерухомості. Їх відносять до ІІІ категорії. Для
ІІ категорії місцевими радами встановлюється ставка податку в
межах від 2% до 20% мінімальної зарплати на місяць.
До ІІІ категорії віднесені фізичні особи-підприємці, які
мають не більше 20-ти найманих працівників з обсягом доходу
не більше 3 млн. грн на рік.
ІV категорія – це юридичні особи будь-якої організаційної
форми, що мають не більше 50-ти найманих працівників з обсягом доходу не більше 5 млн. грн на рік. Для підприємців ІІІ і
ІV категорій встановлюється ставка податку в розмірі 3% від
отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% від отриманої
виручки без сплати ПДВ.
Якщо ж до 25 січня підприємці з якихось причин не подали
до податкової заяву й не обрали групу оподаткування, вони
можуть це зробити в II кварталі, – повідомила співробітник
департаменту оподаткування фізичних осіб Державної
податкової служби України Тетяна ФЕДЧЕНКО. Для цього
за 15 днів до початку нового кварталу, тобто до 15 березня,
треба подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування.
Серед найактуальніших питань, що задавали учасники
семінару, – яку категорію обрати, чи відповідатиме вид діяльності підприємства вимогам категорії та як розраховувати й
оподатковувати доходи.
З питань переходу на спрощену систему оподаткування звертайтеся у ДПА у Чернівецькій області за
адресою вул. Червоноармійська, 200 А або за тел. 5454-99, 54-60-10.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Літати з Чернівців
можна буде з 6-го
лютого

погляд

Відторгнення: азіатів до
Європи не беруть
Парламентська асамблея
Ради Європи (ПАРЕ) прийняла резолюцію, в якій гостро критикується судова система України, а також містяться рекомендації щодо
необхідних змін в українській
Конституції. Київські чиновники
відреагували хвацько: мовляв,
ПАРЕ – не Міжнародний Валютний
Фонд, грошей нам не позичає, її
рекомендації не є обов’язковими
до виконання, тож і особливої
уваги звертати на них не будемо.
Правда, українські дипломати висловлювалися значно обережніше, бо краще розуміють наслідки
такого ігнорування. А подібні ігри
з ПАРЕ зовсім не такі безневинні,
як комусь здається.
Україна, вступаючи 17 років тому до цієї організації,
зобов’язалася виконувати певні
вимоги, щоби наблизитися до
європейських стандартів. Чим
вони відрізняються від, скажімо,

стандартів азіатських? Питання
це, насамперед, філософське.
Кордон між Європою та Азією проходить не стільки на географічних
картах, скільки у людських мізках
і душах. У Європі найвищою цінністю є людська особистість, тут
визнається пріоритет прав людини над правами спільноти – нації,
класу, партії. Для Азії ж – навпаки.
Тут держава стоїть над людиною,
і замість громадян існують лише
піддані. Якщо європейця захищає
закон і його права забезпечені
розподілом влад і громадянським
суспільством, то класичний азіат
повністю залежить від волі правителя і будь-якого моменту може
потрапити в опалу, що означає
втрату соціального становища,
власності, а то й свободи і життя.
Саме з цього боку розцінили
європейські парламентарі репресії нинішньої української влади
проти опозиції. Вони вимагають

негайного звільнення Тимошенко,
Луценка, Іващенка, які опинилися
за ґратами і потерпають від недуг.
Європейці нещадно критикують
нинішніх правителів України за те,
що їхніми зусиллями втрачена незалежність судової гілки влади, що
відкидає країну далеко назад, у
радянське минуле.
Здається, за останні два роки
Україна відкотилася не лише в
«совок», а значно далі – у феодалізм. Правляча каста намагається
забезпечити себе небаченими
привілеями й остаточно поставити
себе над суспільством і законом.
Згортається роль парламенту:
щойно його позбавили права денонсувати міжнародні угоди. А
Конституційний Суд цими днями
зробив життя вищих чиновників абсолютно непрозорим для
громадськості. Тепер журналіст,
який оприлюднює неблаговидні
факти з життя вельможі, може

Новий в.о гендиректора «Калинки» –
Олександр Карнась
Відповідне розпорядження
підписав секретар міської ради
Віталій Михайлішин 26 січня.

Термін дії попереднього розпорядження
про покладання обов’язків генерального
директора комунального підприємства «МТК
«Калинівський ринок» на Василя Максимюка
завершився 25 січня, тобто він уже не «при
дєлах». Отож, наступного дня в.о. Чернівецького міського голови Віталій Михайлішин
підписав розпорядження, яким на посаду в.о.
гендиректора Калинівського ринку призначив Олександра Карнася. Новопризначений
керівник ринку пропрацював на цьому підприємстві багато років, зокрема, й на посаді
першого заступника генерального директора,
добре знайомий з усіма реаліями та пробле-

Теплом Буковина забезпечена на всі 100%
Принаймні на цьому наголосив під час прес-конференції
начальник управління житлово-комунального господарства області Георгій ЛЕОНТІЙ. У прес-конференції
взяв також участь заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Василь
Тимофєєв.
Георгій Леонтій повідомив,
що нинішньої зими галузь працює стабільно, без ексцесів.
«Звичайно, аварійні ситуації
траплялися, але вони незначні і
мали локальний характер, – відзначив начальник управління
ЖКГ ОДА. – Впродовж години
всі вони усувалися. На випадок
можливих несправностей у житлово-комунальних системах в
області сформовані та готові до
реагування 123 аварійні бригади.

Передплатний індекс 09584
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акценти тижня

Спрощенцями
стали 75% усіх
буковинських
підприємців

09584

На вулицях Чернівців, –
поінформував Георгій Леонтій, – щодня працює понад 300
двірників, ще 120 – у районних
центрах. Залучено 39 одиниць
техніки. Водночас двірників не
вистачає, 30% – вакантні посади. У майбутньому для двірників,
за словами п. Леонтія, планують
створити житловий фонд на час
їхньої роботи.
«Ми були готові до нинішніх холодів, – відзначив Василь
Тимофєєв. – Усі 88 котелень підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» працюють у штатному
режимі, стан прибирання доріг
оцінюємо як задовільний і робимо
все для того, щоби забезпечити
зручність пересування чернівчанам і тротуарами, і проїжджою
частиною».
Якщо ж ви зіткнулися з будьякими проблемами у сфері ЖКГ

(непідсипана слизька дорога,
неприбрані тротуари, витік води
тощо), телефонуйте за номером

15-80 цілодобово. Чиновники
обіцяють оперативно реагувати
та усувати ці проблеми.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

опинитися на тюремних нарах
або довіку сплачувати величезний
штраф. З «європейськими стандартами» всі ці новації не мають
нічого спільного.
Що стосується реакції наших
чиновників на резолюцію європарламентарів… Звичайно, ПАРЕ
– не МВФ, але і від останнього
українська влада отримала не
бажану позику, а відмову в ній.
У повітрі повіяло досить неприємним запахом санкцій. Не проти
держави України, а проти деяких
чиновників, що правлять нею.
Свої ж грошики вони тримають
не у вітчизняних ощадкасах, а в
солідних європейських банках.
Якщо не позбавляться своєї азіатчини, то їхні внески можуть бути
заблокованими – як вже сталося
з їхніми білоруськими колегами.
Азіатам місце не в Європі.

Ігор БУРКУТ, політолог

Пам’яті жертв
голокосту

мами ринку. Створена департаментом економіки міськради комісія з прийому-передачі
печаток, штампів, документів та матеріальних
цінностей «Калинки» сьогодні має завершити
цю роботу. Віталій Михайлішин повідомив, що
конкурс на посаду генерального директора
МТК «Калинівський ринок» проведуть цього
тижня. Крім звільненого Василя Максимюка,
шанс очолити «Калинку» мають ще 3 претенденти. Нагадаємо, 24 січня засідання
конкурсної комісії щодо обрання генерального директора «Калинівського ринку», як
і попередні не відбулося. Заяви на конкурс
подали четверо осіб: в.о.гендиректора «Калинки» Василь Максимюк, директор ринку
«Газкомплектприлад» Руслан Сербінчук,
начальник ФСК «Локомотив» Іван Іліка та
безробітний Володимир Ільїн.

У єврейському домі на мітинг-реквієм зібралися представники єврейських організацій, равини, учні та вчителі із
єврейських шкіл. Вшанували
пам’ять загиблих молитвою,
яку прочитав равин Ноах Кофманський. Цьогоріч у місті та області, за ініціативи місцевої
влади, у всіх єврейських садочках та школах
пройшли уроки пам’яті про тих, кого знищили
нацисти протягом 1933-1945 рр. За різними даними, кількість жертв склала від 6 до 7 млн. осіб.
На Буковині, лише за офіцйною статистикою, загинули 150 тис. євреїв. На братській
могилі, що на єврейському кладовищі, поховані
майже 900 євреїв. Зранку на братській могилі
равин Ноах Кофманський читав поминальну
молитву.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Мешканці багатоповерхівок перейдуть
на автономне опалення
Вартість переходу для однієї квартири – 15 тис. грн

Однак для цього доведеться виконати низку
обов’язкових умов. Спочатку
мешканцям треба буде ство-

рити товариство співвласників. Далі – замовити документацію на реконструкцію
газових мереж і димо-вентиляційних каналів та подати
клопотання про перехід.
Комунальники запевняють, що при об’єднанні у
товариства співвласників виготовлення загальної проектно-дозвільної документації
обійдеться удвічі дешевше,
ніж це вартувало би для кожної квартири окремо – 15
тис. грн.
Нині у місті розглядають
питання про закриття малих
котелень, які обслуговують
лише по кілька будинків. Зокрема, у планах – зміна схеми теплопостачання вулиць

Дарвіна, Ватутіна, Худякова
та Садової.
За словами заступника
міського голови Василя Тимофєєва, планується вивести
з експлуатації котельні, які
відпрацювали свій ресурс і
є нерентабельними, а також
ті, де стоять котли з низьким
ККД.
Наразі розпочинаються
роботи із модернізації котелень у місті та районах,
частину з них переведуть на
альтернативні види палива.
Все це робиться для зменшення споживання природного газу підприємствами теплоенергетики, – пояснюють
комунальники.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Про це заявив секретар міської
ради Віталій Михайлішин
– З аеропорту «Чернівці» відновлюється авіарейс
до Києва. Перший рейс «Ужгород-Чернівці-Київ»
буде виконано у понеділок, 6 лютого, – пообіцяв
Михайлішин. Як повідомили у прес-центрі міськради,
рейс за маршрутом «Ужгород-Чернівці-Київ» – «КиївЧернівці-Ужгород» виконуватиметься щопонеділка.
Перевезення здійснюватиме авіакомпанія «Центр
Ділової Авіації (ЦДА)» літаком «SAAB 340». Це пасажирський турбовинтовий літак швецької фірми «Saab
AB» пасажиромісткістю 30, 33, 34 або 36 осіб. Виліт
з Чернівців о 07:50, приліт до Києва о 09:00. Виліт з
Києва о 19:05, приліт до Чернівців о 20:15. Вартість
квитка з Чернівців до Києва і назад складає 2400 грн.
Квитки можна придбати у касах аеропорту та в авіакасах за адресами: проспект Незалежності, 50 та вул.
Головна, 21.
Нагадаємо, що авіасполучення між Києвом і
Чернівцями було скасовано у березні минулого року.
Міська та обласна влада неодноразово обіцяла відновити рейс, однак це їм ніяк не вдавалося. Головною
причиною називалася надто висока вартість квитків.

регіональні

Версі ї

Суперечка довкола басейну

колонка редактора

Під час останньої сесії міськради пожвавлення викликала тема реконструкції
басейну. Спочатку фірма, яка за це взялася, склала договір оренди, а тепер для неї
скасовують орендну плату. – Ми змінюємо
правила в ході гри. Якби інші потенційні
інвестори бачили, що орендна плата не
буде нараховуватись – вони теж брали б
участь у конкурсі і, можливо, запропонували кращі умови, – обурювався депутат
міськради Василь Максимюк.
– Конкурс був оголошений, заявку
дала одна фірма «Ексклюзив-груп». Тобто
конкурс не відбувся. Виконком мав право
своїм рішенням надати майно в оренду одній компанії. Це і було зроблено, – пояснив

Як тепер писати журналістам про політиків? Тільки
добре або ніяк! Саме тому обиратимемо панегірики – це
такі хвалебні оди. Або ж некрологи, які за своєю природою
ніколи не бувають негативними.
Звідки взялися такі обмеження? А все дуже просто.
20 січня Конституційний суд України надав офіційне
роз’яснення практики застосування норм Конституції щодо
поширення конфіденційної інформації про особисте та
сімейне життя посадових осіб. Після цього питання про те,
як писати про політиків і можновладців, стало риторичним.
Напишеш не так як роз’яснено – собі дорожче: можна «загриміти» на 5 років туди, де Макар телят не пас. Бо влада
тепер дозволяє тільки хвалити себе, рідненьку. А про сякітакі оборудки сильних світу цього, в результаті чого вони
отримали мільйонні та мільярдні статки, – говорити зась!
Це вже приватне життя! Туди громадянам нема чого пхати
свого довгого шмаркатого носа.
Виникає сумне запитання – на що сподіватися?
Але ж евріка! Вихід є! Будемо сподіватися на те, що
наші можновладці – політики та нардепи, а також ті,
кого вони обслуговують, стануть нарешті людьми. Позитивними. Недарма ж у народі кажуть, коли людині сто
разів повторити, що вона свиня, то на 101-ий раз вона
захрюкає. Тож може і з нашою державницькою елітою
та політичним бомондом станеться подібне. Тільки
навпаки. Тобто ми будемо їх хвалити і писати про них
виключно добре, без дурних запитань про те, звідки у
них гелікоптери, нерухомість, фабрики та заводи й інші
пароходи? Бо ж і наші буковинські очільники пересідають
після того, як виходять на пенсію з державної служби, зі
звичайнісіньких жигулів на добротні джипи… Йой, знову
за своє. Мова ж про те, що, дивись, і наші можновладці
та нардепи пертворяться на білих і пухнастих, коли про
них писатимуть добре і позитивно.
Незрозумілим залишається тільки одне: як боротися з
корупцією? Та, зрештою, і тут є вихід. Нехай Конституційний суд України її просто відмінить, офіційно роз’яснивши,
що такого явища в нашій державі немає! І по всьому!

Одні депутати міськради виступали за те, щоби
фірма, яка взялася за його реконструкцію, платила
за оренду, інші були проти

депутат міськради Володимир Кедь.
Сума реконструкції – 2 млн. грн. Місячна оренда – 20 тис. грн. Отож, депутатська комісія з питань економіки,
підприємництва та туризму вирішила, що
літній басейн, який працюватиме 3 місяці
в році, – неприбутковий, тому й знімати
орендну плату – не зовсім чесно.
– Про яку реконструкцію можна говорити, коли фірма не може заплатити
орендну плату? Бюджет втрачає 227
тис. грн, – дивувалася депутат Наталя
Козлова.
Після довгих суперечок пільгу для
«Ексклюзив-груп» все ж залишили.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

4 комунальні підприємства
Чернівців не платитимуть
земельний податок
Пільгу зі сплати земельного податку їм надали депутати міськради на черговій сесії.
«Щасливчиками» стали КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці», чия економія
коштів становитиме майже 4 млн. грн, «Чернівціводоканал» (майже 1,5 млн. грн),
«Чернівецьке тролейбусне управління» (500 тис. грн.) та «Чернівцітеплокомуненерго»
(понад 300 тис. грн).
«Пільга надана на 11 місяців цього року, – розповів секретар Чернівецької міської
ради В.Михайлішин. – Я буду особисто контролювати, щоби кошти, які зекономлять
підприємства, були спрямовані на розвиток власної інфраструктури».

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Дерслужбовців відокремлять від політиків і внесуть
справедливість у зарплатню чиновників
– Новий Закон України «Про державну
службу» чітко розмежовує державну службу
від політичної діяльності, – зазначив Аркадій
МУНТЯНУ, начальник управління державної служби Головного управління
державної служби України в Чернівецькій області. – Ним визначається вичерпний
перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу, зокрема
політичні посади, працівники прокуратури,
військовослужбовці тощо.
Як пояснює пан Мунтяну, закон потрібен для того, щоби підвищити престижність
державної служби, покращити якість послуг,
ввести в дію прозорий механізм прийняття
держслужбовців на роботу та запровадити
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ефективний механізм запобігання корупції.
Зокрема, Закон встановлює єдину процедуру прийняття на державну службу незалежно
від статусу органу та посади: проведення конкурсу шляхом складання іспитів та співбесіда.
Новий закон передбачає також захист
держслужбовців від керівників. Якщо начальник віддає розпорядження своєму підлеглому
і з точки зору підлеглого це розпорядження
носить якийсь протиправний характер, то
підлеглий має повне право вимагати від керівника письмове підтвердження свого наказу.
І тільки після цього він буде виконувати те
доручення, яке йому дали. Звісно, це не стосується доручень, які носять явно незаконний
характер, що передбачено законом.

Підвищувати рівень професійної компетентності держслужбовці повинні не рідше
одного разу на три роки. У попередньому законі цей термін становив – раз на п’ять років.
Закон встановлює також мінімальний
розмір найменшого посадового окладу на
рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати.
І, найголовніше, система оплати праці передбачає чітку визначеність між категоріями,
встановлено обмеження між максимальною
заробітною платою і мінімальною. Щодо першої групи держслужбовців, то їхня платня
не може бути більшою за десять мінімальних
зарплат.

Панегірик чи
некролог?

Людмила ЧЕРЕДАРИК

Рятівники для лебедів

Лебедям Чорториї зараз непереливки. Тепле озеро замерзло. Птахи врятувалися від загибелі у вільній від криги
затоці старого русла Черемошу. За підрахунком мешканця
Чорториї Івана Доскалюка, який доглядає за каскадом
ставів, на Черемоші зібралося близько 170 лебедів.
Оскільки є небезпека замерзання затоки, за попередньою домовленістю вчора до Чорториї прибули працівники МНС. Вони різатимуть кригу біля лебединого прихистку
та закачуватимуть тепле повітря під лід. Однак, це на всяк
випадок, бо шум працюючої помпи дуже лякає птахів.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Вл. інф.

Американська трагедія по-буковинськи:
безневинного Івана Телегуза з Кам’янки стратять навесні у США

Іван Телегуз народився 1978 року
в селі Кам’янка, що на Глибоччині.
Зазнавши релігійних переслідувань,
його сім’я покинула батьківщину, і,
зрештою, осіла в США. Іван ніколи
не подавав документи на отримання
громадянства США, пишаючись своєю
приналежністю саме до українського
народу.
До смертної кари за звинуваченням у замовленні вбивства своєї
колишньої дівчини двом чоловікам, Хетріку і Гілксу, Івана Телегуза
засудили ще 2006 року. Та після
оголошення вироку з’явилася нова
інформація, з якої випливає, що Іван
є безневинним.
Присяжним, які засудили пана Телегуза, не надали жодної інформації,
яка могла б виправдати звинуваченого

і вказати на причетність інших осіб
до скоєного злочину. Хоча після суду
обидва головних свідка, Сафанов
і Гілкс, визнали, що вони брехали,
звинувачуючи Івана у замовленні
вбивства. Зокрема, Гілкс зізнався,
що його свідчення сфабриковані в
ході судового розгляду під тиском з
боку держави, бо за звинувачення
Івана йому пообіцяли менш сувору
міру покарання. Він визнав, що немає
підстав вважати Івана замовником
убивства. Сафанов також відмовився
від своїх свідчень і зізнався, що Іван
ніколи не говорив йому про вбивство.
Третій основний свідок, Хетрік, відмовляється що-небудь обговорювати
з адвокатами Івана Телегуза. Про ці
перипетії справи редакції «Версій»
повідомили з Лондона представники

британської благодійної правозахисної організації Reprieve з посиланням
на свій сайт http://www.reprieve.
org.uk/articles/2012_01_20_
Ivan_Teleguz_Ukrainian
Саме вони розповіли про те, що
наш земляк перебуває у камері смертників штату Вірджинія і бореться за
те, щоб із нього було знято помилкове
звинувачення, яке стало наслідком
нехтування суттєвими доказами його
безневинності. Тюремні умови там суворі: в’язень перебуває в абсолютній
ізоляції. Івана тримають в одномісній
бетонній камері зі сталевими дверима
майже 24 години на добу; тюремні
правила вимагають, щоби навіть їжу
він приймав на самоті. Його виводять
з камери виключно для того, щоби він
прийняв душ, або ж іноді побув годину

в маленькій одномісній клітці на дворі. Два роки тому Іванові дозволили
зустрітися з батьком. Та про це – у
наступному числі «Версій».
Уповноважена з прав людини Ніна
Карпачова вперше взяла участь у цій
справі в серпні 2010 року. Україну не
повідомили про арешт І. Телегуза (відсутній консульський запис про усне чи
письмове надання інформації), що є
порушенням Віденської конвенції про
консульські зносини. У пана Телегуза
надзвичайно мало часу, зазначають
представники британської благодійної
правозахисної організації. І він потребує допомоги з боку українського
уряду. Саме тому в кінці січня 2012
року американський адвокат Софі
Уокер приїхала в Україну, щоб обговорити справу із представниками

української влади та неурядових організацій. Адже процес отримання паном Телегузом громадянства України
суттєво затягнувся. Подумалося, що
українська влада менше турбується
про своїх громадян, ніж заокеанські
правозахисники. Адже тільки вчора
у Києві відбулася прес-конфенція,
присвячена обговоренню гучної міжнародної справи українця Івана Телегуза, засудженого до смертної кари в
СШA, у якій взяла участь член правової
команди Британської правозахисної
організації «Reprieve» Софі Уокер,
представники української влади та
міжнародних організацій.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
Від редакції: що чекає далі
на нашого земляка – у наступних
числах «Версій».
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Україна в ХХ столітті пережила декілька страшних
хвиль голоду, викликаних нелюдською політикою
страховлад – червоної та коричневої. Найчастіше
згадують голодомор 1932-1933 рр., потім голод 19461947 рр., від якого особливо постраждали наша область і
сусідня Молдова. На Півдні і Сході України не забули і про
голодний 1921 рік. Проте чомусь дуже рідко говориться
про страшний голод, який розпочався на окупованій
гітлерівцями території України взимку 1941-1942 рр. Його
сімдесяті роковини виповнюються нині.
«Матка – курка,
яйко, млєко!»

Якщо про цей голод і згадують, то,
переважно, комуністи, щоби відволікти
увагу української громадськості від організованих більшовиками трьох голодоморів. Ніби визнання спровокованого
нацистами голоду в «Райхскомісаріаті
Україна» здатне виправдати ще масштабніше знищення українського селянства
вождями ВКП(б)!
Але забувати про злочини гітлерівського тоталітарного режиму у жодному
випадку не можна. Необхідно ретельно
досліджувати злочинну політику окупантів, детально вивчати її причини і наслідки. А вина за голодну смерть тисяч
і тисяч невинних людей на окупованій
території лежить не лише на гітлерівцях,
свою частку відповідальності несе і сталінський режим. Адже саме він, попри
хвалькуваті заяви про «непереможність
Червоної армії», не зміг у 1941-1942 рр.
зупинити наступ ворога. Противник
захопив величезні простори, на яких
до війни проживало близько 85 млн.
людей. Була окупована вся Україна, тотальне пограбування якої планувалося
Гітлером заздалегідь.
Відступаючи перед напором вермахту, радянські війська вивозили
запаси продовольства, а що не вдавалося евакуювати, знищували на місці.
Ніхто з партійних та радянських чиновників не думав тоді про українців, які
залишилися на окупованій території,
тож їх позбавляли елементарних засобів існування. Селяни намагалися
зберегти необхідні запаси їжі, для
цього кидалися гасити пшеничні лани,
підпалені відступаючими червоноармійцями, хоч за це можна було дістати кулю від «захисників трудового
народу».
Червона армія відкотилася, прийшов
вермахт. Народна пам’ять зберегла вимогу німецького солдата: «Матка – курка,
яйко, млєко!». Кінохроніка, яку знімали
для мирного населення Рейху, зафіксувала епізоди грабіжницьких дій вояків
вермахту, які ловлять і скубуть курей та
гусей, ріжуть свиней, а потім з насолодою
жеруть шматки смаженого м’яса. Німці із
захопленням дивилися ці кінокадри й дякували фюрерові: Гітлер обіцяв нагодувати представників «вищої раси» досхочу
і свою обіцянку виконав. Його солдати
отримали право відправляти додому продовольчі посилки, й до фатерлянду пішли
ящики з українськими салом, ковбасами,
іншою смачною їжею. Кого в Німеччині
обходило, що ці продукти виривали з рота
українських жінок і дітей, прирікаючи на
голодну смерть…

Окупанти використали
колгоспно-радгоспну
систему
Найстрашніше розпочалося, коли за
справу взялися не дилетанти-мародери
в армійських одностроях, а фахівці зі
створеного у липні 1941 р. за дорученням райхсмаршала Ґеринґа товариства
«Централь-Ост». Вони планомірно вилучали продовольство і вивозили його до
Німеччини. Гітлерівці взяли під свій контроль десятки тисяч колгоспів і радгоспів
України. Окупанти відразу зрозуміли, що
не варто руйнувати створену більшовиками колгоспно-радгоспну систему – цей
ідеальний механізм для повного пограбування села. Збережено було навіть весь
управлінський апарат колгоспів – з головами і бригадирами, агрономами, зоотехніками та іншими спеціалістами сільського
господарства. Мало того, гітлерівці залишили їм ті ж зарплати, що колгоспному
начальству встановила радянська влада.
А нещасні рядові колгоспники продовжували отримувати злиденну оплату за
«трудодні». На Полтавщині, приміром, за
один трудодень селянинові тоді давали по
460 грамів зерна та 54 копійки грошима.
Як прожити на цей мізер?
Плани здачі сільськогосподарської
продукції радянських часів окупанти також зберегли, проте до останньої зернини
вигребли всі запаси збіжжя з господарств,
окрім насіннєвого матеріалу. Розпорядження нацистів грабувати українське
село запопадливо виконували місцеві
поліцаї та старости. За новими порядками
на кожні 100 мирних громадян повинен
бути один поліцай з місцевого населення.
Як під час Голодомору 1932-1933 рр. село
грабували місцеві партійні та комсомольські активісти, так і у 1941-1942 рр. подібним грабунком займалися тутешні при-

служники окупантів. Цікаво би дослідити:
скільки колишніх радянських активістів
під час війни опинилося серед німецьких
поліцаїв та інших колаборантів? Для збереження власної шкури вони були здатні
прислуговувати будь-якій владі.
До того ж НКВС на окупованій території лишив розгалужену агентуру,
одним із завдань якої було проникнення
в окупаційні органи влади, щоби постійно
сварити окупантів з українським населенням. Для цього агентів спрямовували
насамперед у поліцію, аби вони своїми
звірствами відштовхували мирних людей
від можливої співпраці з нацистами. Та

й без чекістських агентів серед колаборантів вистачало всіляких грабіжників і
садистів. Німецька влада стимулювала
грабіж селянства, передаючи частину
вилученого тим, хто це забирав. До того ж
поліцаї були звільнені від сплати податків
(досить великих), мали й інші привілеї.

За «стук-стук»–
дещицю забраного

Українських селян визискували
нещадно. Німецькі наглядачі навіть зазирали у торби тих, хто працював на
колгоспному полі. І якщо знаходили
там кусень білого хліба чи білі млинці, то
били селян батогами – мовляв, найкращу
їжу треба віддавати солдатам вермахту,
«доблесним визволителям від іудо-більшовицького гніту». Але їсти хотіли не
лише окупанти. Вдень їжу забирали німці
й поліцаї, вночі ж до хати стукали голодні
радянські партизани. А що їм дати, коли
винесено майже все? Й власні діти просять у матері їстоньки, не розуміючи, що
в неї вже нічого не залишилося…
Коли ж партизанам давали продовольство, то хтось із сусідів міг «настукати» окупантам на «бандитських
посібників». І не безкоштовно: гітлерівці
платили зрадникам борошном, сіллю,
горілкою – найбільш дефіцитними тоді
товарами. Тих, хто допомагав партизанам, окупанти знищували, їхнє майно
забирали, і частку його виділяли також
донощикам. Рано чи пізно партизани про
це дізнавалися й карали «стукачів» нещадно, причому разом з їхніми близькими
родичами – батьками, дітьми, братами і
сестрами. Примара смерті нависла над
українським селом. Люди вмирали: хто
від голоду, а хто гинув від нацистського
терору чи партизанської помсти. Звичайно, були ті, хто зумів пристосуватися
до нової влади і навіть отримати від неї

деякі пільги. Це перш за все колаборанти
та їхні родичі, а також «фольксдойчі»,
тобто люди німецького походження або
з якоюсь часткою німецької крові. Вони
мали відчутні привілеї у порівнянні з простими українцями, яких окупаційні власті
намагалися обідрати, як липку.

Свої знищили 100
тисяч своїх!

І все ж можливостей прогодувати себе селяни мали більше, ніж міські
мешканці. Гітлерівці спочатку навіть
не збиралися оселятися в окупованих
радянських містах. Вони планували

колонізувати Україну вихідцями з Рейху
або «фольксдойчами» з інших країн, для
яких мали збудувати нові міста, куди місцевому населенню вхід був заборонений.
А існуючі міста прирікали на занепад і поступове вимирання. Сталін своєю політикою також посприяв нацистським планам
знищення українських міст. З відходом
Червоної армії на Схід вивозилися заводи
і фабрики, а що не вдалося евакуювати,
руйнували. Так було підірвано греблю
Дніпрогесу, причому тоді, коли по ній
ще рухалися колони радянських військ.
Величезна хвиля пішла вниз, змиваючи
на своєму шляху все. Власті нікого не
попередили про майбутній підрив, тому
жертви були страшні. За підрахунками
сучасних істориків, від цього вибуху загинуло близько ста тисяч радянських людей

підприємств. Без засобів до існування
опинилося чимало педагогів: окупанти
масово зачиняли середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади. Представникам інтелігентних професій для
виживання потрібно було іти на службу до
окупантів. Але більшість цього не бажала.
Як же їм рятуватися від голодної смерті?
Переселятися у село, де ще якось можна
знайти хоч трохи їжі. Або йти до того ж
села і вимінювати там різні речі на продовольство. Багато городян обрало такий
шлях. Але за ними полювали поліцаї:
окупанти заборонили «спекуляцію», і
спійманих «мішечників» могли навіть
публічно повісити на острах іншим.
Міське населення почало вимирати
від голоду та хвороб, неминучих при
виснаженні людського організму. Якщо
під час влаштованого більшовиками
голодомору 1932-1933 рр. міське населення отримувало продовольчі картки,
за якими можна було придбати їжу, то
під час організованого нацистами голоду продовольча ситуація в містах виявилася значно гіршою. Лише відчувши
зростаючий спротив з боку городян,
окупанти почали видавати їм продовольчі
пайки. Втім, мізерні. Не лише страх перед
озброєним підпіллям підштовхнув їх до
цього кроку: нацисти почали вивозити
українських робітників у Німеччину. Там
«робітники зі Сходу» заміняли німців
біля станків – своїх Гітлер відправляв
на фронт. А людські втрати зростали, й
«гарматного м’яса» не вистачало. Брали
його не лише на фабриках і заводах, але
й на полях та фермах. І в господарствах
німецьких селян – «бауерів» використовувалася рабська праця «остарбайтерів».
З українського села також повезли людей
до Німеччини. Всього туди потрапило не
менше 2 млн. 400 тис. вихідців з України.
Політика гітлерівських окупантів
налаштувала проти них більшість українців. Навіть тих, хто зустрічав вермахт
41-го хлібом й сіллю. З’ясувалося, що
нацисти не кращі від більшовиків, а в дечому навіть значно гірші. Вони знищували
мільйони людей за їхнє походження, зарахувавши до «унтерменшів» всіх євреїв
і ромів (циган). Від голоду та знущань в їхніх таборах померли мільйони радянських
військовополонених. Окупанти масово

№5

«Вибори в Україні,
що цунамі в Японії»

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

Цим влучним, майже афористичним висловом, режисерпостановник фільму «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Михайло
Іллєнко пояснив буковинським глядачам, чому його стрічка
знімалася аж цілих 5 років.
На презентації фільму у Чернівцях
Михайло Іллєнко, брат Юрія Іллєнка, відомого за «Білим птахом з чорною ознакою»,
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Фото Миколи КОСТИНАНЯ, ІА «Буковина онлайн»

На смерть окупованих прирекли
70 років тому червоні та коричневі

Теле

теле

06.02.2012 - 12.02.2012

зібрав повний аншлаг.
Михайло Іллєнко відвідує всі українські міста, де проходить прем’єра його

фільму. В кінотеатрі «Чернівці» показ
фільму розпочався 26 січня. Квитки
розкуповують на «ура». Бюджет фільму
«Той хто пройшов крізь вогонь» – 16 млн.
грн – 50% фінансування держави, 50% –
комерційні гроші.
Фільм заснований на реальних подіях.
В основі стрічки – історія про льотчика,
Героя Радянського Союзу Івана Даценка,
який народився в українському селі Чернечий Яр на Полтавщині. У повітряному
бою був збитий, пройшов німецький полон, а відтак сталінські табори. Та йому
вдається втекти і він потрапляє в Канаду,
де стає вождем індіанського племені,
взявши собі ім’я «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».
Режисер уже почав знімати документальний фільм про героя картини Івана
Даценка.
Іллєнко сподівається, що його стрічка
стане проривом в українському кінематографі. Михайло Іллєнко розповів про те,
що у планах на майбутнє – екранізація
балади Т.Г. Шевченка «У тієї Катерини
хата на помості». Якщо вдасться, то це
буде перша за часів незалежності України
екранізація Т. Шевченка.
У 2013-му фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» номінуватимуть на «Оскар»,
а це може стати поштовхом до розвитку
української кіноіндустрії.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Федірко і свині

«Джек і Джилл»: 10.30, 12.20, 14.10, 19.40;
«Той, хто пройшов крізь вогонь»: 16.00;
«Інший світ: Пробудження»: 18.00, 21.20;
«Шрами» 3D: 19.00, 21.00;
«Мисливці за головами»: 13.00, 15.00;
«Вечори французького кіно 2012»; 17.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Контрабанда»: 10:00, 14:00;
«Ржевський проти Наполеона» 3D: 12:00, 16:00, 20:00;
«Інший світ. Пробудження» 3D: 18:00, 22:00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
4 лютого, 18.30: «Різдвяна ніч».
5 лютого, 12.00: «Снігова королева»;
18.30: «Лавина».
7 лютого, 13.00: «Кайдашева сім’я».
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
05 січня, 12.00: «Як лисиця ведмедя обманювала».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Душею, розумом, пензлем». Живопис. Д. Кравець, Г. Сушарник
(відкриття 7 лютого о 14:00).
«Румунія очима буковинців». Виставка робіт учасників фотоклубу
«Позитив» (відкриття 9 лютого о 16:00).
Виставка «Твори українських художників ХІХ – ХХ ст. у листівках»
(З фондів ЧХМ, колекція К. Гузар-Угрин).
П. Кисличко. Живопис (з фондів ЧХМ).
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
3 лютого, 18.30: вечір симфонічної музики Дмитра Шостаковича за
участю Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної
філармонії.
9 лютого, 18.30: вечір фортепіанної музики (соліст – Євген Ржанов,
заслужений артист України).
ЗАЛ ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
4 лютого, 18.30: концерт «Шедеври класичної музики

Епатажний і скандальний
майстер перфоменсів
Анатоль Федірко презентував
у «Literatur cafe» своє відео
«Українська осінь в колі друзів».

Діти відпочиватимуть до
понеділка
Школи та позашкільні заклади Чернівців до кінця тижня не працюватимуть, їх закрили через сильні морози.
У зв’язку з пониженням середньодобових температур до мінус 2122 °С навчально-виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах призупинено.
Рішення про відновлення навчання у школах або ж продовження
вимушеного відпочинку школярів прийматиметься у неділю, 5 лютого,
на засіданні штабу щодо діяльності навчальних закладів Чернівців в
умовах низьких температур. Цього ж дня з 13:00 до 15:00 директорів
шкіл мають повідомити про роботу навчальних закладів на наступний
тиждень.

Вл. інф.

– мирних мешканців та червоноармійців,
які переправлялися через Дніпро.
Зруйновані підприємства та електростанції, затоплені шахти, підірвані
портові споруди – це отримали гітлерівці
у захоплених українських містах. Роботи
у городян майже не залишилося. Й не
тільки у робітників та інженерів знищених

вбивали підпільників, партизан і повстанців, страчували ні в чому не повинних
заручників. Не менше 8 млн. мешканців
України стало жертвами війни. Чимало
з них уморили голодом нацисти, повторивши злочини більшовиків. Пам’ятаймо!

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

…1995 рік,
галерея в центрі Києва, розкидані яблука,
троїсті музики, свині бігають, люди п’ють.
Потім свиню заколюють, шмалять паяльною лампою, розрізають, обробляють, і
уже смажені шматки подають до столу.

– Так, ми тоді нагодували свиню яблуками і зарізали її під дзвін
келихів із шампанським та гру троїстих
музик. Таке вже у свині призначення
– бути використаною людиною. Тоді
багато хто був шокований. Але ніхто не
замислювався, що у селах щодня таким
чином гине маса свиней, – розповів

Анатоль Федірко.
А ще пан Федірко презентував гостям маленький каталог своїх великих
робіт, причому англомовний.
Відеопрезентація завершилася
пригощанням горілкою та бутербродами
з салом.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

понеділок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.40 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 Армiя.
12.35 Право на захист.
12.55 Концертна програма до
Дня мiлiцiї, ч. 1.
13.30 Х/ф «Пан Володiєвський».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Пан Володiєвський».
17.15 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри. Щоденник.
19.10 Новi пiснi про головне.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.50 Наше Євро.
22.30 «Зимовий жарт» з В. Моїсеєнком та В. Данильцем.
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 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Я теж». (2 категорiя).
04.30 Д/ф «Темна матерiя».
05.00 Д/ф «Контингент. Ангола».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,0
3.10 «ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.25 «Смакуємо».
10.00 «Краса по-українськи».
12.15 Х/ф «Мисливець на
драконiв».
13.55 Комедiя «Доктор Дулiттл».
15.20,01.40 Мелодрама «Знайди мене».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 Комедiя «Усмiшка бога,
або Суто одеська iсторiя».
23.55 Комедiя «Зозуля».
03.25 Комедiя «Маскарад». (2).
05.05,05.50 Т/с «Клон 2».

IНТЕР

05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Д/ф «Друге пришестя
Ванги».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Зрада».
22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець
3».
23.30,03.45 Х/ф «Небезпечнi
герої». (2).
01.40 Д/ф «Слабк а стать.
Перевiрка на мiцнiсть».
02.30 «Подробицi» - «Час».
02.55 Д/ф «Зоряна рiдня».

ICTV

05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.20,01.55 Погода.
05.10,08.45,12.45,02.45 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,00.55
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
09.30,19.25,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Море по колiно.
10.55 Х/ф «Мiстер Крутий».
13.00 Пiд прицiлом.
13.55 Х/ф «За 80 днiв навколо
свiту».
16.30 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20 Погода.
09.35 Наша пiсня.
10.15 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Темний силует.
12.55 Концертна програма до Дня
мiлiцiї, ч. 2.
13.30 Х/ф «Злодiї в законi».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Дорога на Рюбецаль».
17.20 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.05 Екстрений виклик. Тиждень.
19.55 Зiрки гумору.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 «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 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Х/ф «Диво Медеї». (2).
04.05 Д/ф «Час бiогосподарiв».
05.00 Д/ф «Апокалiпсис i кiнець
свiту».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».

09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50 Комедiя «Усмiшка бога, або
Суто одеська iсторiя».
13.05,13.55,05.10,05.55 Т/с «Клон
2».
14.45 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
18.35 «Не бреши менi 2».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.15 «Мiняю жiнку».
22.25 «Потойбiчна Україна.
Паранормальнi явища».
23.45 Драма «Перегон». (2).
02.10 Комедiя «Зозуля».
03.50 Х/ф «Мисливець на
драконiв».
IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
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 в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.45 «Знак якостi».
13.25,22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
23.30 Х/ф «Мiсто страху».
01.25 Д/ф «Iронiя долi Барбари
Брильської. Продовження».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/ф «Ясновидицi».
04.05 Д/ф «Як позбутися
чоловiка-тирана».
ICTV
05.05,06.20,02.10,03.25 Погода.
05.10,08.45,03.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.20
Спорт.
06.30,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Поза досяжнiстю».
(2).

6 лютого
20.25 Т/с «Даїшники».
22.40 Факти. Пiдсумок дня.
22.55,03.30 Свобода слова.
02.00 Т/с «Загiн 4».

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23
.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,00.15,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,03.15 «Бiзнесчас».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,1
7.50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.0
0,04.00 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi».
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю».
17.25,05.40 «Територiя закону».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Енергонагляд».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.20,03.30 «Хронiка дня».
23.30 «Автопiлот-тест».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
00.35 «Бизнес-час».

ТВА

6.00, 8.30 Теми тижня
6.40, 9.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.05, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00, 13.10,15.55,
19.40,21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»

08.30 «Західний експрес»
09.55,18.45 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30 «Містер «М» та круті
чуваки»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.15 «Хенд-мейд»
19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.10 Х/ф «Серпень» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Дикий 2».
10.00 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. «Блискуче» розлучення».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.35,02.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
20.10 Т/с «Собр».
22.20 Х/ф «Обитель зла 3: Вимирання». (2).
00.10 Т/с «Тюдори» (3).
02.40 Т/с «Безмовний свiдок
3». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»

7 лютого
02.15 Т/с «Загiн 4».
03.30 Х/ф «Пiд пiдозрою». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.
50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.
50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.0
0 «Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
15.20 «Мотор-ТБ».
16.20,05.40 «Життя цiкаве».
17.25 «Своїми очима».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Агроконтроль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,01.40,05.00 «Час: важливо».
21.00,02.20,04.25 «Час».
21.55,01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим.
23.30 «Територiя закону».
23.55,02.55,03.26 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00, 8.30 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00, 22.30 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
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теле Версі ї
17.30 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
18.30 «Надзвичайні події»
18.45 «Лідери якості»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
22.30 «Телемеридіани». «Театральні сезони»
23.10 Д/ф «Дорогами України»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х/ф

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
12.20 Косметичний ремонт.
12.50 Секс-битва.
13.20,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.50,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35 18.55,21.15 Т/с «Унiвер»
(2).
20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною»(2).
00.05 Дурнєв+1.
00.40 Х/ф «Мамо, не сумуй
2». (2).

НТН

06.05 Х/ф «Нормандiя-Неман».
08.25 «Легальний дохiд».
08.30 «Правда життя». Контроль
над тiлом.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Розвiдники».
18.30,03.45 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.20,04.55
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
20.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.25 Х/ф «Мiчений». (2).
02.50 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.50,14.50 «Нез`ясовно, але

факт».
06.35 Д/ф.
07.00,02.25,03.20 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.55 Т/с «Почати спочатку.
Марта».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Черговий янгол».
20.10,22.25 «Х-фактор».
20.55 «Куб».
01.40 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
04.05 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор Ватсон».

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.45,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.45 М/с «Фiнес i Ферб».
13.25 М/с «Бетмен».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.20 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.35,15.40 Teen Time.
14.40 Т/с «Дрейк i Джош».
15.45 Х/ф «Троя».
19.15,01.05 Спортрепортер.
20.40 Т/с «Воронiни».
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.45 Т/с «Журнал мод».

К1

06.00 «Ранок на К1».
07.15 М/ф «Планета 51».
08.50 Д/ф «Мега мисливцi».
09.50,11.25 «Три сестри».
10.20 «Красиво жити. Транспорт».
12.00 Т/с «Заметiль».
15.50 Х/ф «Джильї».
18.10 Х/ф «Сiмнадцятирiчнi».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Жiнки зверху».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».
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21.50,00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Диско» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
11.00, 20.10 Т/с «Собр».
12.00 «Хай говорять. Зона
любовi».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.40 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори» (3).
01.20 Х/ф «Марiя-Антуанета».
(2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Долі жіночі»
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/ф
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»

22.30, 04.00 Х/ф
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
12.20 Косметичний ремонт.
12.50 Секс-битва.
13.20,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.50,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 18.55, 21.15 Т/с «Унiвер».
(2).
20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Х/ф «Даун-Хаус». (2).
01.50 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.40 Х/ф «Мати Марiя».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.15,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.50 Т/с «Марш Турецького 2».
15.40 Х/ф «Сищик».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Речовий доказ». Генерал
Його Iмператорської Величностi.
00.25 Х/ф «Далеко вiд ЛохНесса». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».
04.05,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,01.20,02.20 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
10.30 «Куб».
11.35 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
02.10 «Вiкна-спорт».
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс i доктор Ватсон».
04.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Т/с «Межа». (2).
02.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.45 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15,18.35 «Три сестри».
09.50 «Iсторiї великого мiста.
Жiнки зверху».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
17.10 «Далекi родичi».
18.05 «Жiноча лiга».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Тiньовий
шоу-бiзнес».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20,14.55,15.50,19.50
Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
10.45 Золотий гусак.
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,19.00 Новини.
12.10,19.25,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/ф «Чекаю i сподiваюсь».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Фiгурне катання. ЧЄ.
Пари, коротка програма.
19.45 211. Екстрений виклик.
19.55 Досвiд.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Фiгурне катання. ЧЄ.
Танцi, короткий.
ТРК «Ера».
23.35 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
23.50 Погода.
23.55 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,0
4.15 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
10.50,18.35 «Не бреши менi 2».
11.50 «Потойбiчна Україна.
Паранормальнi явища».
12.50,13.40,05.15,05.55 Т/с
«Клон 2».
14.30 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50 Т/с «Iнтерни». (2).
21.12 «Пекельна кухня 2».
22.40 «Iлюзiя безпеки. Обережно, ремонт!»
00.00 Бойовик «Бумер». (2).
01.55 Драма «Перегон». (2).
04.30 «Дикi i смiшнi».
04.50 «Я так живу».
IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.20 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 5».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.10,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.45 «Знак якостi».
13.25,22.30 Т/с «Псевдонiм
Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
23.30 Х/ф «Ордер на смерть».
(2).
01.25 Д/ф «Секретнi територiї».
Нечиста сила.
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
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03.10 Д/ф «Вольф Мессiнг. Я
бачу думки людей».
04.00 Д/ф «Лазарєв i Немоляєва. Ще раз про любов».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.20,02.20,03.30 Погода.
05.10,03.05 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.30,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Факти. Пiдсумок дня.
23.20 Х/ф «Ударна сила». (2).
02.25 Т/с «Загiн 4».
03.35 Х/ф «Поза досяжнiстю».
(2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23
.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20
«Час спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,1
7.50,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,19.00,20.30,01
.00 «Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
11.20 «Енергонагляд».
12.15 «Cканер».
15.20 «Здоровi iсторiї».
16.20 «Арсенал».
17.25,05.40 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Лiсовий патруль».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.00,02.40 «Акцент».
22.20 «Особливий погляд».
23.30 «Драйв».
23.55,03.25 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 8.30, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
2 2 . 3 0 , 2 . 1 0 А Л Ь Б Е РТ Е Й НШТЕЙН
«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подорож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

середа

від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Відчайдушне пограбування» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.10 Т/с «Собр».
11.00,01.20 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. Поцiлунок
мене в пачку».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.10 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори» (3).
02.10 Х/ф «Червоний дракон».
(3).
04.50 «Хай говорять».
05.40 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х/ф
02.40 «Експромт»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 21.15 Т/с «Унiвер»(2).
18.55,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2).
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.30 Х/ф «Щасливий кiнець».
(2).
02.10 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.00 Х/ф «Державний кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.10,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».

11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.40 Х/ф «Сищик».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Правда життя». Сильнi
духом.
00.25 Х/ф «Люди-тiнi». (2).
02.40,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.35 «Агенти впливу».
04.30,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,01.25,02.25 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55 «ВусоЛапоХвiст».
11.45 Х/ф «Торкнутися неба».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв.
Вiйна свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Оповiдь про те, як
цар Петро арапа одружив».
04.45 Нiчний ефiр.

за статтею Кримінального
кодексу України, за якою порушено кримінальну справу,
передбачена у вигляді позбавлення свободи строком
до 5 років з конфіскацією
примірників творів та обладнання.
У березні, – за повідомленням liga.net, – ресурс
заявив про те, що збирається
легалізуватися і перейти на
платну модель.
Представники ресурсу
активно почали з’являтися
на публіці, просуваючи ідею
створення першого в Україну
файлообмінника з легальним
контентом. Було оголошено

про домовленості з низкою
відомих музичних лейблів,
вендорами комп’ютерних
програм. А торік влітку навіть
заявися попередні плани по
запуску платного розділу з

Правила гоління
Яким би хорошим не був засіб для гоління, його добрі якості можуть
зіпсувати, якщо голитися не за правилами. Отож, про них:
1. Спочатку ретельно вимийте обличчя з гелем, пінкою чи миломкремом.
2. Піну чи гель старанно нанесіть на шкіру (бажано з допомогою
помазка) і зачекайте 1-2 хвилини, щоби на волосся подіяли спеціальні
компоненти засобу.
3. Ополосніть лезо гарячою водою. Гоління починайте зі щік. Спочатку «за шерстю», потім проти. Щоб не було порізів, часто ополіскуйте
лезо гарячою водою.
4. Змийте залишки піни, промокніть обличчя чистим рушником.
5. Нанесіть легкий крем чи бальзам після гоління.
А наостанок запропонуйте коханій перевірити якість роботи. Подушечки жіночих пальчиків, а ще краще вуст – чудовий тестувальний апарат. Але будьте з цим обережні, можливо вона захоче перевіряти якість
двічі, а то й тричі на день. І тоді доведеться голитися безліч разів. Хоча,
якщо засоби підібрані правильно, то це не буде для вас проблемою!

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Батьки i дiти.
11.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.30 М/с «Бетмен».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Ревiзор.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.50 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Ще не вечiр. Тiньовий
шоу-бiзнес».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Секс».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».

Найбільший файлообмінник EX.UA – закрито
Працівників сайту звинувачують у порушенні авторських і суміжних прав,
– повідомляється на сайті
МВС. В офісі було проведено
обшук, санкціонований судом: вилучено 200 серверів
із загальним об’ємом інформації більше 6000 терабайт.
Оперативники з’ясували,
що адміністрацію ресурсу
очолював громадянин Латвії.
Скільки людей буде притягнуто до відповідальності в
рамках розслідування цієї
кримінальної справи, вирішиться після проведення необхідних слідчих і процесуальних дій. Відповідальність

Четвер, 9 лютого з 8 до 9 ранку на телеканалі «Буковина» (кабельному) дивіться передачу «Ранок на
Буковині».
У гостях – журналісти газети «Версії» та переможці
фотоконкурсу.
Передачу можна переглянути впродовж наступного
тижня на сайті www.bukodtrk.gov.ua

білим контентом.
Влітку 2011 року щомісячна аудиторія порталу
EX.UA офіційно перевищила
5 млн. користувачів, а щоденна – 800 тис.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
начальника реєстраційної служби Сокирянського районного
управління юстиції;
начальників відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Новоселицького та Сторожинецького
районних управлінь юстиції;
завідувачів секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Путильського, Герцаївського та
Сокирянського районних управлінь юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань «Правознавство». Стаж роботи за фахом на державній
службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за
фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, знання
державної мови.
головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно реєстраційної служби Новоселицького районного
управління юстиції;
головних спеціалістів відділу державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції (в кількості 6 осіб);
головних спеціалістів секторів державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно реєстраційної служби Заставнівського районного
управління юстиції та Новодністровського міського управління юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань „Правознавство”. Стаж роботи за фахом на державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають брати
участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу;
заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік
щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 5509-61.
Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 оголошує прилюдні торги з реалізації нерухомого майна,яке належить ТОВ «Нафта Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване
майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 - комплекс будівель, споруд та основних засобів, загальною
площею 2910,6 кв.м., що розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. М.Тореза, 76,
який складається з: адмінкорпус (А) – 739,7 кв.м., прохідна (Б) – 14,8 кв.м., гараж (В) – 231,4 кв.м.,
склад (Г) - 110,3 кв.м., пожежне депо/архів/ (Д) – 132,1 кв.м., котельня (ЄЄ’) – 326,1 кв.м., майстерня
(М,Н,Ж,Л) - 163,4 кв.м., склад-гараж (З) - 198,3 кв.м., гараж (І) – 44,6 кв.м., естакада (Ї) – 64,8 кв.м.
операторська світлих нафтопродуктів (Й) – 45,7 кв.м., операторська темних нафтопродуктів (К) –
56,7 кв.м., маслонасосна станція (П) – 37,8 кв.м., склад (Р) – 561,1 кв.м., вбиральні (С,Ю) - 5,5 кв.м.,
дренажний колодязь (Т), навіси (У,Ф,Х,Ц) – 117,5 кв.м., сараї (Ш,Щ) - 45,6 кв.м., трансформаторна
підстанція (Я) - 15,1 кв.м., огорожа (1-10), естакада (11-13), залізна дорога (14), резервуари та колодязі (I-LVII), замощення (LVIII). Матеріал зовнішніх стін – цегла, метал, перекриття – залізобетон,
підлога – керамічна плитка, ламінат, бетон, двері – металопластикові, дерев’яні, металеві, внутрішнє
оздоблення – шпалери, керамічна плитка, водоемульсійне фарбування, замощення асфальтоване.
Комунікації - від міських мереж та місцеве. Майно належить боржнику на підставі договору Купівлі-продажу ВСА 962452 від 21.03.2005 р.Стартова (початкова) ціна – 13 273 368,75 грн.(без ПДВ)
(договір № 1-25077 від 02.11.11 р.). Гарантійний внесок в розмірі – 663 668,43 грн. (без ПДВ).Майно
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості по договору іпотеки № 110/Zіп-07-1 від
10.04.07, перед: ТОВ «Укрпромбанк» (м. Київ, вул. Лесі Українки, 26).Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 33829204,
одержувач - ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим. Торги призначені на 20 лютого 2012 р. об 09 год. 00 хв. за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2а. Остаточний термін подачі заяв по лоту 20 лютого 2012 р. до 08 год.00
хв.Остаточна оплата здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів по лоту №1 - на поточний рахунок № 37312011000139 в ГУДК в
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 028945548, одержувач - ВПВР УДВС ГУЮ у Чернівецькій
області.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, буд. 2а. Довідки за телефонами: 098 383 33 39.
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оздоровчі

Версі ї
Чого не вистачає:

Де міститься:

Шоколаду

магнію

У не смажених горіхах та насінні, фруктах, стручкових та бобових

Хліба

азоту

У продуктах з високим вмістом білка (риба, м’ясо, боби, горіхи)

Гризти лід

заліза

У м’ясі, рибі, птиці, морській капусті, зелені, черешні

Солодкого

вуглецю

У свіжих фруктах

Жирної їжі

кальцію

У броколі, стручкових та бобових, сирі, кунжуті

Кави або чаю

сірки

У журавлині, хріні, у білокачанній, цвітній та листовій капусті, броколі

Напитися та накуритися

білка

У червоному м’ясі, птиці, морепродуктах, молочних продуктах, горіхах

Пересмаженої їжі

вуглецю

У свіжих фруктах

Газованих напоїв

кальцію

У броколі, стручкових та бобових, сирі, кунжуті

Соленого

хлоридів

У некип’яченому козячому молоці, рибі, нерафінованій морській солі

Кислого

магнію

У не смажених горіхах та насінні, фруктах, стручкових та бобових

Рідкої їжі

води

Пити 8-10 склянок води на день із додаванням соку лимона чи лайма

Твердої їжі

води

Небезпечно! Організм настільки зневоднений, що загубив здатність відчувати
спрагу. Пийте 8-10 склянок води на день із додаванням соку лимона чи лайма

Холодних напоїв

марганцю

У грецьких горіхах, мигдалю, горіхах-пеканах, голубиці

триптофану
тирозину

У сирі, печінці, ягнятині, ізюмі, солодкій картоплі, шпинаті
У вітамінних добавках з вітаміном С або в помаранчевих, зелених та червоних фруктах та овочах

Пропав апетит

вітаміну В1
вітаміну В2

У горіхах, насінні, бобових, печінці та інших внутрішніх органах тварин
У тунці, палтусі, яловичині, курятині, індичатині, свинині, соняшнику, бобових та стручкових

Хочеться курити

кремнію
тирозину

У горіхах, соняшнику, уникайте рафінованих крохмальних продуктів
У вітамінних добавках з вітаміном С або в помаранчевих, зелених та червоних фруктах та овочах

У морози
їжте добре
У сильні морози в раціоні
харчування повинна бути жирна їжа. Така рекомендація лікарів зумовлена тим, що коли в морози не споживати жирне,
дуже швидко настає занепад сил.
За приклад можна взяти раціон харчування жителів
Крайньої Півночі, які їдять багато м’яса і всього жирного. Бо
для підтримки тепла в організмі необхідно набагато більше
калорій, ніж у звичайну погоду.
Загалом харчування при температурі -20о С і нижче має
бути приблизно таким: щільний сніданок та обід. Бажано,
щоб у раціоні був присутній гарячий суп, а от вечеря повинна бути нещільною. Та коли вдома холодно, цим правилом
можна знехтувати і дозволити собі добряче повечеряти.

Якщо болять очі…

Групи крові – результат еволюції

Група крові – це не тільки
опис антигенних характеристик
еритроцитів, але й певний етап
тисячолітньої еволюції травної та
імунної систем людини, і підсумок
адаптації наших пращурів до
постійно змінюваних природних
умов. Групу крові можна назвати
ідентифікатором особистості, так
як вона не змінюється, як і відбитки пальців. Найголовнішим є
те, що різниця між усіма людьми
нашої планети не в етнічному походженні, а в складі крові.
Вчені пов’язують чотири групи крові з чотирма етапами еволюції людства.
Групу крові О (I) можна
віднести до першого етапу в
розвитку людства, коли наші
предки були мисливцями й харчувалися м’ясом. Усі первісні
люди мали тільки цю групу крові.
Очікувана її поява – 40 000 років
тому. Цю групу іноді називають
«першокров’ю», тому що інші
групи виділилися за допомогою
мутації з цієї групи. Саме цю групу
крові пов’язують з мисливськозбірним способом видобутку
їжі перших людей. У сучасних
людей, які мають цю групу крові,
кислотність шлункового соку
вища, ніж в інших, що дає травному тракту найкращим чином
перетравлювати м’ясо. Також цю
групу крові називають «універсальною», так як вона підходить
людям з будь-якою групою при
переливанні крові. Серед відомих
власників I групи крові – Рейган,

Горбачов, Єлизавета II, Аль Капоне. Характерними рисами даної
групи крові є – енергійність, товариськість, сила волі, прагнення
до лідерства, метушливість, амбітність, хворобливе ставлення
до будь-якої критики.
Групу А (II) пов’язують з
переходом людини до аграрного
способу життя. Часто її називають
«вегетаріанською». Приблизна
її поява – 25 000 років тому. Ця
група властива людям, які працюють на землі, і мають тягу до
такого роду праці. Саме людей
з цією групою крові називають
трудоголіками. Велика частина
людей, що проживають в Європі,
мають саме цю групу крові. Серед
відомих власників II групи крові

– Гітлер, Ніксон, Картер, Віктор
Цой. Характерними рисами даної
групи крові є працелюбність,
товариськість, лагідність, адаптація в будь-якій обстановці,
впертість.
Група В (III) виникла при
злитті та міграції рас у східну
частину Євразії. Приблизна її поява – 10 000 років тому. Більшість
власників цієї групи крові проживають у Гімалаях, Індії, Пакистані, Китаї. Саме використання в
їжу молочних продуктів зумовило
чергову еволюцію травної системи, і призвело до виникнення
цієї групи крові. Серед відомих
власників III групи крові – Пол
Маккартні, Ейнштейн. Характерними рисами даної групи крові є
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делікатність, спокій, легка адаптація, творчість, жага до пригод.
Група АВ (IV) виникла при
змішуванні різних груп крові. Її
поява – близько 2 000 років тому.
У наш час всього 6% європейців
мають цю групу. Унікальність її
полягає в імунологічному захисті,
який проявляється у стійкості
до аутоімунних і алергічних захворюваннях людини. Серед
відомих власників IV групи крові
– Ісус Христос (за аналізом крові
з Туринської плащаниці), Джон
Фіцджеральд Кеннеді, Мерилін
Монро. Характерними рисами даної групи крові є врівноваженість,
завищені вимоги до себе та світу.
До речі, у тварин більше 10
груп крові.

Кирила Павловича
КОТЄЛЬНІКОВА
з мудрим Днем
народження вітає колектив газети «Версії»:
З Днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова!

Ви можете запідозрити у себе очне захворювання або
інфекцію, а між тим біль в очах може бути сигналом про
розвиток захворювання іншого органу.
Найчастіше причиною болю в очах, є перевтома очних
м’язів, дряпання поверхні ока контактними лінзами (у разі
використання застарілих або просто невідповідних лінз),
неправильний вибір окулярів.
Очі можуть боліти при інфекційних процесах у пазухах носа (синусит, фронтит, гайморит), при загальних
інфекційних захворюваннях, при кон’юнктивіті, глаукомі,
потраплянні чужорідного тіла в око, мігрені, оперізуючому
лишаї, внаслідок напруження м’язів голови та шиї.
Болять очі по-різному – це може бути відчутний біль,
який пропадає при закритті ока або легке пощипування.
Із сухістю очей знайомі всі, хто працює за монітором
комп’ютера. Інша причина сухості очей – сухе кондиціоноване повітря та/або люмінесцентні лампи.
Змочіть ватні тампони в прохолодному молоці або чаї,
покладіть їх на очі, полежте спокійно 10 хвилин. Молоко
і чай мають протизапальну дію, вони знімають неприємні
відчуття та напругу в очах.
До лікаря слід звернутися в таких випадках:
• при травмі ока;
• при попаданні чужорідного тіла в око;
• при пронизуючому болі всередині ока;
• якщо біль не проходить більше 2 днів;
• при наявності гнійних виділень з ока;
• при пульсуючому болі;
• якщо біль супроводжується змінами зору, світлобоязню і нудотою.

Магнітні бурі у
лютому
03 лютого від 19.00 до 21.00
04 лютого від 05.00 до 08.00
06 лютого від 21.00 до 23.00
07 лютого від 07.00 до 10.00
11 лютого від 09.00 до 11.00
18 лютого від 11.00 до 13.00
21 лютого від 14.00 до 16.00
25 лютого від 10.00 до 12.00
27 лютого від 11.00 до 13.00

На день Республіки Індія до
Чернівців прибув амбасадор

9

Сьомий рік поспіль у Буковинському державному
медичному університеті святкували День Республіки
Індії. Адже сьогодні тут навчається 659 студентівіноземців, і з них 441 – з Індії. Це найчисельніша
спільнота студентів-іноземців в університеті. Минулої
п’ятниці палац «Академічний» перетворився на центр
індійської культури. Свої таланти – а дійство не могло не
захопити! – продемонстрували понад 50 студентів.

Суніл ШАРМА – голова студентського індійського земляцтва в Чернівцях. З ним наша розмова:
– Суніл, кілька слів про історію свята та його відзначення на
Батьківщині.
– День Республіки Індія відзначається 26 січня. Його святкування було
започатковано у 1950 році. Хоча фактично незалежність від британського
уряду була отримана індійськими
територіями 15 серпня 1947 року.
Проте передумови для становлення
Індії як республіки з'явилися дещо
раніше. Сталося це за підсумками
засідання Індійського Національного

Конгресу в Лахорі в ніч з 31-го грудня
1929-го року на перше січня 1930-го,
під час якого було піднято триколірний
прапор та прийнято рішення, що 26
січня стане святом Незалежності, яке
символізує створення Демократичної
Суверенної республіки Індія. А згодом,
26 січня 1950 року, вступила в силу
Конституція Індії.
Конституція Індії – унікальна тим,
що вона є найбільшою за обсягом
конституцією в світі – включає 465
статей, 12 великих додатків, більше
70 поправок і складається з 117 369
слів у версії англійською мовою, крім
якої існує також офіційний переклад

Суніл Шарма з ректором БДМУ Тарасом Бойчуком

Після виступу – знімок на пам’ять
на хінді. Кожен закон, що приймається
урядом, повинен відповідати конституційним нормам.
День Республіки святкують усі громадяни Індії. Його характерна ознака
– святкові процесії в Делі, а також у
столицях усіх штатів. У Делі процесія
проходить на центральному проспекті
Радж Патх, там представлені красиво
й яскраво оформлені платформи від
кожного штату. Участь у дійстві беруть
школярі, народні танцюристи, оркестри.
Також до цього Дня приурочені різноманітні танцювальні та музичні фестивалі,
театральні постановки, в яких беруть
участь представники усіх штатів Індії.
– Наразі ви далеко від Батьківщини. Як пройшло святкування

Дня Індії в БДМУ?
– Цього року на сцені палацу «Академічний» національні танці Індії
виконували разом з індусами студенти-українці. Загалом у наших колег це
дуже добре виходило. Усі ми демонстрували пісні і танці різних штатів
Індії. Схоже на те, що Україну та Індію
єднає щось таке внутрішнє, глибинне.
Адже в свою чергу ми із задоволенням
виконуємо українські народні танці
та пісні. До речі, в конкурсі «Студент
року БДМУ-2011» третє призове місце
виборов Анураг Сонеджі, студент ІІІ
курсу медичного факультету.
Уже стало доброю традицією, що
на святкування до Чернівців приїжджає з офіційним візитом другий

секретар Посольства Республіки Індія
в Україні пан Аміт Верма.
Надзвичайно приємно, що на святкування приходять не тільки студенти
та викладачі медуніверситету, але й
мешканці Чернівців.
– А як живеться студентаміноземцям у стінах українського
університету?
– Ми почуваємося рідними в медичній університетській родині. Довкола друзі-українці та й ректорат
створив прекрасні умови для проживання та оволодіння знаннями. Адже
головне для нас – стати добрими фахівцями. Задля цієї мети ми тут…

Оксана ВІВСЯННИК,
прес-секретар БДМУ

«ARROGANT FROG» з найбільшого у світі регіону
Виробник французьких вин «Арогант фрог» знаходиться у регiонi Лангедок, на пiвднi Францiї. Лангедок
порiвнюють з чорним ходом у гарну
будiвлю, тобто Францiю. У цьому регiонi
знаходяться найпiвденнiшi виноградники країни, бiльшiсть з яких вiдчувають
сильний вплив Середземного моря, а
на захiд суттєво впливає Атлантика.
Мiсцевi вина нагадують вина Рони, а у
схiдних районах вина структурою трохи
нагадують бордоськi.
Викликом для Францiї і всього
Евросоюзу початку ХХІ столiття стало
рiшення з приводу долi виноградникiв
Лангедока, які не отримали категорiю
АС (Appelation controlle) – частково
тих виноградників, з яких можна робити тiльки простi столовi вина (Vin de
Table). Виноробний регiон ЛангедокРуссiйон залишається найбiльшим в
свiтi: площа його виноградникiв – бiля
229 000 га ( в Бордо 151 600 га).
Основнi сорти винограду цього
регiону – бiлi (шардоне, совiньон
блан та вiонье) та червонi (карiньян,
гренаш гуар, сенсо, сiра, мерло, мур-

ведр, каберне совiньон). Загалом доля
30 000 виноградарiв та iхніх сiмей у
кiнцi 1990-х рокiв залежала вiд проданих врожаїв. Вiдносно невелика кількість цих виноградарiв самi роблять
вино. Бiля 2/3 здають свої врожаї у
мiсцевi кооперативи, яких в ЛангедокРуссiйонi бiля 200. Майже половина
знаходиться в департаментi Herault
(Еро). Цим кооперативам доводиться
важко: намагаються встигнути за
сучасними виноробними технiками.
Суттєва частина европейських винних
залишкiв, розмiр яких визначається в
27 млн. га, складає майже половину
всього виробленого у Францiї вина.
Вина виробника «Арогант
Фрог» виробляються саме у долинi
Еро (Herault) – східний Лангедок.
«Arrogant Frog» перекладаеться як
«пафосна жаба». Ось таку дивну назву
вигадав собi французький виробник.
Бiльше iнформацii про виробника ви зможете прослухати на
лекцii-дегустацii , яка вiдбудеться
в п’ятницю, 10 лютого о 19:30 у
виномаркетi «Wine Time». Також

ви зможете продегустувати чудовi
бiлi та червонi вина виробника
«Арогант Фрог».

Завiтайте до нас за адресою : проспект Незалежності , 52 А, виномаркет «Wine Time». Квитки можна придбати на касi. Завжди радi
бачити вас!

четвер
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.20,20.05 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,19.15 Новини.
12.10,19.40,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф «Завтра була вiйна».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
1 5 . 5 0 Ф i г ур н е к ата н н я . Ч Є .
Чоловiки, коротка програма.
20.00 221. Екстрений виклик.
20.10 Зимовий жарт з О. Воробей
та Ю. Гальцевим.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Фiгурне катання. ЧЄ. Пари,
довiльна програма.
ТРК «Ера».
23.35 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
23.50 Погода.
23.55 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.10
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.10,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.05,18.35 «Не бреши менi 2».
12.05 «Iлюзiя безпеки. Обережно,
ремонт!»
13.05,13.55,05.05,05.50 Т/с «Клон
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2».
14.45 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
20.15,20.50,03.15 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.15 Т/с «Костоправ».
23.25 Бойовик «Бумер 2». (2).
01.25 Бойовик «Бумер». (2).
03.40 Трилер «Фантазер». (2).

IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
06.15,14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
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 в Подробицях».
09.10,20.30 Т/с «Зрада».
11.15,12.40 Д/с «Детективи».
12.15,02.50 «Знак якостi».
13.20,22.30 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
23.30 Х/ф «Ок о за ок о». (2
категорiя).
01.35 Д/ф «Жадiбнiсть».
Небезпечнi фейєрверки.
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.20 Д/ф «Iнодi вони повертаються».
04.10 Д/ф «Сергiй Маковецький.
Раб сцени».

ICTV
05.05,06.25,02.20,03.40 Погода.
05.10,03.10 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.35,22.40 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємницi слiдства».
14.00,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Факти. Пiдсумок дня.
23.25 Х/ф «Принц пiстолетiв». (2).
02.25 Т/с «Загiн 4».
03.45 Х/ф «Ударна сила». (2).

п’ятниця
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.20,14.55,20.05 Погода.
09.30 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 3.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,19.15 Новини.
12.10,19.40 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф «Iжорський батальйон».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Фiгурне катання. ЧЄ. Жiнки,
коротка програма.
20.00 221. Екстрений виклик.
20.10 Наша пiсня.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 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 Фiгурне катання. ЧЄ. Танцi,
довiльний.
04.05 Пiдсумки дня.
04.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
05.30 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 3.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.15,17.45 «Сiмейнi мелодрами».
11.10 Т/с «Костоправ».
13.10,14.00 Т/с «Клон 2».
14.50 «Зiрка+зiрка 2».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».

18.35 «Не бреши менi 2».
2 0 . 1 5 « В ел и к а р i з н и ц я п о українському».
21.10 Бойовик «Мiцний горiшок 3:
Вiдплата». (2).
23.35 Трилер «Монстри». (2).
01.15 Бойовик «Бумер 2». (2).
03.05 Х/ф «Загублене мiсто». (2).
04.35 Трилер «Фантазер».
IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
05.35 «Знак якостi».
06.10,13.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
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 в Подробицях».
09.10 Т/с «Зрада».
11.15 Д/с «Детективи».
12.15 Т/с «Псевдонiм Албанець 3».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Дiвоче полювання».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
01.10 Х/ф «Розчленоване тiло». (3).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 Д/ф «Зiрки поза законом».
03.55 Д/с «Теорiя правди».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.25,01.35,02.55 Погода.
05.10,02.30 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.35 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.10,20.25 Т/с «Даїшники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф «Опiкун». (2).
00.35 Самозванцi.
01.40 Голi i смiшнi.
03.00 Х/ф «Принц пiстолетiв». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.20,00.10,03.20 «Час
спорту».

5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 «Погода на курортах».
06.20,18.55,23.40,00.10,03.20 «Час
спорту».
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.30,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
1 0 . 3 0 , 11 . 3 0 , 1 2 . 3 0 « П р е с конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
15.20 «Лiсовий патруль».
16.20 «Драйв».
16.40 «Трансмiсiя».
17.25 «Життя цiкаве».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Акцент».
18.45 «Київський час».
19.36,02.15,05.00 «Час: важливо».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
00.25,02.50,03.50 «Автопiлотновини».
05.40 «Рекламна кухня».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
4.05 Погода
6.35, 8.15, 4.50 Про казки
7.15 Ранок надіі
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 17.15, 15.55,
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.10 Привітай

«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у подо-

рож»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Співак» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.00, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00,20.10 Т/с «Собр».
11.00, 01.20 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. «Нелетальна» зброя».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
23.20 Т/с «Тюдори». (3).
02.10 Х/ф «Тюремний вчитель».
(2).
04.40 «Хай говорять».
05.30 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 14.15, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та зірки»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
13.50, 16.20 М/ф
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»

10 лютого
06.30 «Ранок на 5-му».
09.10,19.30,23.10,00.35,03.15
«Бiзнес-час».
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.5
0 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«Час новин».
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.15 «Сканер».
12.30 «Агроконтроль».
15.20 «Своїми очима».
16.30 «РесПублiка з Анною Безулик».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,22.00,02.40 «Хронiка тижня».
18.45,23.00 «Київський час».
19.36,02.00,05.00 «Час: важливо».
21.00,01.25,04.25 «Час».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
00.25,03.50 «Автопiлот-новини».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30. 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.45, 8.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00 Познайомимось?
9.20, 3.00 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.05, 22.30 Т/С «Руда»
16.00 Твій спорт
16.35, 4.00 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00,18.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
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20.45 «Вечірня казка»
22.30 04.00 Х/ф
02.40 «Акценти»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 21.15 Т/с «Унiвер». (2).
18.55,20.45 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Т/с «Фiзика чи Хiмiя» (2)
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.30 Х/ф «Весiлля». (2).
02.15 До свiтанку.

НТН
06.10 «Легенди бандитського
Києва».
07.00 Х/ф «Державний кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.10,05.15
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00,00.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.35 Х/ф «Без особливого ризику».
17.10 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Убивця для Бандери.
00.25 Х/ф «Воїни». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
04.25,05.45 «Правда життя».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.35 Д/ф.
07.00,02.50 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.55 «ВусоЛапоХвiст».
11.35 Х/ф «Iдеальна дружина».
13.40 Х/ф «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.05,22.25 «Х-фактор».
01.55 Т/с «Доктор Хаус».
02.40 «Вiкна-спорт».
04.20 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.10,06.55 Kids` Time.
06.15 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Знову разом.
11.55,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
13.00 М/с «Фiнес i Ферб».
13.35 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
23.55 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Межа». (2).
02.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.50 Т/с «Журнал мод».

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Свiт зiрок».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Iсторiї великого мiста. Життя пiсля слави».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.05 Т/с «Голоси».
23.10 Т/с «Медiум».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.25 «Нiчне життя».
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від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Квиток у подорож»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Альфа-дог» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,14.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.10 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.10 Т/с «Собр».
11.00 Т/с «Опiкун».
12.00 «Хай говорять. Дiти-цiлителi».
13.00, 19.20 Т/с «Катине кохання».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
21.10 Шоу «Тiльки один».
01.45 Х/ф «Лiсовик 4».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Д/с «Пункт призначення правда. Четвертий сезон».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 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/ф «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.45 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/ф «Фільми та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/ф
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х/ф
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Т/с «Iнститут шляхетних
панянок».

07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.40 Comedy Woman.
11.30 Конвеєр кохання.
11.55 Секс-битва.
12.25,17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.20,19.20 Одна за всiх.
14.15 Дом 2.
16.05,20.15 Дайош молодьож!
16.35, 20.45 Т/с «Унiвер». (2)
18.55 Т/с «Унiвер. Нова общага».
(2).
22.05 Т/с «Щоденники Темного».
(2).
22.40 Теорiя зради.
23.15 Т/с «Бути людиною» (2).
00.05 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Х/ф «Сiм речей, якi треба
встигнути зробити до тридцяти».
(2).
02.00 До свiтанку.
НТН
06.10 «Легенди бандитського Києва».
07.05 Х/ф «Державний кордон»,
3 с.
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.35,04.40
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
9».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.35 Х/ф «Фанат».
17.15 Х/ф «Фанат 2».
19.30 Х/ф «Чартер».
21.20 Х/ф «Трiо».
00.00 Х/ф «Вавiлон». (2).
03.05 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».
СТБ
06.00 Д/ф.
06.25 Х/ф «Чорна стрiла».
08.05 Х/ф «Пригоди Квентiна Дорварда - стрiльця королiвської
гвардiї».
10.05 Х/ф «Собака на сiнi».
12.55 Х/ф «Д`Артаньян i три мушкетери».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Екiпаж».
20.55,22.25 «Х-фактор. Невiдома
версiя».

23.50 Х/ф «Торкнутися неба».
01.35 «Вiкна-спорт».
01.45 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
02.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Т/с «Ранетки».
06.10 Служба розшуку дiтей.
06.15,06.55 Kids` Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.40 М/с «Джуманджi».
07.00 М/с «Барбоскiни».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.40 Очевидець.
09.10,22.50 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...»
10.05 Знову разом.
11.55 Т/с «Татусевi дочки».
12.55 М/с «Фiнес i Ферб».
13.35 М/с «Бетмен».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.30 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
21.50 Україна чудес.
23.50 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.15 Т/с «Межа». (2).
02.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.30 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.55,17.10 «Далекi родичi».
08.50,18.05 «Жiноча лiга».
09.20,18.35 «Три сестри».
09.50 «Iсторiї великого мiста. Життя
пiсля слави».
10.50 Т/с «Солдати».
13.40 Т/с «Таємницi Смолвiля».
15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн».
16.15 Т/с «Пригоди Геркулеса».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Несобаче
життя».
21.00 Т/с «Закрита школа».
22.40 «КВН».
01.00 «15 хвилин до завтра».
01.30 «Нiчне життя».

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
07.10 Ера здоров`я.
07.35 М/ф.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 Глибинне бурiння.
13.00,18.45 Погода.
13.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки).
13.55 Фiгурне катання. ЧЄ.
Чоловiки, довiльна програма.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки).
18.50 Зелений коридор.
19.00 Золотий гусак.
19.30,21.30 Фiгурне катання.
ЧЄ. Жiнки, довiльна програма.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Зворотний зв`язок.
ТРК «Ера».
23.25 Погода.
23.30 Ера здоров`я.
23.55 Оперативний об`єктив.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Пiдсумки дня.
01.50 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.30 М/ф «Смурфи».
07.25 «Справжнi лiкарi 2».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50,05.50 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
11.45 «Пекельна кухня 2».
13.10 «Голос країни. Нова
iсторiя».
15.05 Комедiя «Доктор Дулiттл
2».
16.40 «Велик а рiзниця поукраїнському».
17.30 Комедiя «Любов i голуби».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Ворожка».
23.25 «Зiрки в оперi».
00.50 Бойовик «Мiцний горiшок
3: Вiдплата». (2).
02.50 Трилер «Монстри». (2).
04.20 Х/ф «Симулянт».
Iнтер
0 6 . 1 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Найрозумнiший».
12.45 Х/ф «Я подарую собi
диво».
14.55 Х/ф «Грiхи нашi».
16.55 «Пороблено в Українi».
18.00 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Юрмала-2011».
22.30 Х/ф «Зайцев, пали!»
00.35 Х/ф «Iдеальний шторм».
02.50 Х/ф «Башта смертi».
04.30 «Подробицi» - «Час».
05.00 Д/с «Теорiя правди».
ICTV
05.20,05.50 Погода.
05.25 Факти.

11 лютого

05.55 Козирне життя.
06.25 Х/ф «Пригоди Брiско
Каунтi-молодшого».
08.05 Стережися автомобiля.
09.05 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 Квартирне питання.
11.00 ЄвроФуд-2012.
11.55 Утриматися в крiслi.
12.55,18.55 Спорт.
13.00,22.00 Наша Russia.
13.05 Стоп-10.
14.05 Провокатор.
15.05 Максимум в Українi.
16.05 Х/ф «У пастцi часу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Далекобiйники 3».
22.50 Самозванцi.
23.50 Козир Party-2011.
00.20 Х/ф «Зупинка». (2).
02.00 Х/ф «Домовик». (2).
03.45 Х/ф «Якби краса вбивала». (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,2
3.50 «Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.25,05.20 «Час спорту».
06.30,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40,11.35 «Автопiлот-тест».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.20,05.15 «Бiзнес-час».
08.15,11.10,16.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.50,0
3.50,05.50 «Тема тижня».
08.30 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
10.35 «Не перший погляд».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.15,23.30 «Хронiка тижня».
13.20 «Драйв».
14.15 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.20,03.30 «Арсенал».
17.25,05.25 «Феєрiя мандрiв».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15 «Особливий погляд».
19.30,20.05,01.00,04.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.15 «Велика полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.35 «Машина часу».
22.25 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.55 Познайомимось?
9.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
9.55, 17.05, 17.25 Погода
12.00 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15 Х/Ф «Дружина пілота»
16.00 Радіус
16.30 Теми тижня
22.00 Х/Ф «Вогнем і мечем»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20, 11.15,12.55, 14.40,
18.30 ,21.25 «Погода»

субота

07.05, 09.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05
«Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10 «Вулиця Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
12.25 «Битва націй»
13.00 «Блискуча година від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Пригоди Буратіно»
(1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Рабство» (2)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
ТРК «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15,04.35 Х/ф «Полiцейський
iз дитсадка».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00, 02.40, 03.50 Т/с «Опiкун».
13.00 Х/ф «Егоїст».
15.00 Х/ф «Я тебе обожнюю».
17.00, 19.20 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
21.15 Х/ф «Нiчний гiсть».
23.15 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 10.00 «Святині Буковини»
06.35 Д/ф «Дорогами України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.20, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30 09.30 13.00 16.00 00.10
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 04.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.30 «Невигадані історії»
16.15, 22.00, 01.25 Х/ф
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,12.30 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.05,15.10 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Х/ф «Маленька мiс Щастя».
15.40,20.35 Дайош молодьож!
16.10, 22.35 Т/с «Унiвер». (2)
18.05 Х/ф «Правдива брехня».
(2).
21.35 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи 7.

Апокалiпсис». (3).
00.25 До свiтанку.
НТН
05.40 «Легенди бандитської
Одеси».
07.15 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.40 Х/ф «Чартер».
11.30 «Речовий доказ». Генерал Його Iмператорської
Величностi.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Трiо».
15.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Об`єкт 11».
23.00 Х/ф «Беовульф». (3).
01.00 Х/ф «Кривавий полiт».
02.40 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.20 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.00 М/ф: «Котеня з вулицi
Лизюкова», «Острiв скарбiв».
06.05 Х/ф «Iдеальна дружина».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
12.05 М/ф «Пiнгвiни Мадагаскару».
13.05 Х/ф «Максим Перепелиця».
15.05,00.00 Х/ф «Там, де живе
любов».
17.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
19.00 Х/ф «Екiпаж».
21.45 Х/ф «Не квап любов».
01.55 Х/ф «Д`Артаньян i три
мушкетери».
Новий канал
05.15 Т/с «Ранетки».
06.05,01.20 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
06.50 Х/ф «Щоденники нянi».
08.45 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.15 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.20 Кухня на двох.
15.25 Україна чудес.
16.25 Х/ф «Оcмозис Джонс».
18.25 Х/ф «Жiнка-кiшка».
20.50 Х/ф «Брати Грiмм».
23.10 Х/ф «Помутнiння». (2).
01.15 Спортрепортер.
03.50 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.45 «Жiноча лiга».
08.10 «Далекi родичi».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Дивовижна планета».
11.05 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
12.05 Х/ф «Бруно».
14.15 Х/ф «Жiноча дружба».
16.15 Х/ф «Дорога моя донечка».
18.10 «Велика рiзниця».
19.15 «КВН».
21.50 Х/ф «Дiм сонця».
23.45 «Нiчне життя».

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАДИ:
начальника Новодністровського міського управління юстиції;
начальника Путильського районного управління юстиції (на
період знаходження основного працівника у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 років, знання державної мови.
начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Заставнівського районного управління юстиції
(на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не
менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше
4 років, знання державної мови.
головних спеціалістів реєстраційної служби Заставнівського та
Кельменецького районних управлінь юстиції;
головних спеціалістів реєстраційної служби Сторожинецького
та Кіцманського районного управління юстиції (на період знаходження
основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 років, знання державної мови.
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Новодністровського міського
управління юстиції;
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Вижницького районного управління
юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею чотирирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-

фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 3 років, знання державної мови.
головних спеціалістів Кіцманського та Путильського районних
управлінь юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 років, знання державної мови.
провідного спеціаліста Новодністровського міського управління
юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
провідного спеціаліста Вижницького районного управління юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею чотирьохрічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні
вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І
або ІІ категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 5 років, знання державної мови.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають
брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу;
заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік
щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел.
55-09-61.

Астропрогноз
на лютий
Кохання

Овну цього місяця не
варто робити різких рухів
– підходьте до стосунків
серйозно. У першій половині лютого ніжні прихильності Тельців можуть перерости в кохання. Близнюки повинні бути зібрані та
спокійні, незалежно від
того, чи є партнер поруч,
він далеко, або його взагалі немає. Лютий може принести Ракам очищення, свіжий струмінь у
стосунках. Велике «Лев’яче» кохання, його пристрасні почуття можуть
бути не зовсім прийняті соціумом. З іншого боку – «хто не любив, той і
не жив». Хай будуть обережніші Діви з тими, хто клянеться в коханні,
адже лютий – не найкращий місяць, щоби будувати плани на віддалене
майбутнє. Терези цього місяця кохають і кохані – і це найголовніше! Кохання Скорпіонів цілком підпорядковане сексуальній мотивації. Проте
не забувайте: кохання – породження серця, а не розуму, і міряти його
потрібно тим же інструментом – серцем. На початку місяця для Стрільців
спроби побудувати стосунки будуть невдалими. Велика ймовірність
різкості та конфліктів між вами й вашим партнером. Велика ймовірність
закохатися на роботі – у співробітника (співробітницю), клієнта тощо – у
Козерогів. Як би там не було, в січні ви можете пережити стан закоханості. Водолії, якщо ви почали зустрічатися цього місяця, то стосункам
буде складно перерости у велике кохання. Але для приємного флірту
лютий – надзвичайно вдалий. У Риб є всі шанси познайомитися під час
поїздок або подорожей з дуже цікавою людиною. До того ж, вона може
залишитися з вами надовго!

Робота

Дехто з Овнів зможе
(або захоче) у лютому змінити напрям діяльності,
роботу або навіть професію. У будь-якому разі для
вас – це місяць змін. Тельцям доведеться займатися
кількома справами відразу,
проте ближче до кінця місяця вам вдасться позбутися
від непотрібних обов’язків і
обіцянок. Близнюкам треба
намагатися не втрачати почуття реальності. Не соромтеся просити допомоги в колег! На початку лютого Раки відчуватимуть брак сил і ресурсів,
тому важливі справи та перемовини перенесіть на другу половину
місяця. Для Левів лютий виявиться доволі сприятливим періодом для
бізнесу. Надзвичайно ж сприятливими виявляться всі ділові стосунки з
партнерами протилежної статі… Цього місяця лише дуже ледача Діва не
зможе заробити грошенят, удача супроводжуватиме вас у найнеймовірніших ситуаціях! Терезам варто спланувати найважливіші справи та
проекти на першу половину місяця – пізніше ви можете постраждати від
таємних недоброзичливців і пліткарів. У лютому Скорпіонам доведеться
переглянути свої стосунки з колегами. У цей період потрібно буде відстоювати корпоративні інтереси, інтереси групи, колективу. Початок місяця
Стрілець може провести у кабінеті юриста, адвоката або ж у судовому
залі. Але не хвилюйтеся, усе це – звичайні поточні справи. Козерогам
у лютому щастить: очкуйте матеріальну винагороду за працю. А також
візит податкової або іншої перевіряючої організації. Про роботу Водолія й писати нічого, якихось нововведень і змін – не передбачається. У
лютому є велика ймовірність, що у справах Риб з’явиться новий партнер,
компаньйон, соратник або колега. Ця людина надалі зіграє важливу роль
у вашому професійному житті.

Фінанси

Овни та Леви мають у
лютому добряче затямити:
економія – штука неприємна й нерадісна, але такі
реалії. У плані фінансів для
Тельців, Близнюків, Раків і
Риб лютий від інших місяців
не відрізнятиметься, нічого
особливого не відбуватиметься. Для Дів цей період
може виявитися одним із найбільш щасливих місяців за цей рік. Отож,
коли вам треба владнати своє матеріальне становище, будьте готові
діяти. Терезам у першій половині місяця можна очікувати якихось незначних клопотів і витрат, пов’язаних із любовними захопленнями та
пригодами. Друга половина місяця для Скорпіонів передбачає витрати
на поїздки ділового характеру. Стрільцям щаститиме: найкращим періодом для збільшення своїх доходів і заробітку грошей виявиться час із
12 по 27-е число місяця. Із грошима у Козерогів увесь місяць буде досить
добре. Ви зможете навіть дозволити собі їх трішки потринькати. Усе
змінюється, тому Водоліям зараз головне – не втрачати голову.

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55 Погода.
06.10 Крок до зiрок.
06.50 М/ф.
07.00 Українська мрiя М. Поплавського.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,12.50,15.20,18.00,22.50
Погода.
09.05 Як це?
09.30 Ближче до народу. Аурiка
Ротару.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок. Євробачення.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Кумири i кумирчики.
12.20 Атака магiї.
12.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
13.40 Караоке для дорослих.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
16.10 Маю честь запросити.
16.55 Золотий гусак.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.05 Фiгурне катання. ЧЄ.
Гала-вистава чемпiонiв та
призерiв.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Людмила Сенчiна.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Фiгурне катання. ЧЄ.
05.30 Околиця.
«1+1»
06.35,05.10 Х/ф «Острiв загублених душ».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.00 М/с «Месники».
10.25 М/с «Тiмон i Пумба».
10.50 «Дикi i смiшнi».
11.15 «Хованки».
12.10 «Я так живу».
12.35,03.35 Комедiя «Мiстер
Бонс 2».
14.25 Мелодрама «Байкер».
16.00 Комедiя «Ворожка».
19.30,23.45 «ТСН-Тиждень».
20.12 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.20 Т/с «Iнтерни». (2).
22.45 «Свiтське життя».
00.35 Комедiя «Французькi
цiлувальники». (2).
02.05 Х/ф «Загублене мiсто».
(2).
IНТЕР
06.35 «Найрозумнiший».
08.10 «Формула кохання».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 Недiля з «Кварталом».
10.55 «Пороблено в Українi».
11.55 Т/с «Вiдкричать журавлi».
16.05 Х/ф «Залiзничний романс».
18.05,21.00 Т/с «Ластiвчине
гнiздо».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Сили природи».
ICTV
05.15,05.35 Погода.
05.20 Факти.
05.40 Квартирне питання.
06.30 Анекдоти по-українськи.

06.50 Т/с «Рюрики».
07.20 ЄвроФуд-2012.
08.10 Т/с «Далекобiйники 3».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «У пастцi часу».
14.55 Х/ф «Повернення Супермена».
18.00,19.45 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.55 Х/ф «Вiдставник».
21.55 Х/ф «Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо».
23.50 Х/ф «Зупинка 2: Не озирайся». (2).
01.40 Х/ф «Опiкун». (2).
03.05 Iнтерактив. Тижневик.
03.20 Х/ф «Домовик». (2).
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки».
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40
,23.50 «Погода на курортах».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,0
3.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi».
07.10,19.15,20.50,00.25,03.50,0
4.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.10,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.15 «Iсторiя успiху».
08.30 «Своїми очима».
10.15 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
10.35 «Феєрiя мандрiв».
11.15 «Трансмiсiя».
11.35,02.35 «ДМБ».
12.20 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор-ТБ».
14.15 «Свiтська кухня».
14.25 «Гра долi».
15.20,23.30 «Рекламна кухня».
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
20.05 «Хронiка тижня».
21.00,01.00,04.15 «Час:
пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
22.25 «Футбольна легенда».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 17.20, 21.50 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40, 00.05 Погода
12.00, 4.30 Анатомія культури
12.45 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.00 Х/Ф «Вогнем і мечем»
16.55 Церква і світ
19.30, 00.00, 00.10 Нова гостьова
22.00, 2.20 А ЛЬБЕРТЕЙНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
3.05 Х/Ф «Дружина пілота»
5.10 Про казки

12 лютого

теле Версі ї
Гороскоп
на тиждень

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 14.40,
18.30, 21.00, 00.25 «Погода»
07.05 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30,16.20 «Малятко»
07.50, 11.20 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55,16.50,
19.00,01.20 «Парад планет»
08.15, 21.05 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
12.00 «Хенд-мейд»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10 Х/ф «Пригоди Буратіно»
(1)
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Битва націй»
21.30 Х/ф «Вбити людину» (2)
23.00 Х/ф «Залишитись в живих» (3)

16.20, 21.05 Т/с «Унiвер». (2).
17.15,23.50 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинок».
20.10 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.00 Х/ф «Американський
пирiг». (2).
01.40 Дурнєв+1.
02.10 До свiтанку.

ТРК «УКРАЇНА»
06.15,05.30 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Бетховен».
09.00 Х/ф «Егоїст».
11.00, 02.00, 04.00 Т/с «Опiкун».
13.00 Х/ф «Нiчний гiсть».
15.00 Скетчком «Жити будете!».
16.00 Шоу «Тiльки один».
17.00, 19.30 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
19.00,03.30 Подiї тижня.
21.30 Х/ф «Людина нiзвiдки».
23.30 Х/ф «Точка повернення».

СТБ
05.20 М/ф: «Повернення
блудного папуги», «Вовка в
тридев`ятому царствi», «Острiв
скарбiв».
07.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
08.55 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.05 «Їмо вдома».
10.15,01.10 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.10 «Караоке на Майданi».
12.10 Х/ф «Не пiдганяй любов».
14.40 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
18.55 «Битва екстрасенсiв».
21.05 Х/ф «Пастка». (2).
02.00 Х/ф «Повне дихання».
03.50 Нiчний ефiр.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д/ф «Дорогами України»
07.00, 11.25, 14.00, 19.10, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 3.00, 15.55, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.10, 19.20 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/ф «Фільми та
зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
15.25 «Роздуми про сокровенне»
16.10, 22.00, 01.25 Х/ф
17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя»
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Д/ф «Дорогами України»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Єралаш.
10.00,14.55 Одна за всiх.
10.30 Т/с «Хто у домi господар?»
11.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.25 Х/ф «Правдива брехня».
15.25,19.15 Дайош молодьож!

НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
07.25 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшуку». Убивця для Бандери.
12.00,03.55 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Бушидо». Найкращi бої
К. Ямазакi.
15.00 Т/с «Об`єкт 11».
19.00 Х/ф «Кривавий полiт».
21.10 Х/ф «Чорний Орел». (2).
23.10 Х/ф «Щупальця». (2).
01.10 Х/ф «Вавiлон». (2).
03.30 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Клiпси.
06.05,01.55 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.35 Х/ф «Король Дроздобород».
09.50 М/ф «Том i Джерi:
Чарiвний перстень».
11.05 Х/ф «Жiнка-кiшка».
13.10 Шоуманiя.
14.05 Свiтлi голови.
15.15 Парад порад.
16.25 Файна Юкрайна.
17.05 Х/ф «Брати Грiмм».
19.45 Х/ф «Смерч». (2).
22.00 Х/ф «Мiс Нiхто». (2).
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Оcмозис Джонс».
03.25 Т/с «Журнал мод».
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Дивовижна планета».
09.05 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Найдивовижнiшi
тварини свiту».
11.00 Д/ф «Мега мисливцi».
12.05 Х/ф «Суперзiрка».
14.20 Х/ф «Дорога моя донечка».
16.15 Х/ф «Дiм сонця».
18.20 «Три сестри».
19.15 М/ф «Мадагаскар».
21.00 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
23.00 «Велика рiзниця».
00.05 «Нiчне життя».

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
головного спеціаліста сектору державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні
кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
головного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та
освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тимчасово, на період знаходження основного працівника у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні
кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.
провідного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні
кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді
спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, знання державної
мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо
прийняття на державну службу;
заповнену особисту картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
копії 1-ї, 2-ї та сторінки з реєстрацією місця проживання паспорта громадянина України;
копії документів про освіту;
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік щодо себе та членів своєї сім’ї (форма № 001-ДС);
2 фотокартки розміром 4 х 6.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 55-09-61.
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ОВЕН

Рутинних обов’язків вам ніяк не уникнути, навіть якщо
дуже хочеться. Але разом зі справами не забувайте і про
власне здоров’я. Намагайтеся чергувати роботу і відпочинок. У вільний час поспілкуйтеся з друзями, підіть на
зустріч. Завдяки цьому зможете дізнатися багато нового
і цікавого.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня може відбутися конфліктна ситуація в
особистому, у результаті якої ви переглянете свої нинішні
погляди. Важливу роль у цьому зіграють друзі. Компромісу
досягти буде вкрай важко. Найкраще в цій ситуації – розвести по двох протилежних таборах друзів і кохану людину,
щоби вони ніяк не перетиналися.

БЛИЗНЮКИ

Вам доведеться зіткнутися з такими життєвими
обставинами, які будуть перешкоджати досягненню поставлених цілей. Основним епіцентром проблем стане
сім’я, стосунки з близькими родичами, батьками. Лише
вирішивши ці проблеми, ви зможете думати і мріяти про
щось особисте.

РАК

Передбачається велика кількість контактів, проте
багато з них будуть вельми напруженими та «порожніми».
Будьте готові до того, що нічого не даватиметься вам легко. Якщо обставини Вас не підганяють, рекомендується
відкласти втілення грандіозних планів до кращих часів.

ЛЕВ

Цього тижня передайте ініціативу коханій людині,
а частину повноважень – колезі. Відпочиньте від відповідальності. Єдина сфера діяльності, контроль над якою
не можна відпускати – фінанси. Максимально обмежте
свої потреби, тож тим, хто звик жити на широку ногу,
буде нелегко.

ДІВА

Стережіться розбіжностей з коханою людиною. Намагайтеся поставитися до ситуації філософськи й уважно
прислухайтеся до позиції або претензій партнера. Завдяки цьому ви навчитеся відповідально ставитися до
своїх обов’язків. Головне – вести конструктивний діалог
і намагатися зрозуміти один одного.

ТЕРЕЗИ

Зверніть увагу на здоров’я – ви станете уразливими до
вірусних інфекцій та простуд. Позитивно розвиватимуться
романтичні стосунки. Відкриєте для себе багато цікавого.
Якщо у вас є діти, то зможете проявити себе як талановитий педагог: взаєморозуміння з дитиною встановити буде
дуже легко.

СКОРПІОН

Займіться благоустроєм свого будинку. Вдалий час
для придбання різної побутової техніки та господарського
приладдя. В особистому житті тиждень стане для вас випробуванням на міцність почуттів. Напевно, виникнуть
обставини, завдяки яким зможете по-новому поглянути
на кохану людину.

СТРІЛЕЦЬ

Активно зміцнюйте стосунки з родичами та членами
родини. Можуть ускладнитися справи на роботі: наприклад, виникне конфлікт з начальством. Але, прийшовши
додому, варто залишити весь негатив за порогом. У вихідні
організуйте спільний відпочинок з друзями та родичами.

КОЗЕРІГ

Цього тижня не варто вирушати в далекі поїздки.
Також намагайтеся менше часу проводити в переїздах,
небажані автобусні екскурсії. Зменшіть контакти з оточуючими і не завантажувати себе новою інформацією. Інакше
вам доведеться витрачати час на чужі справи, а власні
проблеми залишаться невирішеними.

ВОДОЛІЙ

Обачніше поводьтеся з гострими інструментами і не
займайтеся самостійним ремонтом електропобутової техніки. Не виключені труднощі з фінансами. Рекомендується
обмежити витрати та не позичати гроші в борг. Матеріальні
труднощі змусять вас шукати більш раціональний підхід до
питань розподілу грошей.

РИБИ

Вашою м’якістю можуть скористатися інші люди
в своїх інтересах. Кохана людина може висунути ряд
претензій. Краще підіть на поступки і не провокуйте конфліктів. Знайдіть час для усамітнення. В тиші ви швидше
знайдете гармонію і внутрішню рівновагу. Настав час
переглянути коло своїх знайомств.

Передплатний індекс 09584

№05 (422) 02.02.2012 - 08.02.2012

Пункти обігріву для
безпритульних
встановили МНС-івці

Для допомоги соціально незахищеним верствам населення
в холодну пору від 26 січня в обласному центрі на території парку «Жовтневий» на вул. Гайдара
та на вул. Ентузіастів Управління
МНС України в Чернівецькій області спільно з місцевими органами влади розгорнули 2 пункти
обігріву для малозабезпечених
верств населення. Намети працюватимуть цілодобово. Кожний
охочий зможе тут зігрітися, ви-

пити гарячого чаю та поїсти. В
раціон включено бутерброди,
сало, цукор, гарячий чай та гарячий бульйон з вермішеллю
– усе видається в одноразовому
посуді. Продукти забезпечили
місцеві органи влади.
28 січня МНС-івці облаштували ще 12 наметів у всіх районних центрах області. Вони
працюватимуть у цілодобовому
режимі, аж доки не минуть морози.

проблемні

Версі ї

Перша допомога при
переохолодженні та обмороженні
Перші симптоми переохолодження –
поява білих плям на шкірі та оніміння. У
цьому випадку слід негайно зайти до теплого приміщення,– наголошують лікарі.
Перша допомога при переохолодженні
проста: зігрійтеся, посидьте у теплому
приміщенні кілька годин, щось з’їжте.
У разі обмороження лікарі радять негайно звернутися до медзакладу. Якщо
немає можливості отримати термінову
допомогу фахівців, треба, насамперед,
перевдягнутися: зняти мокрий одяг, загорнутися у теплі простирадла та ковдри.
Жодним чином не можна зігрівати вражені
ділянки тіла гарячою водою або біля гарячих батарей, бо це може призвести до
поглиблення уражень. При обмороженні
слід дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – накладати термоізолюючі пов’язки (ватномарлеві, бавовняні тощо). Необхідно
вживати якнайбільше теплих напоїв:
вони відновлять нормальну температуру
тіла, покращать циркуляцію крові, але,

не дай Боже, зігріватися алкоголем! За
потреби слід прийняти знеболювальні та
негайно звернутися за кваліфікованою
медичною допомогою.
А ще не варто одягати надто щільний
одяг або взувати тісне взуття. Не рекомендується також у холодну пору носити

Алкоголізм, шахрайство, втрата пам’яті…
Бездомність може спіткати кожного

Існує поширена думка, але хибна думка, що бездомні люди – це виключно ті, які
ночують на теплотрасах і шукають їжу на
смітниках. Але, за законодавством, бездомною є будь-яка людина, не зареєстрована
за місцем проживання. У групі ризику втрати житла – мешканці гуртожитків, випускники інтернатів, сім’ї у процесі розлучення, психічно хворі, особи, які проживають
без реєстрації чи винаймають квартири, а
також залежні від алкоголю чи наркотиків.
Якщо ви опинилися на вулиці –
звертайтеся у «Народну допомогу»
Громадська організація «Народна
допомога» саме і працює для підтримки
безхатченків. ЇЇ мета – сприяння інтеграції,
захисту прав та надання допомоги соціально-незахищеним людям. Фінансування
«Народної допомоги» відбувається за рахунок міського бюджету, внесків партнерських організацій Австрії та пожертв приватних осіб. Тут працює Центр обліку, який
реєструє бездомних, відновлює втрачені
документи, надає довідки про реєстрацію
для оформлення пенсій, соціальних виплат,
вирішення судових справ тощо, а також обліковує групи ризику.
Прийом у Центрі обліку ведуть по по-
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неділках та четвергах (з 9-00 до 13-00),
а також у середу (з 15-00 до 17-00). І
хоча представники цієї організації просили не вказувати нову адресу їхнього
місцезнаходження, мовляв, це спровокує
проблеми з сусідами, а «свої в курсі», ми
зобов’язані її повідомити, тим паче, що
надворі – суттєве похолодання.
«Народна допомога» знаходиться за адресою: м. Чернівці,
вул. Барбюса, 6, тел. 58-51-56.
Наразі там триває ремонт. У «Народній допомозі» є жіноче та чоловіче
відділення, по 16 ліжкомісць кожне,
з автономним опаленням і душем. До
потреб мешканців і кухня – з меблями,
електроплиткою, пральною машинкою,
телевізором, дзеркалом, холодильником
(поки що непрацюючим) та бібліотекою.
Є тут і майстерня, де безхатченків привчають до праці, – виготовлення декоративних свічок, шиття.
На подвір’ї будинку розташовано намет, там безхатченки отримують о 14-00
гарячий обід. Це картопляне пюре або
вермішель «Мівіна», гарячий чай та хліб.
Не приймають тут людей у нетверезому
стані та з агресивною поведінкою, хоча

у морозні дні роблять виняток. Це – вуличний сектор. Нічліжне відділення, де
бездомні разово ночують, нараховує
12 ліжок.
Ті ж безхатченки, які хочуть жити
у «Народній допомозі», крім того, що
мають бути тверезими й неагресивними,
зобов’язані пройти медогляд. Упродовж
перших 3-х місяців проживання тут безкоштовне, потім бездомні сплачують 100
грн за місяць, далі – 150.
– Ми спрямовуємо бездомних в поліклініку на медогляд і до центру зайнятості
на працевлаштування. Якщо ж протягом
10-ти днів людина не проходить медобстеження, ми її виключаємо. Адже наша
мета – допомогти їм змінити своє життя
на краще, – розповів Андрій МАЛОВ,
заступник виконавчого директора
організації. На питання, з яких причин
найчастіше до них потрапляють бездомні,
відповів коротко: «Життя!». А це і пожежі,
і стихійні лиха, й алкоголізм, і шахрайство,
і навіть втрата пам’яті.
– Це люди, які опинилися на межі, –
продовжив розповідь Андрій Малов. Чи
багато з них повертаються до нормального життя – виміряти це неможливо.
Норма – це поняття відносне. Але якщо
ми хоч трішки допомогли людині – це вже
позитив, адже бездомність – це складна,
багатогранна й індивідуальна проблема,
яка існує і в розвинутих країнах світу. Подолати її неможливо, але прагнути можна і
треба, – зазначив представник «Народної
допомоги».
За словами Андрія Малова, станом
на 1 лютого у «Народній допомозі» перебувало 42 особи, з них 26 – постійні
мешканці, 8 – клієнти нічліжки, хоча з
приходом морозів їхня кількість суттєво
збільшується. Нещодавно заночувала
навіть мати з 4-річною дитиною. Зранку
її відправили до кризового центру. Жінок
тут лише 7, решта – чоловіки. Всі вони
різного віку – від молодих до літніх. Серед
мешканців є і відомі люди, зокрема барабанщик відомої співачки.

важкі сумки, що передавлюють кінцівки.
Усе це може призвести до порушення
кровообігу, кров погано потраплятиме до
кінцівок. Для попередження відмороження необхідно закривати відкриті частини
тіла теплими шарфами та муфтами, – радять лікарі.

«Я ніколи не бачив
своєї мами, навіть на
фотографії…»
Марину Луцу – 24.
Він – один з багатьох
українських безхатченків. У «Народній допомозі» мешкає з листопада минулого року.
– Народився у Красноїльську. Коли мати
виношувала мене, то
вже була паралізована.
Тож народився хворим
і з пологового будинку
потрапив до лікарні, –
розповідає хлопець. – Я
ніколи не бачив своєї
мами, навіть на фотографії, коли я навчався
у 8-му класі, прийшла довідка, що вона померла. Про батька ж нічого
не чув.
З лікарні хлопчика перевели до обласного будинку малюка. Потім
Марин виховувався у дитячому будинку сімейного типу Ольги Миколаївни Корж у с. Шипинці Кіцманського району. Вона віддала його до
школи, але Марин «не потягнув» шкільну програму. І його перевели
до Хотинської школи-інтернату. Відтак отримав диплом муляра-штукатура, закінчивши ПТУ №4. Та за спеціальністю працевлаштуватися
не вдалось. Почав підробляти: то на цегельному заводі, то на ринку, а
влітку пас корови у Боянах.
З вересня по жовтень минулого року жив у друга, який і знайшов
в інтернеті інформацію про громадську організацію для безхатченків.
Таким чином хлопець опинився у «Народній допомозі».
Марин втратив паспорт, отож зараз «народнодопомозівці» сприяють його відновленню та реєстрації.
Хлопець не байдикує, влаштувався прибиральником у ТЦ «Депот»
(поки що неофіційно). Однак там уже 2 місяці затримують виплату
зарплати, а йому треба щомісяця сплачувати за проживання 150 грн.
Отож порається у «Народній допомозі» по господарству. Каже, що готовий навіть поїхати за кордон на заробітки, щоби вирішити проблему
з житлом, як це роблять багато українців. Адже це чи не найреальніший
спосіб заробити на власне житло. Та на закордонний паспорт йому
бракує грошей.
Марина у «Народній допомозі» все влаштовує, однак, як і будь-яка
нормальна людина, він мріє зустріти свою половинку, створити сім’ю,
народити дітей… у власній оселі.
На жаль, мрії поки що залишаються тільки мріями. Бо нині й значно заможніші за Марина чоловіки не одружуються, не маючи власної
домівки…

Сторінку підготувала Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Чиста екологія – здорове майбутнє. Це аксіома. Та планка зацікавлення людей екологічними проблемами різко падає. Як і показники їхнього здоров’я.
Подібне спостерігається не лише в Україні. Попри це ризикну привернути увагу читачів до діяльності місцевих екологів.

Утилізація та переробка сміття –
справа майже надприбуткова
Щорічно на Буковині утворюється 355,3 тис. т відходів,
з яких на Чернівців припадає
176,8 тис. т, то переробляється,
тобто потрапляє у повторний
господарський оборот 104,3
тис. т.
Та, як наголосив керівник управління, практично в усіх районах області
сміттєзвалища експлуатуються незадовільно. Найгірші наслідки від стихійних
сміттєзвалищ уздовж потічків і річок.
Не треба, мабуть, казати, що весь цей
непотріб потрапляє потім до питної води
буковинців. Це відомо навіть школярам,
але чомусь не керівникам місцевого
самоврядуавння Путили, Сергіїв Пу-

тильського, Атак, Хотинського, де сміттєзвалище знаходиться у 150-метрах
від Дністра, а також Остриці, Цуреня,
Горбово, Мольниці Герцаївського районів. У цих селах хаотичні звалища
відходів можна побачити вздовж Прута.
І хоча більшість сімттєзвалищ в області
вже нарешті паспортизовані, та це не
вирішує проблему. Бо значна частина
з них чи то не погодила розташування
зі службою геології, чи немає дозволів і
лімітів на утвореня та розміщення відходів, чи не провела їх обвалування,
що не відповідає природоохоронному
законодавству тощо.
Одне слово, як зазначено в рішенні колегії «Про координацію природоохоронної роботи в Чернівецькій
області», відкритими залишаються

питання контролю за сміттєзвалищами, обліку утворення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення
відходів й їхня паспортизація. Крім
того, вже давно треба було розробити
схеми санітарного очищення населених пунктів та скласти і вести реєстр
об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів і реєстр місць їхнього

Незаконні
користувачі:
і ти – «Добробут»?!
Жодного договору про надання в оренду
водних об’єктів місцеві райдержадмінісрації
не вклали. Йдеться про дозволи користувачам земельних ділянок водного фонду з
розташованими на них водними об’єктами,
що займаються риборозведенням. (Цікаво,
кому ж платять підприємці за користування
озерами і ставками?). Про це теж ішлося на
колегії. Річ у тому, що водним законодавством
це не передбачено! Уявляєте? Як сказано в
рішенні колегії, «Порядок надання в оренду
водних об’єктів загальнодержавного значення є не врегульованим на державному рівні».
Виходячи з цього ще у вересні 2010 року сесія
облради прийняла рішення про тимчасовий
порядок, та у червні минулого року припинила
дію цього регуляторного акту.
В області також треба провести, як наголошувалося, стовідсоткову інвентаризацію

На колегії дізналася, що рибу вже
годують біодобавками, які, на жаль,
потрапляють і в наші річки.
А ще у багатоьх населених пунктах краю
прибережні захисні смуги, на яких заборо-

нено жити і господарювати, уже... заселені.
Лише 3% з них перебувають у тому стані, як
це має бути згідно закону.
Цікаві перипетії у цьому ракурсі й довкола
ринку «Добробут», який свого часу, на думку
природоохоронців, суттєво зупинив розвиток
«Калинки». Річ у тім, що 1,2 га, на яких розташувався «Добробут», належать до водного
фонду. Тож його керівництво зобов’язалося
виконати рекреацію території. Натомість, за
твердженням екологів, їх надурили. Та все ж
останні вимагатимуть дотримання проектних
розробок аж до звернення в природоохоронну прокуратуру. Зрештою, що не кажіть, а
розумно чинив Остап Бендер, вимагаючи:
вранці – стільці, ввечері – гроші.

Руслорегулюючим роботам – зась?!.
існує реальна загроза знищення
берегозміцнювальних споруд та
житла.
Втім, як говорилося на колегії,
дозволи вивозити гравійно-піщану
суміш через рішення сесії облради отримали одиниці. Натомість
нині це один із найприбутковіших
бізнесів. А щоби припинити таке
неподобство, потрібно негайно
збільшити штрафи. Бо сьогодні
продавець гравійної суміші, заплативши штраф, не залишиться
в збитку, незважаючи на те, що
раніше за куб штрафували на 46
грн, а тепер – на 146 грн. У сусід-

видалення тощо. Мушу сказати, що
про ці проблеми від природоуправлінців особисто я вже чую два десятиліття
поспіль. А змін на краще дуже мало –
хіба що начальники змінюють одне одного... Втім, цього разу у роботі колегії
взяли участь науковці – два відомих
професора з біологічного факультету
ЧНУ. Це вселяє певні надії.

Дністер має стати
заповідною зоною

всіх ставків. Ця робота проведена лише у Новоселицькому районі.
До слова, торік природоохоронці відмовили у погодженні 16 проектів відведення
земельних ділянок водного фонду площею
понад 3,5 га через нецільове відведення.
Бо у прибережних захисних смугах Чернівців, Сторожинецького, Заставнівського
та Кельменецького районів передбачалося
обслуговувати житлові будинки та сільськогосподарські потреби.

ній Румунії подібний штраф у 100
разів вищий. Зрештою, про це вже
мовиться щонайменше протягом
останніх 10-15 років...

«Паркова вежа» –
тимчасова споруда…

Прикметно, що стосовно земельних ділянок законодавство
теж не особливо дотримувалося.
Тільки зараз це питання врегулювали. Саме тому, за словами Бориса Баглея, земля під ресторан
«Паркова вежа», розташованого
на території заповідного фонду в
парку ім. Шевченка, і який забрав

Брусиловський прорив «кувався»
в легендарному Хотині
З минулим тисячолітнього Хотина пов’язано чимало
доленосних подій, військових баталій, дипломатичних
раундів, які зіграли важливу роль в європейській
історії. Одні із них відбувалися безпосередньо під
стінами могутньої фортеці, де у кровопролитних битвах
вирішувалася доля держав і народів, а інші залишались
часто непоміченими і тільки згодом з’ясовувалася їх
важливість у подальшому.

Та на Буковині немає підприємців, які хотіли
б нею займатися
На цьому наголосив Борис БАГЛЕЙ, начальник державного
управління охорони навколишнього природного середовища в
Черівецькій області під час обговорення питань, розглянутих колегією,
що стала підсумковою за минулий
рік. І чи не тому вже багато десятиліть
поспіль проблема твердих побутових
відходів (ТВП) та діяльності сміттєзвалищ у містах і селах краю не сходить з
порядку денного. Адже для вирішення
цього питання вже неодноразово виділялися чималі кошти з екологічного
фонду області та держави. Принаймні,
про це звітувало попереднє керівництво держуправління. Втім, певний
поступ почав спостерігатися і частина
відходів уже переробляється.
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ЕКОЛОГІЯ: СПОСІБ ЖИТТЯ ЧИ БІЗНЕС?

Принаймні, за таке рішення
колегії проголосували всі її члени, в тому числі представники
Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресірсів та Головного управління
Держкомзему. Зазвичай, воно
звучало не так категорично, але
зміст вкладався саме цей. Адже,
за словами п. Баглея, наслідки
руслорегулювання без належної
науково-технічної оцінки впливу
на довкілля є непередбачуваними
для гідрологічного режиму річок.
А тому роботи зі спрямлення русел
річок допустимі лише тоді, коли

Передплатний індекс 09584

у пенсіонерів критий павільйон,
де вони грали в шахи, шашки та
читали пресу, не відводилася!
«Паркова вежа» з’явилася як
тимчасова споруда за ескізним
проектом. А як відомо, немає
нічого більш постійного, ніж тимчасове. Щоправда, земельну
експертизу ресторан пройшов.
Та все ж, як бачимо, своїм усе
можна. Гадаю, тепер зрозуміло,
чому наші бізнесмени скачуть,
мов навіжені, з однієї партії до
іншої та люблять ходити у друзях
сильних світу цього. Та ще краще
– самому кермувати!

Незважаючи на те, що у порівнянні з 2009 роком
штрафи, за словами Василя ДУТЧАКА, начальника
екологічної інспекції, виросли у 8 разів (від 89 тис. грн
до 626 тис. грн), ситуація з екологічними порушеннями в
області далека від бажаної. Існують непорозуміння навіть,
так би мовити, між своїми. Приміром, екологи вже давно
шукають співпрацю з місцевою рибінспекцією, та, на жаль,
не знаходять. А на думку начальника управління екології
Баглея, вся акваторія Дністра має стати заповідною зоною.
Втім, це могло б бути вже дійсністю, коли б Хотинський національний парк створили б років із 20 тому. Але вже зараз
науковці-екологи та природоохоронці працюють над тим,
щоби його розширити.
Керівник екоінспекції звернув увагу на те, що обробка
садів, які розташувалися вздовж річок, обробляють по
30-40 разів за сезон, що дуже шкодить не тільки людям,
а й річкам.

Агролісотехнічному
факультету в ЧНУ – бути
Про потреби області у власних спеціалістах лісу та
сільського господарства заговорили під час колегії представники університету – професори Михайло МАРЧЕНКО та Степан КОСТИШИН. Адже і база для цього
є прекрасна – біологічний та географічний факультети і
Сторожинецький лісотехнічний коледж. І кадри такі без
роботи не залишаться. Оскільки з’явилася ідея, думка, то
будемо тепер чекати на її реалізацію. Думки ж, як відомо
тепер, річ матеріальна.

Сторінку підготувала Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

У будь-якому разі «аура» Хотинських військових вікторій надихала
полководців на нові перемоги. Можна
припустити, що саме тут остаточно
визрів план наступу російської армії в
Першу світову війну (1916 р.), відомий
як Брусиловський прорив.
Підготовка до наступу російської
армії навесні 1916 року співпала з
оглядом військових формувань Південно-Західного фронту під командуванням генерала О.О. Брусилова
російським імператором Миколою ІІ
(1894-1917 рр.) поблизу уславленого
Хотина.
Самодержець Микола ІІ прибув спочатку потягом до Кам’янцяПодільського надвечір 28 березня, де
його зустріли місцевий губернатор та
військове начальство. Наступного дня
він вирушив до Хотина для інспекції
підрозділів 9-ї армії. У своєму щоденнику Микола ІІ занотував: «29-го.
Вівторок. Всю ніч і весь день дув шторм
і налітали шквали з градом і дощем. В
9 год. сів з гр. Фредеріксом (управляючий двором – автор) в мотор і відправився через знайомий мені Кам’янецьПодільський по шосе через Дністер і м.
Хотин верст за п’ять. Там на відмінному
полі відбувся огляд: 11-му арм. і 3-му
кавал. корпусам, звід. батальйону від
12-го арм. корпусу, 2-му Єкатеринодарському п. і Туркменському кін.
полку. Всі війська представилися у
прекрасному виді. В Хотині відвідав
два лазарети і снідав в будинку уїзного
дворян. зібрання. Сонце все-таки вийшло під кінець. Повернувся в поїзд
5½ год. значно раніше ніж їхав туди.
Залишився дуже задоволений проведеним часом. Займався. О 8 г. обідало
вище військове начальство: Брусилов,
гр. Келлер, гр. Баранцов і ген. Крилов

і др. Ввечері грав у кості».
Про відвідини міста над Дністром
імператор також не оминув повідомити дружину в одному із листів. Він
писав: «Штаб 9-ї армії приготував мені
простий сніданок в маленькому місті
Хотині, де я також відвідав 2 лазарети.
Цього дня ми були 9 годин на повітрі».
Перебування Миколи ІІ у Хотині
знайшло також відображення на

численних світлинах, зроблених
придворними фотографами. Останні
зберігаються у фондах Центрального
державного архіву кінофотофонодокументів Росії в Санкт-Петербурзі
й доступні завдяки сучасним інтернетресурсам.
На фотографії бачимо самого
імператора в оточенні військових
(з-поміж них можна вирізнити й генерала О.О. Брусилова) на огляді військ
і парадному проходженні. Серед
світлин є й тогочасні фото Хотинської
фортеці, але чи оглядав її імператор
хоча б здалеку, точно невідомо.

Очевидно, все ж таки цар побував
під стінами укріплень оспіваних М.
Ломоносовим, позаяк придворний
фотограф зробив світлини фортеці,
а він фіксував всі будівлі, де бував,
чи які відвідував Микола ІІ.
Під час візиту російського імператора до Кам’янця-Подільського і
Хотина йому був вперше представлений план наступу на австро-німецькому фронті в кампанії 1916 р.
Його автор – головнокомандувач
Південно-Західним фронтом, генерал
від кавалерії О.О. Брусилов запропонував нанести одночасно удари

всіма арміями фронту в декількох
напрямках. У своїй доповіді царю
генерал довів можливість і необхідність наступу. О.О. Брусилов заявив
імператору: «Я твердо переконаний,
– згадував він у своїх мемуарах «Мої
спогади», – що нині ввірені мені армії
після декількох місяців відпочинку
в прекрасному стані, мають високий
бойовий дух і на травень будуть готові
до наступу». Фактично тоді був складений план прориву ліній оборони
ворожих військ, відомий як Брусиловський прорив. Микола ІІ спочатку
досить стримано поставився до нього,

Марічка Яремчук виступила на шоу «Голос країни»
Донька славетного співака представилася Марією або просто Машею, і
заспівала пісню «Ехали на тройке с бубенцами»
«Містикою» та «допомогою вищих
сил» назвали пізніше виступ 18-річної
Марічки Яремчук організатори конкурсу.
До неї повернулися крісла усіх тренерів,
хоча, за винятком Пономарьова, кнопок
вони не натискали.
– Те, що Марічка – донька Назарія
Яремчука, – я дізнався раніше, – зізнався
після телешоу Олександр Пономарьов,
адже дівчина під час програми так і не на-

звала суддям свого прізвища. Він також
додав, що дуже шанує цього виконавця,
і йому сподобалося, що претендентка не
хизувалася своїм прізвищем.
Отож, тепер дівчина – у його команді.
Таким чином, окрім Дениса Жупника,
буковинці зможуть повболівати протягом
наступних ефірів ще й за талановиту та
вродливу Марічку.

Вл. інф.

Марічка Яремчук закінчила гімназію №4. Навчається у Київській
муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва (за
спеціальністю «естрадний спів»)
та заочно – в Чернівецькому національному університеті (факультет
історії, політології та міжнародних
відносин, спеціальність «міжнародна інформація»).

але згодом затвердив. Як відзначають
окремі дослідники, значний вплив на
позитивність царського рішення щодо
здатності військ фронту до наступу
справило саме парадне проходження
армійських формувань під Хотином.
У результаті цього наступу російських армій Південно-Західного
фронту (22 травня – 31 липня) австронімецькі війська понесли великі втрати
і змушені були залишити Галичину,
Буковину і більшу частину Волині.
Австро-Угорщина була практично
знекровлена і не здатна проводити
самостійні військові операції. Наслідком дій російських військ став також
вступ у Першу світову війну Румунії на
боці Антанти. На думку дослідників,
Брусиловський прорив разом із битвою
на Соммі поклав початок перелому в
ході Першої світової війни на користь
Антанти.
Отже, можна говорити, що овіяний
славою Хотин вкотре став «причетним» до подій, які відіграли значну
роль в європейській історії періоду
Першої світової війни.

Сергій ПИВОВАРОВ, доктор
історичних наук, директор
Буковинського центру
археологічних досліджень при ЧНУ
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на коня

Мої коні люблять цукор та бублики
Яка дівчина не мріє про лицаря на білому коні? У
конюшні 21-річного Івана РОДИГІНА – дванадцять коней,
два поні і… віслюк Йосип!

Сіно – з аеропорту

Цими гордими та красивими тваринами хлопець займається з дитинства.
Тож знає, як знайти спільну мову навіть
із найноровливішим конем…
– Нині тварини живуть у маленькій
конюшні на Роші, – зізнається Іван, – але
місця вистачає всім. А щоби коні були
здорові і гарно виглядали – потрібна
щоденна клопітка праця.
У цьому Іванові допомагають мама,
молодша сестричка та найкращий друг
Сергій.
– Хоча, – зізнається Іван, – і сусіди не байдужі до моїх улюбленців. То
моркву принесуть, то капусту… А сіно для
тварин замовляю зі Львова та Хмельницького. Але й у Чернівцях маю своє «місце
для збирання сіна». Це наш Чернівецький
аеропорт. Мене там вже добре знають, то
ж коли косять – завжди залишають траву
для моїх коней.
Це сіно Іван возить додому в стодолу
автомобілем, каже, що коней як тяглову силу не використовує, вони – «для
душі»…
– Коні – тварини свободолюбиві. Важко з ними знайти «спільну
мову»?
Щоби знайти з ними «спільну мову»,
треба навчати їх з дитинства. Вони звикають до голосу та команд хазяїна. Тоді
у будь-якій ситуації їх можна заспокоїти,
приборкати. Наприклад, коли поруч
вибухнула петарда – кінь перелякався.
А я скомандував стояти спокійно і він
зрозумів, що небезпека минула і одразу
заспокоївся.
Серед коней Івана Родигіна
є й українська верхова, й араб,
орловський рисак, російський
тяж, гуцулки, а ще – шотландський та уельський поні!
– Ви багато спілкуєтеся з тваринами?
– Мої коні люблять рафінований
цукор та бублики. Але це не значить, що
їх треба лише цим годувати. Ласощами їх

заохочую за виконані команди.
А ще завжди пам’ятаю кілька важливих медичних прийомів. Наприклад,
коли у коня кровить рана – зупиняти
кров треба намоченою у воді м’якушкою
хліба. Фермент, який знаходиться у крові тварини при взаємодії з хлібом згортає
кров. Ще коні не люблять протягів та
вологи – від них хворіють. А якщо коня
напоїти одразу після бігу – запалення
легенів їм забезпечене. Тварина може
навіть загинути.
До речі, коні самі «кажуть» мені, що
хворі. Нещодавно Моня потягнула ніжку.
Вона смикала мене за куртку, піднімала
хвору ногу, показувала її, жалілася усю
дорогу до дому. Я викликав ветеринара,
але багато в чому розуміюся вже й сам. У
мене вдома два холодильника – один для

По трикутнику, який є на зубах у коня, можна визначити вік
тварини. У середньому коні живуть 30-35 років.

Пішки з ІваноФранківська
до Чернівців

їжі, інший для ліків.
– Звідки у вас тварини?
– Кількох я купив, а кілька потрапили до мене у жахливому стані. Якось
мені привели худу, хвору тварину, яку
ніхто вже не хотів виходжувати. Але
я не пошкодував часу, – доглядав,
лікував. І любов та добре ставлення
перетворило нещасну тваринку на
гарного коня, який тепер приносить

– До вас за допомогою звертаються родини, в яких є дітки з ДЦП.
Чи допомагає іпотерапія?
– Дітей з ДЦП до нас приводять уже 5
років. Таке лікування дійсно допомагає!
Перша дитина, яка не могла ні сидіти, ні
стояти, вже сидить і навіть виговорює
деякі слова. Обов’язково таке лікування
має проводитись без сідла. Плату з таких
родин я не беру.
Самі ж тварини до хворих діток ставляться позитивно. Навіть, якщо кінь
збуджений, то, побачивши хвору дитину,
одразу ж заспокоюється.

радість дітям. А одного коня привезли
дуже заляканим – попередні господарі
його били, знущалися. Понад рік привчав його не боятися людей. Є у мене
й кінь, якого колись збила машина.
Бідна тварина боялася усього, що
повз неї рухалося. Та я знайшов вихід:
прив’язував коня до машини і повільно
під’їжджав до тварини. Через рік кінь
перестав боятися автомобілів.

Одного турійця з прізвиськом Легенда я забрав з Івано-Франківська.
Пам’ятаю, кобила була у дуже поганому
стані – її прив’язали до дерева і, боячись,
що кінь щось утне, їжу подавали лише на
вилах. Я підійшов, почав розв’язувати…
Коли повернувся – жодної людини на
території не було – усі поховались. У ту
мить і я перелякався. Та колись я з цією
кобилою «працював», і можливо вона
мене згадала. Агресії не проявила. Щоправда, у машину вона так і не зайшла.
Тому до Чернівців довелося йти пішки. Ми
вийшли о 4-ій годині ранку і через добу
були вдома. Люди виходили, допомагали
– виносили відра з водою, адже на дворі
стояла страшенна спека. Дорогою коня
навіть кілька разів хотіли купити.
Коней вибирають по вихрах
(закрученому волоссі). Якщо у
коня є довгий вихор на шиї – він
не боїться води. Якщо один вихор
на лобі – кінь спокійний. Якщо
більше – кінь норовливий.

– Тварини відчувають емоційний
стан людини…
– Кінь завжди відчуває поганий настрій чи погане самопочуття людини. Він
може підійти, просто постояти поруч, або
лизнути руки чи «поцілувати» в щоку.
Таких коней називаю антистрес – вони
моментально заспокоюють. Загалом,
коні – борці за здоровий спосіб життя.
Вони не люблять, коли біля них курять, чи
знаходяться у нетверезому стані.
– Яку суму грошей треба брати
охочим покататися на ваших красенях?
– Пропоную три варіанти катання.
Перший – люди самі їздять верхи. Це
коштує 60 грн за годину. Щоправда, новачки годину не витримують. Другий – усі
охочі їдуть по запланованому маршруту
разом зі мною. Я навчаю, як правильно сидіти, тримати голову, плечі, груди, і найголовніше – як правильно рухати талією.
Таке навчання коштує 80 грн за годину.
А той, хто вже вміє кататися верхи,
любить це і стежить за своїм здоров’ям,
може придбати абонемент за 500 грн
на місяць. З ним можна кататися верхи
скільки заманеться. До речі, регулярне
катання верхи на коні зміцнює м’язи та
покращує поставу.
У середньому кінь коштує
2-2,5 тисячі доларів.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Борсука «викреслили»
з Червоної книги,

відколи його кількості стало
достатньо для полювання

– Ексклюзив нинішнього мисливського сезону
– полювання на борсука, – каже завідувач сектором Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василь
ГАВ’ЮК. – Хоча охочих до нових трофеїв мало,
бо впольовано всього три борсуки при ліміті 36.
Традиційні вподобання мисливців – полювання на козулю та оленя благородного, яке завершилося цими днями. Триває індивідуальне
полювання на кабана дикого, а також на куницю лі-
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сову, ведеться регулювання чисельності шкідливих
тварин, а саме – лисиці за спеціальними дозволами
управління.
Від початку нинішнього мисливського сезону
в області добуто 24 олені при ліміті 36, 169 кабанів
(в тому числі 6 відловлених) при ліміті 228, 250
козуль при ліміті 301.

Прес-служба Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського
господарства

Підгодівля диких звірів у зимовий період
– обов’язок лісівників. Зокрема, в ДП
«Сторожинецьке ЛГ» про це належно подбали
Фото Олени ЧАЙКИ

Редакція не завжди поділяє думку авторів, залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали. Листування лише на сторінках газети. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Відповідальність
за якість друку несе друканя ПП Ключук С. М., за доставку – Чернівецька дирекція «Укрпошти». При використанні матеріалів посилання на «Версії» обов’язкове. Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Адреса редакції:
58003, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а,
тел./факс 57-19-35
E-mail: versii@ukr.net

Наші реквізити:
Код ЕДРПО 32726216
р/рах. 26004017113743
в ЧФ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 356271

Головний редактор
Людмила ЧЕРЕДАРИК
Відповідальна за випуск
Галина ЄРЕМІЦА

Газету надруковано в
друкарні ПП Ключук С. М.
М. Чернівці,
вул. Заводська, 37в

Засновник: Л.Ф. Чередарик; видавець: МПП «Версії»

Ціна договірна. Зам. №82. Наклад: 16523

№5 (422), 02.02.2012- 08.02.2012

