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На побачення –
заради хворих діток

8 стор.

ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ...

ЖІНОЧА ВЕЧІРКА

9 стор.

ФЕДОРУК ВИГРАВ
ФОТОКОНКУРС

14 стор.

РАК – ХВОРОБА ПОГАНИХ
ЗВИЧОК

Щоби зібрати гроші на лікування двох
трирічних хлопчиків, хворих ДЦП, півтисячі
юних чернівчан виставили себе в якості…
лотів

15 СТОР.
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Полетіли!

У 2013 році на
Буковині запрацює
У понеділок відбувся перший рейс з Чернівців до Києва.
перинатальний центр
Нардепам квитки оплачуються…

Літак марки «SAAB-340» авіакомпанії
«Центр ділових авіаперевезень» (ЦДА), що
здійснюватиме регулярні авіаперевезення
за маршрутом «Ужгород–Чернівці–Київ»
– «Київ–Чернівці–Ужгород», о 7.50 особисто проводжав секретар Чернівецької
міської ради Віталій Михайлішин. Під час

спілкування зі ЗМІ з нагоди такої події
він висловив задоволення тим, що після
майже річної перерви все ж таки вдалося
відновити аівасполучення зі столицею.
Нагадаємо, що останній рейс з Чернівців
до Києва відбувся торік 27 березня. Таку
тривалу перерву Михайлішин пояснив

перемовинами щодо вартості авіаквитків.
Нагадаємо, що з сусідніх обласних центрів
рейси на Київ здійснюються лише з міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ». І
вартість квитка в обидва боки – майже 3500
грн, тоді як подорож з Чернівців до Києва і
назад обходиться у 2400 грн.
Першим рейсом полетіли 10 пасажирів,
серед них – нардеп Геннадій Москаль. Він,
на відміну від пересічних буковинців, таку
розкіш собі може дозволити, оскільки його
польоти оплачує ВРУ.
Віталій Михайлішин запевнив, що в разі
потреби такі рейси до столиці зможуть здійснюватись не лише по понеділках, а й в інші
дні, головне, щоб вони мали попит серед
буковинців. Він також повідомив, що з травня
планується відкриття регулярного авіасполучення з Туреччиною, Болгарією та Ізраїлем.

житлом, у Чернівецькій області було
проведено інвентаризацію будівель
щодо можливості реконструкції їх під
спеціальні гуртожитки. Зокрема, в Заставнівському районі вже розпочато
реконструкцію відповідних приміщень. А на Глибоччині в селі Кам’яна,
як зазначив Олесь МАТВІЄВ, директор обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, під
забудову таких гуртожитків сільська
рада виділила близько 4 га землі.
Щоб дітки у прийомних сім’ях
почували себе комфортно та були
оточені любов’ю, для кандидатів у
батьки проводиться спеціальне навчання. Воно є обов’язковим для тих
людей, які не знають дитини і не є
рідними для малюка.

Про це розповів начальник Головного управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ. Проект реалізується в Україні Державним агенством з інвестицій та
управління національними проектами. Його мета – покращення
показників репродуктивного здоров’я населення, зменшення показників материнської і малюкової захворюваності та смертності
шляхом створення потужного пологово-допоміжного закладу.
Згідно нормативів Мінздоров’я України в Чернівецькій області
має бути створений один обласний перинатальний центр – високотехнологічний медичний заклад ІІІ рівня, який надаватиме
спеціалізовану акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу. За словами Ігоря Шкробанця, в області створено робочу
групу з реалізації проекту «Нове життя – нова якість охорони
материнства і дитинства».
Після аудиту перинатальної служби області комісія МОЗ України базовим закладом для створення перинатального центру погодила комунальну міську установу «Міський клінічний пологовий
будинок №1». Введення центру в експлуатацію заплановано на
кінець 2013 року. Перинатальний центр надаватиме першочергово допомогу жінкам зі складним перебігом вагітності та дітям, які
народилися з вадами і потребують особливої уваги лікарів. Центр
матиме високоякісне обладнання, навчених фахівців, які зможуть
забезпечити якісну допомогу новонародженим. Нині в області діє
функціональний перинатальний центр – структура, яка створена
з закладів різних форм підпорядкування, цілком забезпечує процеси виношування вагітності, пологів та виходжування хворих
і недоношених дітей. До його акушерської частини включено
пологові будинки міста Чернівці, центр антенатальної (внутрішньоутробної) охорони плоду в обласному діагностичному центрі,
обласну лікарню, реанімацію обласної лікарні, виїзну акушерську
реанімаційну бригаду. До неонатальної (післяутробної) частини
входять обласна дитяча лікарня, три відділення – реанімації,
патології новонароджених і ІІ етапу виходження недоношених та
виїзна реанімаційна бригада.

Лідія Кирилюк, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Добра родина –
Українці, досить
дрімати! Допоможемо запорука щастя дитини
– За статистичними даними на
Щоби забезпечити дітей-сиріт та
одне одному
Буковині проживає близько 185
дітей, позбавлених батьківської опіки
З таким гаслом звернувся до своїх
колег В’ячеслав САНДУЛЯК, головний
лікар обласної консультативної
стоматологічної поліклініки,
напередодні професійного свята –
Всесвітнього дня стоматологів.

Він запропонував їм протягом двох днів – нинішнього
четверга і п’ятниці здати безкоштовно кров, яка, при потребі, врятує життя буковинцям.
– Приємно відзначити, що всі без винятку підтримали
цю ініціативу, – каже В’ячеслав Назарович. – Загалом хочу
відзначити, що люди стають більш відповідальні та соціально активні. Протягом останнього часу ми відновили в поліклініці рух наставництва. Передаємо молоді свої знання,
допомагаємо швидше оволодівати тонкощами професії.
Зрештою, вже час самим нести відповідальність за те, що
з нами відбувається. Як і самим поліпшувати своє життя.

Вл. інф.

тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, – розповідає Інна САВІСЬКО, заступник
начальника служби у справах дітей ОДА. – На жаль, минулого року
статус дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківської опіки, було
надано 168 дітям.
Загальновідомо, що набагато
краще дітям виховуватися у сім’ях,
тож у випадку їхньої втрати чи при
позбавленні батьків їхніх прав соцпрацівники квапляться знайти діткам нову родину. Нині таких дітей
є близько 1300. З них біля 840 дітей
влаштовані в сім’ї опікунів і піклувальників і більше 200 – живуть у
прийомних сім’ях та будинках сімейного типу. У краї таких будинків
налічується тільки 12.

Для його оснащення передбачено
50 млн. грн з держбюджету

«Життя буковинця Івана Телегуза – в руках
української влади»

ті. У який спосіб його стратять, поки невідомо,
але неофіційні джерела подейкують, що це
буде «ін’єкція».
Чи може Україна врятувати Івана Телегуза? Теоретично – так. Практично ж – рятувати
Телегуза Україна не поспішає: за своїм правовим статусом він є особою без громадянства.
Хоча за логікою, українське громадянство
він мав би набути автоматично після розпаду
СРСР, оскільки народився на території Української РСР.
Рік тому, на початку 2011 року, Телегуз
звернувся до консульського відділу Посольства України у США з клопотанням про набуття
громадянства України. У відповідь – тиша.
Питання досі не вирішене…
Про перебіг подій щодо справи буковинця
Івана Телегуза, якого мають стратити навесні
у США, редакцію «Версій» продовжує інформувати британська благодійна правозахисна
організація «Reprieve» з Лондона.

Топ-новиною прес-конференції, в якій взяли участь
голова обласної організації партії «Фронт Змін» Максим Бурбак, керівник фракції «ФЗ» у міській раді Олексій Каспрук
та народний депутат України Геннадій Москаль, стали дані,
наведені нардепом, щодо основних економічних показників
краю. Пан Москаль показав статистичний бюлетень за 2011
рік, виданий Державною службою статистики України. Згідно
нього Буковина посідає останні місця в Україні.
Промислове виробництво в Чернівецькій області за
2011 рік порівняно з 2010 роком збільшилося на 107,4 %.
Але до рівня 2010-го року склало всього 88 %. І за цим показником наша область перебуває на останньому, 27-му
місці в Україні. Питома вага регіону в загальному обсязі
реалізованої продукції становить 0,3 %, що також є найнижчим показником в Україні. У наших сусідів він вищий:
у Хмельницькій області – 1,2%, Тернопільській – 0,6 %,
Івано-Франківській – 1,9 %, Вінницькій – 1,6%. Обсяг
реалізованої промислової продукції на душу населення
по Україні – 21981,6 грн. У Чернівецькій області цей показник найнижчий – всього 3554,8 грн. Для порівняння: у
Хмельницькій області – 93257 грн, Тернопільській – 55870
грн, Івано-Франківській – 14058,2 грн. Експорт в області
складає 122242,1 тис. дол. США, імпорт – 147043,6 тис.
дол. США, тобто імпорт перевищує експорт на 24801,5
тис. дол. США.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Таку думку на прес-конференції, яка відбулася цими днями в Києві, висловила Софі
Уокер, адвокат буковинця Івана Телегуза, якому винесли смертний вирок у США
За її словами, суд штату Вірджинія виніс
смертний вирок Івану Телегузу після розгляду справи за звинуваченням у замовленні
вбивства його колишньої дівчини і матері його
дитини. Та після оголошення вироку основні
свідки процесу відмовилися від своїх показів,
зізнавшись у лжесвідченнях, скоєних під тиском слідства.
Уокер наполягає, що її підзахисний невинний, а два виконавці злочину вказали
на Телегуза, щоб уникнути смертної кари.
В результаті суд їм виніс вирок – 30 років
ув’язнення. Страта буковинця призначена на
весну 2012 року.
Адвокат наголошує, що порушено Віденську конвенцію, українській владі не повідомили про арешт Телегуза, а уповноважений
з прав людини Ніна Карпачова вперше взяла
участь у справі у серпні 2010 року, хоча вердикт був винесений ще 2006 року.
– У пана Телегуза надзвичайно мало часу і
він потребує допомоги з боку української вла-

ди, – заявила Софі Уокер, яка зараз перебуває
в Україні й обговорює цю справу з українською
владою та громадськими організаціями. Основною метою на цьому етапі Уокер називає відміну смертної кари, але цього можна досягти
лише з допомогою України.
На даний час Іван Телегуз перебуває у
камері смертників штату Вірджинія.
Як заявила британська організація
«Reprieve», сторона обвинувачення скористалася тим, що Іван Телегуз є українцем за
походженням: на суді йому висунули обвинувачення у тому, що він був «небезпечним
членом «російської мафії» і живим «може
становити загрозу в майбутньому».
– Сторона звинувачення не тільки не
знала про те, що пан Телегуз не має жодного
стосунку до такої групи, але й помилково
представила його росіянином, – повідомляє
«Reprieve».
Проте, незважаючи на нові обставини
справи, Іван Телегуз продовжує чекати смер-

Буковина: найменша і
найгірша?
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15 тис. євро – на
органний зал від
Фірташа

Учора до Чернівців з робочим
візитом прибув голова Федерації
роботодавців України, колишній
краянин, голова Ради директорів
Групи компаній Group DF Дмитро
Фірташ, а з ним – і 15 тисяч євро на
облаштування органного залу Чернівецької обласної філармонії. Крім
того, під час екскурсії, яка відбулася після зустрічі з працівниками
закладів культури краю у театрі ім.
О. Кобилянської, бізнесмен пообіцяв допомогти з ремонтом його приміщення і виділити для цього 9 млн.
грн. Меценат підтримає грошима
також і Художній музей.
Згодом газовий магнат зустрівся у будинку з левами з представниками бізнесових кіл краю. Тут мова
йшла про особливості економічного
розвитку регіону та залучення інвестицій до Чернівецької області. Стосовно цього
голова ОДА М. Папієв зауважив, що, пошук власного «місця під сонцем» має бути
оригінальним і креативним.

Без роботи
залишаться
94 податківці
30 січня припинила своє існування Державна податкова адміністрація в Чернівецькій області. Відтепер
обласний фіскальний орган перейменовано в Державну
податкову службу, яка є правонаступником ДПА в Чернівецькій області та як юридична особа зареєстрована
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, – повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю ДПС у
Чернівецькій області.
Внаслідок реорганізації чисельність податківців в області зменшиться з 890 до 796 осіб. Наразі кількість працівників обласного апарату вже скорочена з 233 до 198.
У результаті оптимізації структури та функцій районних податкових інспекцій відбудеться об’єднання ДПІ
Хотинського та Кельменецького районів у Хотинську
міжрайонну ДПІ, а також ДПІ Кіцманського та Заставнівського районів у Кіцманську міжрайонну ДПІ. Внаслідок
реорганізації з 406 працівників у районних ДПІ залишиться працювати 328 осіб, при цьому скорочення торкнуться
в основному районних інспекцій.
Натомість в ДПІ м. Чернівці, яка забезпечує переважну більшість податкових надходжень області, кількість
працівників буде збільшена з 265 до 270.

Вл. інф.

регіональні
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Під час холодів
у Чернівцях
обморозилися
22 людини

Вл. інф.

Команда з Волині – переможець Кубку
України з лижного туризму

На Цецино в Чернівцях відбувся Кубок України зі спортивного туризму – лижного. На Буковині
змагання такого рівня відбулися вперше. Організатор Кубку – Чернівецька обласна федерація
спортивного туризму на чолі з її президентом
Віктором Скрипником прийняла 9 команд з 6-ти
областей України, які впродовж 3-х днів долали
перешкоди на дистанціях.
Стартував Кубок України з особисто-командних змагань на дистанції «Смуга перешкод». Другого дня команди, кожна з яких складалася з 4-х
спортсменів – 3-х хлопців і однієї дівчини, вийшли
на 12-кілометрову дистанцію «Лижний маршрут».
Складні погодні умови не завадили фінішу
спортсменів-екстремалів. Найспритнішою виявилася команда з Волині – вона і стала переможцем. ІІ місце виборола команда з Сумщини,
на ІІІ загальнокомандному місці – спортсмени
з Івано-Франківської області. Команда Чернівецької обласної федерації спортивного туризму посіла ІV місце. А вже за місяць чернівецькі
спортсмени представлятимуть Буковину на Чемпіонаті України з лижного туризму в Яблуниці на
Івано-Франківщині.

У зв’язку із сильними морозами в Чернівцях та області
було утворено 14 пересувних пунктів обігріву для населення, 2 з яких розташувалися у місті за адресою вул.
Ентузіастів,15 та на вул. Гайдара, 4 на території парку
«Жовтневий».
– Усього ж на території області працюють 78 пунктів
обігріву громадян та 62 тих, які функціонують на базі центральних районних лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів, – зазначив Анатолій ДУДКА, начальник
управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації під час
прес-конференції. – Всі ці пункти працюють цілодобово
протягом усього періоду несприятливих погодніх умов.
До речі, відвідали їх вже понад 1300 громадян.
Та все ж були зареєстровані 22 випадки обмороження. Серед потерпілих були не тільки безхатченки, а й
люди, що працюють на вулиці. Вони обморозили стопи
ніг і кисті рук.
Не радує ситуація і з пожежами. Минулого тижня їх
виникла рекордна кількість – аж 62, внаслідок чого загинуло 8 людей і було врятовано 9. Найбільшими стали
пожежі у Чернівцях на вул. Нечуя-Левицького, де згорів
будинок, та на вул. Руській – там загинув пенсіонер і
згоріло три квартири.
Як відомо, погорільцям надали тимчасове помешкання на вул. Полєтаєва.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Суд за позовом «Фронту Змін» до
облради не відбувся

Судове засідання перенесли… Захворіла
одна з суддей
Розгляд справи за позовом
обласної організації «Фронт змін»
до обласної ради окружний адміністративний суд Чернівецької області мав розпочати 3 лютого. Суть позову – скасування
рішення Чернівецької облради
від 24.12.2011р. «Про обласний
бюджет на 2012 рік», а також про
зобов’язання облради провести
вибори голови.

На судове засідання прибули
представники Чернівецької обласної ради, «Фронту Змін» та їхній
представник Геннадій Москаль.
Як повідомила помічниця судді Василя Левицького, захворіла суддя
Віталіна Ковтюк, яка входить до
складу колегії суддів, що мали розглядати справу. Коли відбудеться
наступне судове засідання у цій
справі, наразі невідомо. Геннадій

Москаль переконаний, що суддя
захворіла не без втручання обласної влади. На думку нардепа,
швидше за все наступне судове
засідання відбудеться вже після
того, як оберуть голову облради.
Геннадій Москаль також висловив щире бажання провідати
хвору суддю, принести їй апельсинів, щоби швидше одужала.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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Чернівці - «тепле місто»

№6

За часів незалежності України прикметою Чернівців стали іноземні студенти
У Чернівцях ліцензію на здійснення навчання іноземних студентів мають два вузи:
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича та Буковинський
державний медичний університет. Нині у
ЧНУ навчається 67 студентів-іноземців,
у БДМУ – більше 700. На Чернівецькому
факультеті Національного університету
«Харківського політехнічного інституту» теж
здобувають знання іноземці. Це громадяни
Туркменістану, які освоюють спеціальність
менеджменту.
Згідно ліцензії, в ЧНУ можуть навчатися
не більше 200 спудеїв з інших країн. Сьогодні
тут «гризуть граніт науки» юнаки та дівчата з
Росії, Молдови, Азербайджану, Білорусі, Греції, Ізраїля, Німеччини, Литви. Громадяни Росії
та Молдови мають можливість навчатися за
програмою обміну студентів. Їх зараховують
до українських вишів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. За
цією програмою вони мають змогу навчатися
на державному замовленні, отримувати стипендію і проживати в гуртожитку. Їм досить
легко адаптуватися в новому колективі. Викладачі
ставляться з розумінням. Українці-студенти дружньо налаштовані до своїх одногрупників-іноземців,
допомагають не тільки в навчанні, а й у житті.
–За чотири з половиною роки навчання я
жодного разу не відчула національної дискримінації. З першого дня мене сприйняли як свою.
Оскільки я розмовляла українською, викладачі
ставились до мене толерантно. Чернівці – «тепле» місто, в якому я би залишилася назавжди»,
– каже студентка 5 курсу філологічного факуль-

тету Сімак Ірина.
У БДМУ навчається набагато більше іноземців.
З 1 вересня минулого року тут почав функціонувати
медичний факультет №3, на якому здійснюється
підготовка іноземних громадян за спеціальностями
«Лікувальна справа» та «Педіатрія». Освіту лікаря
на медичному факультеті №3 здобувають майже
600 представників багатьох зарубіжних країн із
понад 40 різних куточків планети. Географія надзвичайно різноманітна. Це вихідці з країн Європи,
Америки, Ближнього Сходу, Азії, Африки та СНД.

уроки демократії

Органи
самоорганізації
населення
Органи самоорганізації населення
(ОСН) – яскравий приклад такого рівня
участі громадян як делегування. Сільські, селищні, міські, районні в місті ради
можуть наділяти жителів, об’єднаних за
їхньою ініціативою у будинкові, вуличні,
квартальні та інші органи самоорганізації
населення, частиною власної компетенції,
фінансів, майна.
Основні завдання ОСН – це участь у
реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території та
розв’язанні питань місцевого значення.
Для реалізації ОСН своїх повноважень,
місцева рада передає їм відповідні кошти,
а також матеріально-технічні та інші ресурси. Контроль за використанням цих
ресурсів залишається за радою.
Процедуру створення ОСН можна поділити на два етапи: ініціювання створення
ОСН та отримання дозволу на створення;
обрання ОСН та його реєстрація.
1. Для створення ОСН треба тричі провести загальні збори громадян (для ухвалення рішення про ініціювання створення
ОСН; для прийняття положення про ОСН;
для обрання складу ОСН);
2. Місцева рада може відмовити у
наданні дозволу на створення органу
самоорганізації населення лише у разі
ініціювання створення ОСН з порушенням
вимог, встановлених законом;
3. Персональний склад ОСН обираєть-

ся на загальних зборах шляхом таємного
голосування; обраними вважаються особи, які отримали більше половини голосів
учасників зборів;
4. ОСН обирається терміном на строк
повноважень відповідної ради, якщо
інше не передбачено рішенням ради чи
положенням про орган самоорганізації
населення.
Легалізація ОСН є обов’язковою і здійснити її можна двома способами: шляхом
реєстрації або шляхом повідомлення про
заснування.
У випадку реєстрації – ОСН набуває
статусу юридичної особи, що надає йому
додаткових можливостей: реалізовувати
делеговані відповідною радою повноваження, здійснювати угоди, бути позивачем
та відповідачем у суді тощо. Після легалізації ОСН інформує населення про своє
місцезнаходження, час роботи і прийому
громадян.
Засідання ОСН є основною формою
роботи і проводяться не рідше одного разу
на квартал. Засідання є правочинним,
якщо у ньому бере участь більше половини
загального складу ОСН.

Ведучий рубрики – Ігор БАБЮК,
директор Буковинського центру
виборчих технологій
У наступних числах читайте, як можна
впливати на владу за допомогою звернень
громадян.

Найбільша кількість іноземних студентів (майже
65%) – це вихідці з Індії. Щодо причини обрання
саме цього навчального закладу, то мотивації у
кожного свої. Та найголовніші – це доступна ціна
за навчання; можливість отримати якісні знання та
зацікавленість у самій місцевості.
Декан медичного факультету №3, доцент
кафедри судової медицини та медичного правознавства Іван Савка впевнений, що «наше місто
привертає увагу багатокультурністю, толерантністю, архітектурними пам’ятками».

Дисципліни на факультеті для іноземних
студентів викладаються англійською мовою.
На III курсі вони також за бажанням можуть
вивчати українську. Як правило, його мають
усі. Тим паче, що юні іноземці вдячні Україні
за добру підготовку, адже викладачі медичного факультету №3 під час підготовки спеціалістів враховують особливості діяльності
майбутніх лікарів у своїх країнах.
Іноземні студенти проживають в гуртожитках університету №4 і №5 з усіма
зручностями. Для них створені навіть умови
для розвитку своєї культури. Різноманітні
заходи – концерти, вечори систематично
проводяться найбільшими спільнотами іноземних студентів з Індії, Гани і Нігерії та є популярними в університеті й за його межами.
Студентів-іноземців запрошують на міські та
обласні заходи.
Згідно анкетування, яке проводилося
торік, расова дискримінація у стінах університету не спостерігається. Зрештою, чернівчани вже давно звикли до афроамериканців.
А головний куратор медичного факультету
№3 Ніна Войткевич небезпідставно стверджує:
«Студентство – особлива група людей, яка не
виокремлюється за національністю. Усі юнаки
та дівчата мають спільну мету – здобути якісні
знання. Тому й є єдиним цілим».
Отже, Чернівці приваблюють іноземну молодь. Їй подобається тут навчатися, здобувати
якісні знання, які в по дальшому допоможуть
стати високопрофесійними фахівцями.

Служба у справах дітей Чернівецької
обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста (бухгалтера)
(вимоги – повна вища освіта в галузі
економіки та фінансів, стаж роботи на
державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як 5 років).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної
комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу
освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду
7. Декларація про доходи за 2011 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою:
м. Чернівці, вул. Університетська, 20,
служба у справах дітей облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 522408.

Ольга МАНДАЛАК, «Версії»,
фото Ігоря БЕСАРАБИ

погляд

Сучасного російського націоналіста від носіїв інших політичних поглядів відрізняє особливий
акцент на «правах русских». А
етнічні росіяни складають близько 80% всього населення Росії, й
частина з них вимагає для себе
відчутних привілеїв. Путін у своїх
останніх статтях також схиляється
на їхній бік. Він заявляє, що західна політика мультикультуралізму
та етнічної толерантності зазнала
краху. Тому й росіянам не варто
іти цим шляхом.
А у російському суспільстві
вже відчутна ксенофобія. Від неї
страждають студенти з країн Азії
та Африки, які здобувають освіту
у вищих навчальних закладах
РФ. Часті конфлікти, що супроводжувалися навіть убивствами
іноземних студентів, переповнили
чашу терпіння жертв національної
та расової нетерпимості. З кожним
роком все більше з них переїжджає вчитися в Україну, де рівень
толерантності вище. Навіть у Чернівцях можна помітити, як зростає
їхня кількість. Недавно проведене
у нашому місті анкетування студентів показало, що чернівецька
молодь є досить толерантною.
Студенти різного етнічного походження прагнуть діалогу, а

лише цим шляхом досягається
взаєморозуміння і взаємоповага.
Більшість опитаних – як громадян
України, так і громадян Індії, Нігерії та Гани – під толерантністю
розуміють «поважне ставлення
до людей інших національностей,
поглядів, віросповідань». Коли
так сприймають один одного, то
не виникає причин для протистояння.
Шкода, що в Росії перемагає
інша точка зору. Багатонаціональна країна, в якій один етнос
отримує відчутні привілеї, приречена на конфліктність. Однією
з основних причин розпаду царської імперії була насильницька
русифікація «інородців» і позбавлення їх тих прав, які мали
православні великороси. Якщо
нинішні російські політики вважають толерантність вже мертвою,
то матимуть дуже серйозні проблеми. А толерантним українцям
варто замислитися: для чого нам
нав’язують «Русский мир» з його
міжетнічними та расовими конфліктами? Адже набагато комфортніше жити, поважаючи один
одного. Ми давно звикли до такого
співжиття й не бажаємо відмовлятися від нього.

Ігор БУРКУТ, політолог

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що
є предметом іпотеки та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ
«Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) в особі філії ВАТ «Райффайзен Банк
Аваль» м.Чернівці, а саме:
Лот №1. Житловий будинок №56 з господарськими будівлями і спорудами по вул.
Севастопольська в м.Заставна Чернівецької обл., що є власністю боржника-фіз.особи
згідно Св-ва про право власності на нерухоме майно від 04.04.05р. серія ЯЯЯ №235560.
Об’єкт нерухомості - житловий будинок цегляний 1поверховий з напівпідвальним
приміщеннями літ.А заг.площею 187.4кв.м житл.пл.92.1кв.м – в задовільному стані з
необхідністю закінчення оздоблювальних робіт, та господарські будови цегляного сараю
літ.В пл.30.1кв.м, цегляної вбиральні літ.Б, споруд огорожі №1-2 (дошки, мет.сітка) та
криниці №3 (з/б кільця) – в незадовільному стані. Об’єкт забезпечено центр.мережами
електроосвітлення, газу, автономним водопроводом та каналізацією, знаходиться в
центр.частині населен.пункту з асфальтною під’їзною дорогою, розташований на зем.
ділянці пл.0.070га, закріпленої за боржником згідно довідки Заставнинської міськради
від 21.11.2011р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 176 631,30 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 8 831,57грн. без ПДВ.
Лот №2. Житловий будинок №2 з належним до нього господарськими будівлями і
спорудами по 1-му провулку Севастопольському в м.Заставна Чернівецької обл., що є
власністю боржника-фіз.особи згідно Св-ва про право власності на нерухоме майно від
14.09.05р. серія ЯЯЯ №249149. Об’єкт нерухомості – 1поверховий житловий будинок
загальною площею 58.4 кв.м житл.пл.41.6кв.м який зазнав змін в частині добудови підсобних приміщень без внесення змін в технічний та правоустановчий документи, літня
кухня літ.Б пл.забудови 39.2кв.м, сарай літ.В 23.2кв.м, гараж літ.Г 17.8кв.м, вбиральня
літ.Д, огорожа №1-2, в задовільному тех.стані, забезпечений центр.мережами електроосвітлення, газу, автономним водопроводом та каналізацією, розташований на зем.
ділянці пл.0.06га, закріпленої за боржником згідно довідки Заставнинської міськради
від 21.11.2011р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 108 556,20грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок 5% від стартової ціни – 5 427,81грн. без ПДВ.
Лот №3. Адмінбудинок загальною площею 465.60кв.м за адресою: с.Веренчанка
Заставнівського р-ну Чернівецької області вул.Новоселицька 44А, що є власністю
боржника-фіз.особи згідно Св-ва на право власності від 31.07.07р., та реалізується
в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України»
(ЄДРПОУ 02768053) в особі Чернівецького облуправління ВАТ «Ощадбанк». Об’єкт
нерухомості – цегляна 2поверхова адміністративна будівля літ.А ІІІ гр.капітальності.
Об’єкт не експлуатується протягом 8 років, занедбаний, потребує кап.ремонту в частині
заміни покрівлі, частково дерев’яного перекриття, підлоги, всіх прорізів, оздоблення,
електричного і сантехнічного устаткування для подальшої можливої експлуатації. Розташований на зем.ділянці, що належить до земель запасу Веренчанської сільради, площа
становить орієнтовно 0.11га (довідка Веренчанської сільради від 25.10.2011р.). Інші
дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 97 718,40грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
5% від стартової ціни – 4 885,92грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1, №2 та №3 призначені на 27.02.2012 року о 12:00
год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагаріна, 2. Кінцевий термін реєстрації: 27.02.2012 року об 11:00 год. Гарантійні внески та плата за
спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що
становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750 в АТ
«ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ
СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача,
боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з
майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва
з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050
858-19-40 або за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А. З метою участі
у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь
у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на
депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу
проведення прилюдних торгів.

теле Версі ї
УТ-1

Невже толерантність
померла?
Місяць залишився до президентських виборів у Росії. У
команді Путіна відчувається
нервозність: популярність «національного лідера» виявилася
значно меншою, ніж там сподівалися. Гарячково шукають безпрограшну «фішку», яка забезпечить йому безумовну перемогу
вже у першому турі. Все виразнішою cтає ставка на російський
«конструктивний націоналізм».
Путінська команда намагається
розколоти опозиційний блок
лібералів та націоналістів, перетягти на свій бік націоналістичні
сили. А для цього сам кандидат у
президенти все частіше говорить
про проблеми етнічних росіян
у Росії. Не про масову бідність,
алкоголізм, наркоманію, велику
смертність. А про відсутність
особливого статусу у «русских».
Саме так – у російській мові слова «русский» та «россиянин»
мають різне значення. Це для
українців всі громадяни Російської Федерації є «росіянами»,
незалежно від їхнього етнічного походження, і цим же словом
означають етнічних росіян. Інша
річ – наші північно-східні сусіди. Для них етнічний росіянин є
«русским».

оголошення

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 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Глас народу.
07.40 Експеримент дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,12.20,14.30,15.50,19.00,20
.30 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Армiя.
12.35 Право на захист.
12.55,22.30 Контрольна робота.
13.20 Х/ф «Я зробив усе, що мiг».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». Фiльм 2.
17.05 Оновлене мiсто.
17.20 Т/с «Ставка бiльша за
життя».
19.10 Авторська програма М. Задорнова «Задоринки».
20.35 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
21.50 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
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 М/с «Сандокан».
01.45 М/ф «Капiтошка».
01.55 ТелеАкадемiя.
03.30 Х/ф «Я зробив усе, що мiг».
04.45 Х/ф «Першокласниця».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.10,04
.00 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп та Дейл

поспiшають на допомогу».
10.05,16.05 «Давай одружимось».
11.00 Комедiя «А мама краща!»
12.25 Комедiя «Доктор Дулiттл
3».
14.05,05.00 Мелодрама «Жiнка,
не схильна до авантюр».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 Мелодрама «Кохати поросiйськи 2».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 Комедiя «Чоловiча жiноча
гра».
23.25 Х/ф «Амазонки та
гладiатори». (2).
01.05 Трилер «Правда на вибiр».
(2).
02.30 Комедiя «Молодята».
04.15 «Хованки».

IНТЕР

05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
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 «Повернення Мухтара
2».
10.05, 12.15 Х/ф «Слiпе щастя».
13.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
14.50 «Сiмейний суд».
15.45 «Судовi справи».
16.30 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Татусi».
22.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
00.35 «Подробицi» - «Час».
01.00 Профiлактика.

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.20,01.50,02.45 Погода.
05.30,04.35 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20,00.50
Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.20 Факти.
09.30,19.25,01.00 Надзвичайнi
новини.
10.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот».
12.05,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
13.45 Х/ф «Зброя».
14.35,20.25 Т/с «Лють».
16.35 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,02.50 Свобода слова.
01.55 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Подорож 2» 3D: 11.00, 12.50, 19.00, 21.00; «Ржевський проти Наполеона»
3D: 14.50; «Зоряні війни» 3D: 16.30. Малий зал: «На межі»: 12.00, 21.10; «Дуже небезпечна
штучка»: 14.00, 17.30, 19.20; «Мультяшка»: 15.50.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Ржевський проти Наполеона» 3D: 11:30, 20.00; «Інший світ: Пробудження» 3D: 13.30, 18.00;
«Зоряні війни. Епізод 1» 3D: 15:30, 22:00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
11 лютого, 18.30: «Тисяча снопів вітру». 12 лютого, 12.00: «День народження кота Леопольда»;
18.30: «Як козам роги виправляють, або Приборкання норовливої».
ТЕАТР «ГОЛОС»
11 лютого, 18.30: «Дівчинка і квітень». 12 лютого, 18.30: «Андріївські вечорниці».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Душею, розумом, пензлем». Живопис. Д. Кравець, Г. Сушарник.
«Румунія очима буковинців». Виставка робіт учасників фотоклубу «Позитив».
Виставка авторського мистецтва Григорія Шкуренка (відкриття 15 лютого о 14.00).
«Душею, розумом, пензлем». Живопис. Д. Кравець, Г. Сушарник.
Виставка «Твори українських художників к. 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
9 лютого, 18.30: вечір фортепіанної музики (соліст – Євген Ржанов, заслужений артист України).
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
12 січня, 12.00: «Вінні-Пух».

13 лютого

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».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.
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.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00,
04.00 «Час новин».
10.30 «Життя цiкаве».
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi».
11.30 «Велика полiтика».
12.30 «Машина часу».
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 Теми тижня
6.40, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
5.00, 6.50, 7.45 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?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
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
16.00, 4.00 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.05, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
0 7 . 5 0 ,
0 9 . 0 0 ,
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25
«Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Битва націй»
09.55, 18.45 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
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від М2»
13.15 «Зірки естради – зіркам
спорту»
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»
18.00 «Світ авіації»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 «Різдво у «Писанки»

«УКРАЇНА»

06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Собр».
11.00 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Тато моєї
дитини - мiй тато».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Катина любов».
20.15 Т/с «Шаман».
22.20 Х/ф «Хелбой 2: Золота
армiя». (2).
00.50 Х/ф «Перевага Борна». (2).
02.30 Т/с «Платина».
04.40 «Хай говорять».

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 \\фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.15 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
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, 04.00 Х/фільм
02.40 «Телелітопис краю»

понеділок
понеділок
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 Секс-битва.
12.00,19.45 Одна за всiх.
12.25,17.50 Т/с «Хто у домi господар?»
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15 Дом 2.
16.00 УТЕТа тато!
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер». (2).
19.20,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2).
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Дурнєв+1.
00.20 Х/ф «Небо. Лiтак. Дiвчина».
01.50 До свiтанку.

НТН

05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
06.00 Х/ф «Нормандiя - Неман».
07.00 «Друга смуга».
08.25 «Легальний дохiд».
08.30 «Правда життя». Помста
за зраду.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Шизофренiя».
15.45 Х/ф «Росiя молода».
17.15 Х/ф «Державний кордон».
18.30,04.05 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.00,04.30 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Маямi».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Останнiй легiон».
02.30 «Речовий доказ».
05.00 «Правда життя».

СТБ

05.30,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.15 Д/ф.
06.40,01.55 Т/с «Адвокат».
08.40,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 Т/с «Була тобi кохана».
13.50,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.05 «Куб».
21.10,22.25 «Танцюють всi! 4».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
01.45 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
04.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.45 М/с «Джуманджi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10,22.50 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.05 Здрастуйте, я ваша мама.
11.45,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
23.50 Т/с «Нiкiта». (2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Т/с «Грань». (2).
02.00 Т/с «Журнал мод».
02.25 Зона Ночi.
02.30 Українцi Вiра.
03.15 Країна людей.
03.40,03.50 Зона ночi. Культура.
03.45 Легендарне парi.
03.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.05 Х/ф «Вiд серця до серця».
09.00,21.05 «Жiноча лiга».
10.00 Т/с «Бухта зник лих
дайверiв».
13.30 Х/ф «Алмазний пес».
15.35 Х/ф «Знайомство з Факерами».
17.50 Х/ф «Атака кобри».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Життя пiсля слави».
22.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
22.55,01.00 Т/с «Надприродне».
23.45 Т/с «Медiум».
00.35 «15 хвилин до завтра».
01.40 «Нiчне життя».

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 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Глас народу.
07.40 Експеримент дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.15,12.50,15.50 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00 Новини.
12.10,20.05,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.15 Ювiлейний вечiр Андрiя
Демиденка, ч. 1.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 «Тобi, єдинiй». Концертна
програма до Дня закоханих.
16.55 Ювiлейний вечiр Андрiя
Демиденка, ч. 2.
18.40 221. Екстрений виклик.
18.45 Хокей. Чемпiонат України.
«Сокiл» (Київ) - «Донбас-2» (Донецьк). У перервi - Новини.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 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.
01.35 М/с «Сандокан».
02.50 ТелеАкадемiя.
03.50 Д/ф «Праведники».
04.40 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,01.05

«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.20,16.05 «Давай одружимось».
11.15 Комедiя «Чоловiча жiноча
гра».
12.55,13.50 Т/с «Клон 2».
14.40,04.35 Т/с «Свiт Сонi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.50 «Сiмейнi мелодрами».
18.30 «Не бреши менi 3».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 Мелодрама «Титанiк».
01.20 Трилер «Брати». (2).
03.05 Х/ф «Амазонки та
гладiатори». (2).
IНТЕР
06.00 М/ф.
06.05 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 «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20,22.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
00.50 Д/ф «Секретнi територiї».
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.15 Х/ф «Бiжи, товстун, бiжи».
03.45 Д/ф «Я бачив той свiт».
ICTV
05.15,06.25,02.45,04.00 Погода.
05.25,08.45,03.30 Факти.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.20,07.40 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.35,22.25 Т/с «Таксi».
07.50 Ти не повiриш!
09.30,19.25,02.00 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15,20.25 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
2 3 . 0 5 Х / ф « Та є м н и ц i Л о с Анджелеса». (2).

02.50 Т/с «Пiд прикриттям 2».
04.05 ПроЦiкаве.
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».
10.30,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
10.55,18.10,00.15 «Погода у
свiтi».
11.30,12.30,19.36,01.40,05.00
«Час: важливо».
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».
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».
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 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?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
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
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток у по-

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Глас народу.
07.40 Експеримент дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.05,12.15,13.15,19.30
Погода.
09.30 На зв`язку з урядом.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.50 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.20 Кордон держави.
12.35 Наша пiсня.
13.20 Х/ф «Спiвробiтник ЧК».
15.10 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». Фiльм 2,3.
19.00 Про головне.
19.35 Вечiр пам`ятi Народного
артиста України Н. Яремчука.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
21.55 Досвiд.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 М/с «Сандокан».
03.05 ТелеАкадемiя.
04.10 Х/ф «Спiвробiтник ЧК».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,03
.20 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
09.55 Мелодрама «Титанiк».
13.25,14.15,03.40 Т/с «Клон 2».

15.05,05.05 Т/с «Свiт Сонi».
16.05 «Давай одружимось».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.55 «Сiмейнi мелодрами».
18.30 «Не бреши менi 3».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 «Пекельна кухня 2».
22.35 «Потойбiчна Україна.
Магiчне коло».
23.55 Бойовик «Кров на вулицях». (2).
01.40 Трилер «Брати». (2).

IНТЕР

05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
06.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20,22.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.15 Т/с «Дар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
00.50 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.55 Х/ф «Дестiнi вмикає радiо».
03.30 Д/ф «Мода на здоров`я».
04.20 Д/ф «Соловки. Мiсця сили».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,03.40,04.25 Погода.
05.20,04.00 Факти.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.35,22.30 Т/с «Таксi».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,02.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».
14.20,20.25 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф «Список Шиндлера».
(2).
03.45 ПроЦiкаве.

дорож»
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 «Різдво у «Писанки»
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 «Довірся» (2)
«УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Собр».
10.00, 20.15 Т/с «Шаман».
11.00,02.30 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Люди XXL».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Катина любов».
22.20 Т/с «Подружжя».
23.20 Т/с «Тюдори 2» (3).
00.20 Х/ф «Хелбой 2: Золота
армiя». (2).
03.15 Т/с «Жити будете!».
04.40 «Хай говорять».
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/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «Долі жіночі» (рум.мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.15 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов)

15 лютого
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».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.
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
.00,16.00,17.00,19.00,20.30,01.0
0 «Час новин».
10.30,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
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».
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, 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?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
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
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«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)
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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 Секс-битва.
12.00,16.00 УТЕТа тато!
12.25,19.45 Одна за всiх.
12.55,17.50 Т/с «Хто у домi господар?»
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15 Дом 2.
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер». (2).
19.20,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2).
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев+1»(2).
23.00 Т/с «Притулок».
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Кохання та iншi
неприємностi». (2).
02.05 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 «Уроки тiтоньки Сови».
06.55 «Друга смуга».
07.00, 17.00 Х/ф «Державний
кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.25
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Марш Турецького 3».
15.40 Х/ф «Росiя молода».
18.30 «Речовий доказ». Наречена
у кривавiй фатi.
00.00 Х/ф «Зграя». (2).
02.25 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.00 «Правда життя».
СТБ
05.45,14.40 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.25 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Куб».
11.10 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
13.40,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Весiльнi битви».

22.25 «Паралельний свiт».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
03.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.45 М/с «Джуманджi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
1 4 . 5 0 Т / с « П ол ю в а н н я н а
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.15 Т/с «Грань». (2).
02.00 Т/с «Журнал мод».
02.20 Зона Ночi.
02.25 Українцi Вiра.
03.15,03.55 Зона ночi. Культура.
03.20 Життя в обiймах кольорiв.
03.35 Моє серце пронизує ножами.
04.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.10 «Далекi родичi».
08.35,21.05 «Жiноча лiга».
09.20 «Iсторiї великого мiста.
Життя пiсля слави».
10.25 Т/с «Солдати».
13.25 Т/с «Ксена - принцесавоїн».
14.25 Т/с «4400».
16.15 Т/с «Вiзитери».
18.10 Т/с «Менталiст».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Ще не вечiр. Схiдна казка».
22.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
22.55,01.00 Т/с «Надприродне».
23.45 Т/с «Медiум».
00.35 «15 хвилин до завтра».
01.40 «Нiчне життя».
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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 «Нічого декларувати» (1)

«УКРАЇНА»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.10, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.15 Т/с «Шаман».
11.00,02.15 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Водiй для
Барi».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катина любов».
23.20 Т/с «Тюдори 2» (3).
00.20 Х/ф «Хрестовi походи». (2).
03.00 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

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/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Експромт»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.30 «Невигадані історії»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\фільм
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 Секс-битва.
12.00,16.00 УТЕТа тато!
12.25,19.45 Одна за всiх.
12.55,17.50 Т/с «Хто у домi господар?»
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15 Дом 2.
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер». (2).
19.20,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2 категорiя).
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок»(2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.20 Х/ф «Достукатися до небес». (2).
01.50 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 «Уроки тiтоньки Сови».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «Державний кордон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.40
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.40 Х/ф «Росiя молода».
17.10 Х/ф «Перша кiнна».
18.30 «Правда життя». Межа
пристойного.
0 0 . 0 0 Х / ф « П i р ат о с т р о в а
скарбiв». (3).
02.25,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.50 «Агенти впливу».
05.10 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Нез`ясовно, але факт».
06.30 Д/ф.
07.00 Т/с «Адвокат».
09.00 Кiнець ефiру.
Профiлактика.
10.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
11.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.55 Х/ф «Право на надiю».
14.00,19.05 Т/с «Черговий янгол».
14.55 «Нез`ясовно, але факт».

16.00 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.25 «Кулiнарна
династiя».
23.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.00 Т/с «Адвокат».
02.35 «Вiкна-спорт».
02.45 Х/ф «Чорний принц».
04.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.45 М/с «Джуманджi».
07.05 М/с «Пригоди Джекi Чана».
07.30,09.00 Репортер.
07.35,09.05 Погода.
07.50,09.10 Очевидець.
Профiлактика.
14.00 М/с «Аладдiн».
14.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
1 4 . 5 5 Т / с « П ол ю в а н н я н а
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.00,00.55 Репортер.
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.20,01.15 Погода.
19.35 Т/с «Татусевi дочки».
21.50 Ревiзор.
22.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...»
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Грань». (2).
02.15 Т/с «Журнал мод».
02.35 Зона Ночi.
02.40 Українцi Надiя.
03.30,03.55 Зона ночi. Культура.
03.35 Так нiхто не любив.
04.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.10 «Далекi родичi».
08.35,21.05 «Жiноча лiга».
09.20 «Ще не вечiр. Схiдна казка».
10.25 Т/с «Солдати».
13.25,18.10 Т/с «Менталiст».
14.25 Т/с «4400».
16.15 Т/с «Вiзитери».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Вiйна статей. Грошi».
22.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
22.55,01.00 Т/с «Надприродне».
23.45 Т/с «Медiум».
00.35 «15 хвилин до завтра».
01.40 «Нiчне життя».
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Дух конкуренції відчувався
навіть у гардеробі…

або Про те, що кращі українські держслужбовці
живуть на Буковині

Другий рік поспіль серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», започаткованого Головдержслужбою
України 2008 року – буковинець. За підсумками
фінальних змагань головний спеціаліст відділу
суспільно-політичного моніторингу та зв’язків з
громадськістю управління з питань внутрішньої
політики Чернівецької облдержадміністрації
Денис РАЄВСЬКИЙ посів друге місце у номінації
«Кращий спеціаліст».
– Денисе, як Ви прийшли до державної
служби?
– Свідоме бажання спонукало мене, свіжоспеченого випускника факультету іноземних
мов рідного ЧНУ, не вагаючись, змінити одну
студентську лаву на іншу. 2006-го став слухачем
створеної того ж року магістратури за спеціальністю «Державна служба». І скажу одразу ж,
що підготовка за цим новим для ЧНУ напрямком
відбувалася на надзвичайно високому рівні: нашими лекторами були, в основному, доктори та
кандидати наук, а також авторитетні посадові
особи органів виконавчої влади краю.
Тема магістерської роботи «Запровадження
європейських стандартів державного управління
в Україні», захист якої логічно завершував на-

вчання, була обумовлена євроінтеграційними
процесами, що 2007 року набули нового змісту.
Я тиждень провів у бібліотеці Львівського регіонального інституту НАДУ при Президентові
України, а вже за декілька місяців, в присутності
голови обласної ради, який на громадських засадах був головою державної екзаменаційної
комісії, «на відмінно» захистився. Але цьому передував місяць практики в облдержадміністрації,
протягом якого я утвердився у своєму бажанні
працювати саме тут. Тож отримавши диплом з
відзнакою, звернувся до відділу кадрів апарату
ОДА. Пройшов місячне стажування в управлінні
з питань внутрішньої політики і за результатами
конкурсу на заміщення вакансії розпочав свою
трудову діяльність на посаді головного спеціаліста. За 4 роки роботи в управлінні я отримав певні
професійні знання та навички, осягнув суть і
механізми державної політики, а також усвідомив
роль державних службовців в її реалізації.
– Чому Ви вирішили взяти участь у Конкурсі?
– я був морально готовий до пропозиції, яку
зробило мені керівництво. Хоча зважив усі «за» і
«проти». Адже конкурсант представляє насамперед не себе, а колектив, у якому працює.
У свою чергу, приклад переможців Конкурсу
2010 року буковинців Павла Перепічки (І місце

серед керівників) та Марини Купчанко (ІІ місце
серед спеціалістів) надихнув мене на здобуття
перемоги у 2011-му. Крім того, переконаний,
що перемога носить не тільки персональний, а
й колективний характер, бо є свідченням високого рівня розвитку сфери державної служби на
теренах краю та налагодженої системи фахової
підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців
У новоприйнятому Законі України
«Про державну службу» професіоналізм задекларовано як базовий принцип.
Перебуваючи у столиці протягом тижня, я
прослухав курс лекцій та відвідав низку тренінгів
в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної Академії державного управління при Президентові України і з певним багажем
знань узяв участь у змаганні. Не можу сказати, що
воно було надто складними, а вимоги – надто високими. Специфіка Конкурсу полягала в іншому
– в кількості конкурсантів. Адже за перемогу боролися близько 100 найкращих із майже 11 тисяч
державних службовців! Відповідно, дух конкуренції відчувався навіть у гардеробі. Лідерів було
видно одразу й щодня доводилося залучати всі
інтелектуальні резерви, щоби переконати журі в

тому, що я гідний звання «кращого».
– Ви особисто задоволені власним виступом?
– Загалом так, оскільки мені вдалося предметно розкрити суть моєї творчої роботи «Європейські норми і стандарти державного управління: перспективи впровадження в Україні», яка
серед інших вирізнялася своєю, так би мовити,
ексклюзивністю. Успішно відбулася й ділова гра –
психологічний тренінг, що мав на меті перевірити
здатність конкурсантів до консолідації зусиль під
час вироблення спільних рішень та до участі у
цивілізованій, аргументованій дискусії.
– Як гадаєте, чому саме Вам поталанило?
– Членам оргкомітету Конкурсу було досить
нелегко визначити чотирьох кращих, – двох керівників та двох спеціалістів, – адже всі учасники
заключного етапу змагань були і без того найкращими у своїх регіонах. Утім, можливо, зважаючи
на докладені зусилля та рівень підготовки, доля
усміхнулася саме мені.
Вірю, що наступного року наші представники
також приїдуть з Києва «не з порожніми руками»
для того, щоб передати естафету першості так,
як минулого року її передали мені.

Ірина БАЛАКУН, завідувач сектору
Управління держслужби Головдержслужби
України у Чернівецькій області

«Кожна робота вимагає любові» – стверджує
шипинецький сільський голова Василь Нявчук,

який створює робочі місця для сільської молоді, що закінчує виші, та освітлює вулиці…
Саме любов до людей, задля яких працює, і які понад
рік тому довірили йому керувати селом, дає шипинчанину
Василеві НЯВЧУКОВІ мудрість, сили, кошти і підтримку
робити те, чого село давно потребує, але довго ніхто не
робив. За рік у Шипинцях збудували 5 автобусних зупинок;
відремонтували частину дороги асфальтного і твердого
покриття та підвальне приміщення Будинку культури;
провели воду до дитячого будинку сімейного типу родини
Корж і Будинку культури; зробили вуличне освітлення в
чотирьох напрямах, де його ніколи не було; організували
централізоване вивезення побутових відходів…
Шипинчани задоволені. А сам голова? З цим питанням і
звернулися до нього:
– Задоволений, – каже Василь Корнилович. – Коли ми підбивали підсумки
річної роботи, в односельців не було
до мене запитань. Гадаю, це підстава
для задоволення.Тим паче, я працюю
зі старою командою, а вони – професіонали. Кожен знає свої обов’язки. Тож є
конструктивна робота, за допомоги якої
ми вже чогось досягли.
- Односельці часто звертаються
по допомогу? З якими питаннями?
- З моїм приходом наплив людей з
метою вирішити різні питання збільшився. Земельні, сімейні, робочі питання. І
щодо будівництва… Прийомними днями
у мене вважаються понеділок і четвер,
але я приймаю людей будь-якого робочого дня.
- А які проблеми найчастіше доводиться вирішувати?

- Я б не називав це проблемами,
швидше – робочі питання. Зрозуміло,
голова сільської ради складає плани
роботи й виконує їх. Цим і займаюся. От, приміром, після роботи люди
повинні десь відпочити? А місця для цього немає. Ось і маємо чергове робоче питання: відкрити пляж та відремонтувати
під’їзну дорогу до нього. Все ж таки село
розташоване на лівому березі Прута! А
коли задумане здійснюється – це дуже
тішить, і не лише сільського голову.
- А самі шипинчани допомагають селу?
- Звичайно, маю дуже багато однодумців! Скажімо, село прославляють
місцеві артисти. Високий рівень нашої
самодіяльності – заслуга художнього
керівника Василя Мошука. Завдяки
зусиллям шипинчан дуже гарно вигля-

дає та працює школа, утримуються два
фельдшерсько-акушерські пункти. Я
вдячний і підприємцям, і простим мешканцям. Вони впорядковували сільське
кладовище, а при будівництві 5-и автобусних зупинок допомагали матеріалами. Сподіваюся, не буде байдужих і при
зведенні спортивної споруди, бо грошей
на неї в бюджеті не передбачено…
- Про яку «спортивну споруду»
йдеться?
- Вона на сільському стадіоні, площею 200 кв. м. Приміщення досить велике. Там можна займатися і футболом,
і боксом, і баскетболом. Є тренажерний
зал і кімната для переодягання… Та будівля потребує капітального ремонту,
до неї 20 років ніхто не дивився. А такий
комплекс підтримав би спортивний дух
усіх шипинчан. Адже фізична культура
– це здоров’я наших дітей. Та, зрештою,
шипинчани активні у спортивно-масових заходах. Наші футболісти виборюють призові місця: на першості району
команда «Шипинці» посіла II місце, на
«пульці» (це такий футбольний турнір
під час храмового свята у селі) команда
«Луг (Шипинці)» була першою.
- Ви згадували про школу…
- Так, школа – це частинка села,
тому нею теж опікуємося. Під час літніх
канікул зобов’язалися відремонтувати
спортивний зал – і впоралися з цим.
Займатися там нині – сама приємність!
На жаль, не вдалося нам врятувати
басейн. Він колись був у школі, та
надто довго не функціонував. Ми навіть їздили до Сторожинецької школи,

оглядали тамтешній бассейн. Але він
новий, а наш дуже запущений. Щоби
його відновити, потрібні величезні
кошти. Таких немаємо, а держава теж
не має змоги допомогти. Напевне, на
місці басейну збудуємо ще один спортивний зал.
– Яка, на вашу думку, найбільша проблема Шипинців?
– Мала зарплата і нестача робочих
місць. Але це проблема не тільки нашого села, а усієї держави. Тому тут,
на місці, заохочуємо підприємницьку
діяльність, допомагаємо створювати
робочі місця. Бо молодь, яка закінчує
виші (а таких у нас багато), не має де
працевлаштуватися.
– Вам подобається працювати
головою сільської ради?
– Я закінчив Кіцманський державний аграрний технікум і Кам’янецьПодільський сільськогосподарський
інститут. Працював водієм, бригадиром
тракторної бригади, заступником директора Чернівецького РПК, а згодом
і директором цього комбінату. Тепер
– сільський голова. Знаю, що кожна
робота вимагає любові. Щоби отримати
результат, треба вкласти душу. А ще я
люблю своє село і шипинських людей.
Для них і працюю…
- Будете подавати свою кандидатуру ще на один термін?
- Це у Бога під керівництвом. Попереду 4 роки роботи, якої не бракує.
Найперше – зміни до генплану села.
Вони не робилися вже два десятиліття,
а мали би – щоп’ять років. Торік ми зна-

йшли спонсора, який допоміг нам фінансово. Розробили під будівництво 310
дворів. Також у планах новий садочок,
бо існуючий не задовольняє потреби
села: у нас 187 дітей ясельного віку...
Нині триває розробка проекту. Хочемо,
щоби новий садочок був у центрі села,
а теперішній залишився там, де розташований. Маємо огородити спортивний
комплекс; облаштувати парк, щоби молодята, які одружуються, могли під час
весільної церемонії прогулятися ним;
створити майданчик з новими каруселями – домовляємося з київськими партнерами, розглядаємо варіанти (Василь
Корнилович демонструє католог – авт.).
Мусимо також провести освітлення на
вулицях, де його ще немає. А ремонт
доріг?! От коли ми все це зробимо, тоді і
будемо балотуватися…

Тетяна ПІНЬКАС,
одинадцятикласниця
Шипинського ЗНЗ
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До дня Святого Валентина… жіноча вечірка
«Для тебе, коханий» –
жіноча закрита вечірка з
такою назвою відбудеться
у галереї «SWEET арт» 13
лютого.
Учасниці отримають майстер-клас
із живопису від відомого київського
художника Анатолія Фурлета. Написані картини вони подарують своїм
коханим чоловікам.
Наталія БОГОМАЗ, ініціаторка
вечірки, директор картинної галереї «SWEET арт» зазначила, що така
авантюра є досить складною, оскільки
жінки поринуть у світ виготовлення
картини, хоча до цього, більшість із
них тільки споглядали твори живопису. Прізвища учасниць поки що тримаються у таємниці. Та все ж п. Наталя
розповіла, що йдеться про успішних
жінок, які мають свій власний бізнес
і, звичайно, можуть собі дозволити
такий подарунок.
На вечірці будуть присутні 6–7
представниць прекрасної статі. Відбуватиметься вона у галереї: кожна
учасниця отримає полотно, олійні
фарби. Жінки оберуть тему і 4 години
працюватимуть над картиною. Найімовірніше – писатимуть натюрморт, бо

Авторка ідеї проекту «Для тебе, коханий» – Наталія Богомаз у своїй галереї «SWEET арт»
цей жанр найлегше дається новачкам.
– Це ризикований проект, – зізнається пані Богомаз, – адже у ньому
візьмуть участь жінки, які абсолютно
не вміють малювати. Та художник пообіцяв, що картини будуть повністю

закінчені, ними буде несоромно прикрасити своє помешкання. Зрештою,
Фурлет – такий майстер, що змусить
кількома додатковими мазками зазвучати будь-яке полотно. Позитивним є і
те, що жінка не тільки вручить чолові-

кові подарунок, в якому потужно звучатиме її енергетика, але й сама наче
увійде у середину творення картини,
що перетворить її на справжнього митця. І, головне, це відчуття залишиться
з нею назавжди.

– Взяти участь у такій імпрезі погодилися жінки різного віку, – продовжує п. Наталя, а обирала я їх серед
постійних відвідувачок галереї. На
майстер-клас хотів прийти і мій хороший друг, бо він так захопився ідеєю,
що навіть вирішив одягнути перуку і
видати себе за жінку. Але в останню
мить передумав.
Наступного після вечірки дня,
у вівторок, у галереї «SWEET арт»
відбудеться відкриття виставки, де
будуть представлені два талановитих
художника – киянин Анатолій Фурлет і
чернівчанин Анатолій Житарюк . Вони
запропонують відвідувачам свій спільний проект «Поцілунок сарматки». Це
буде погляд художників на жінку, на
кохання, – зазначає пані директорка.
– І саме на презентації цієї виставки
жінки, що напередодні працювали у
галереї, подарують картини своїм коханим чоловікам, які я, певна, будуть
вельми здивовані та захоплені таким
вчинком.
До речі, на виставку «Поцілунок
сарматки» зможуть прийти всі охочі,
щоби пересвідчитися: кохання – це
таке почуття заради якого варто
жити.

Любов КАФАНОВА,
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Як цілуються у різних країнах світу

Звідки з’явилася назва «французький поцілунок»? Як цілуватися по-ескімоськи?
За які поцілунки можна загриміти за ґрати в США? Отже, все про поцілунки та їх
традиції у світі
У Франції

Японці, мабуть, найскромніші
закохані. Вони не дозволяють собі
цілуватися на людях. Не заведено
цілуватися в усіх на очах також у
Тайвані, Китаї та Кореї.
Цнотливий японський поцілунок виглядає так: станьте з коханим обличчям одне до одного на
«піонерській» відстані, нахиліться,
але тільки без обіймів, і на секунду доторкніться губами до вуст одне одного.

Версі ї

Федорук виграв фотоконкурс!

Саме такі вільності в Японії дозволяють
собі підлітки.
Не вітаються публічні поцілунки й
в Індії. Щоправда, вони схвалюються
тільки між чоловіками. Бо в цій країні
вважається, що при обміні слиною люди
міняються душами.

У США

У США цілуються багато та часто. Наприклад, середньостатистична американська жінка цілується 80 разів, перш
ніж вийти заміж.
А найбажаніша жінка, яку мрі-

ють поцілувати всі чоловіки – акторка
Анджелінa Джолі. Чоловік, якого мріють
поцілувати всі дівчата – Бред Пітт.
Попри багату сексуальну культуру
США, у деяких штатах поцілунки вважа-

ються злочином. Наприклад, в Індіані
досі діє закон, згідно з яким чоловікові
з вусами забороняється цілувати будьяку людину. У Коннектикуті у неділю
не можна цілувати дружину. А в Айові
шериф може заарештувати кожного, хто
поцілує незнайомця.
Цікавий факт: сексологи давно
звернули увагу, що рухи жінки язиком
свідчать про бажані рухи статевого
члена чоловіка. Простіше кажучи, під
час поцілунку жінка сигналізує про свою
готовність перейти до більш інтимних
пестощів і безпосередньо до сексу.
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Світлина із зображенням колишнього мера Чернівців перемогла на міжнародному
фотоконкурсі у номінації «Політика та демократія»
– Про фотоконкурс
«2011 Transitions Online
Photo Competition» я дізнався «майже випадково», від
колеги-журналіста, – розповідає його переможець,
фотокореспондент газети
«Версії» Ігор КОНСТАНТИНЮК. – Його вже вдруге проводить чеська некомерційна організація «Transitions»
(TOL), якій у своїй діяльності
вдається поєднувати журналістику (видає однойменний
онлайн-журнал) та організацію різноманітного навчання,
тренінгів для журналістів та
інших працівників ЗМІ у Європі та Центральній Азії.
Загалом у різних номінаціях фотоконкурсу було визначено чотирьох фотографів-переможців – з України, Грузії,
Азербайджану та Киргизстану.

Переможців фотоконкурсу серед сотень претендентів визначали
у кількох номінація: «Політика та демократія», «Бізнес та економіка»,
«Щоденне життя» і «Мистецтво та культура». Проте Ігор надіслав одне-єдине фото саме з прицілом на політичну номінацію.
– Надто вже оригінальною, як для більшості фотоконкурсів, була
номінація. До того ж, фото, яке я, зрештою, надіслав, – так і «просилося
до Чехії», – жартує Ігор. – Гадаю, мені вдалося зафіксувати досить знаковий (принаймні, для чернівчан) і вельми драматичний момент. Адже
це були останні дні Миколи Трохимовича на посаді міського голови,
останні спроби дійти примирення, компромісу із депутатами...

Любов КАФАНОВА, «Версії»

«Вину я зобов’язаний усім. Воно навчило мене терпінню і прагненню до чудової якості. Я хотів, щоб кожен з моїх
виноградників заслужив право називатися прекрасним і
незвичайним... Допомагав занурюватися в мрію, дарував
задоволення й емоціi. І ще я хотів, щоб в моїх винах зберігалася Історія. Їх чарівності і їх таємницям я завжди буду
зобов’язаний».
Бернар Магре

На Крайній Півночі

Східні поцілунки
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Винороб Бернар Магре
ніколи не здається!

У Франції наш улюблений і знаменитий французький поцілунок
називають злиттям душ. У ньому
задіяні не тільки губи, а й язик.
Щоби французький поцілунок
був справжнім, треба пристрасно
зітхати…
Французький поцілунок-2 – це
вдосконалений і допрацьований
поцілунок. У ньому беруть участь
тільки язики. Цю красу винайшли досвідчені в коханні французи.
А ще у Франції цілуються всі та регулярно. Українці, як і більшість європейців, звикли цілуватися при зустрічі в щоку. А от парижани цілуються
4 рази, при цьому починати треба з лівої щоки.

Поцілунок по-ескімоськи –
це більше, ніж звичайне тертя
носами. Стикнувшись із носиком
коханого, треба розтиснути губи й
одночасно вдихнути його аромат.
А потім, видихнувши, стиснути
губи і притулитись носом до щоки
коханого та завмерти на кілька
хвилин.

Передплатний індекс 09584

Бернар Магре, одна з найвідоміших і успішніших фігур у винному світі, вважає, що своїм успіхом
він зобов’язаний завидному ентузіазму, передбаченню і цілеспрямованості. За його словами, необхідно прагнути до перемоги і бажати виділитися на
фонi iнших. В юності Магре уявляв себе кращим в
світі футболістом, великим хірургом, першокласним виноробом тощо. І донині його прагнення бути
кращим з кращих додає йому впевненості.
Bernard Magrez займається виноробством вже
30 років. Свою дорогу у винному бізнесі Магре почав з імпорту португальського портвейну. Узявши
в банку кредит, 22-річний хлопець купив крихітну
компанію, яка займалася бутилюванням міцних
напоїв і налічувала усього три співробітника. З
часом Магре виростив компанію до гіганта із обігом в декілька мільйонів сотень євро і успішно її
продав. Іншою зоряною ідеєю підприємця було
створення якісного і при цьому недорогого бордо,

Саме ця світлина Ігоря Константинюка перемогла у номінації
«Політика та демократія» на фотоконкурсі TOL в Чехії

яке можна було б просувати через мережі супермаркетів. Ідея ця народилася в Магре в США, де він
слухав семінари маркетингового гуру Бернарда
Трухильо, і в 1980 році він вивів на ринок винний
бренд «Malesan», який через 20 років став №1 серед бордоських вин у Франції… По мірі зростання
капіталу Магре набував елітних виноградників
в Бордо – «Chateau La Tour Carnet» в Медоке,
«Chateau Fombrauge» в Сент-Емільоне. За цей час
були придбані виноградники по всьому світі: окрім
16 виноградників в Бордо родина Магре володіє виноградниками в Чилі, Іспанії, Аргентині, Португалії,
Марокко, Уруграваi і навіть Японії. Мета Бернара
Магре: задовольняти смаки різних споживачів,
створювати вина різних цінових категорій; виявляти
у винах особливості різних країн, різних терруарiв. І
при цьому створювати вина лише кращої якості, про
що говорить підпис Бернара Магре на кожній пляшці
його 37 господарств. Адеж мітка – гарантія якості
для покупця. Нині найавторитетніші дегустатори в
світі зараховують кожен з виноградників Магре до
чотирьох або п’яти кращих у своєму регіоні.
«Chateau Pape Clement» – одне зі старих гран
крю Бордо, має воістину легендарну історію. Виноградник з цією лозою був засаджений в XIII столітті. Шато Пап-Клеман було першим придбанням
Bernard Magrez. В «Chаteau Pape Clement» перший
урожай винограду був зібраний ще в 1252 році! Починаючи з 2001 року більше 200 чоловік збирають
урожай в маленькі лотки, а потім вручну відокремлюють ягоди від гребенів. Шато Пап-Клеман залишилося сьогодні єдиним з бордосських гран крю, в
якому збереглася така трудомістка процедура для
всіх виробничих складових.
Розвиваючи імперію, і поширюючи свій вплив
за обидва океани, Магре, як і раніше залишається
французом, відданим прадавньому винному регі-

ону Бордо, потенціал якого величезний.
«У мене є девіз, який я ношу вистроченим на
краватці протягом 30 років: «Ніколи не задаватися!». Всі мої співробітники носять краватки з
тими ж словами. Це обов’язкова умова». З таким
девізом месьє Магре перетворився з бездомного
хлопчиська у впливового гравця винного бізнесу,
пристрасного колекціонера антикваріату і цінителя
мистецтва. Хоча заняття всього свого життя – виноробство – він не називає «бізнесом». Він наполягає
на тому, що це чисте мистецтво: «Цінність вина – це
цінність художня. Виноробство – це, без жодного
сумніву, мистецтво. Й алхімія одночасно, зі всією
складною атрибутикою розрахунків і припущень.
Можливо, тому вино стало пристрастю всього мого
життя».
Завiтайте до нас, у виномаркет «Wine
Time», у четвер, 16 лютого, о 19:30 на лекцiюдегустацiю та дiзнаетеся багато цiкавого про
Бернара Магре. А також зможете скоштувати
його чудовi вина. Лекцiю буде проводити Ерiк
Ремлiнгер.
Квитки можете придбати на касi у
виномаркетi «Wine Time». Наша адреса:
проспект Незалежностi, 52 А. Ласкаво запрошуємо усiх бажаючих!
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проблемні

Версі ї

УТ-1

На Буковині продали земель
на 12 млн. грн

Нині ж один гектар ріллі коштує 20 тис. грн
141 земельну ділянку несільськогосподарського
призначення площею 62 га продали у минулому році в
Чернівецькій області. Порівняно з 2010 роком – кількість
продажів знизилася. Підсумки роботи Буковинського
держкомзему підбивали на прес-конференції.
– Загалом продаж земель несільськогосподарського призначення активно проводиться у містах, зокрема в
обласному центрі, де є попит і формується пропозиція, – зазначає Світлана
КРАВЕЦЬКА, начальник відділу
оцінки і ринку земель головного
управління держкомзему в Чернівецькій області.
У Чернівцях проводиться продаж
земельних ділянок у власність і право
оренди майже по всій території міста. Торік це були земельні ділянки, які можна
використовувати у промислових цілях,
найчастше у Садгірському районі. Задля

комерційної мети купували та брали в
оренду ділянки біля зупинок транспорту, щоправда, малими площами – 20100 м кв. Жодної ділянки не придбали
для будівництва супермаркетів та інших
великих об’єктів.
За 20 років від часу проведення земельної реформи 189
тис. громадян набули право на
земельну частку-пай. Державні
акти на право власності земельної
ділянки виготовлено для 169, 4
тис. громадян. 160 тис громадян
уже отримали державні акти.

За словами пані Світлани, щодо
роботи, яка велася під час земельної
реформи, громадяни, які проживають
у сільській місцевості мали право отримати у власність безоплатно земельні
ділянки для будівництва й обслуговування житлових будинків, для ведення
особистого селянського господарства,
для садівництва, для дачного і гаражного будівництва.

довгострокову оренду,
то обов’язково буде обумовлюватися строк оренди,
культури, які там вирощуватимуться, сівозміни, яких він
повинен буде дотримуватися.
За порушення орендар нестиме
відповідальність. Адже ми ставимо за мету збереження українських
родючих грунтів.

Орендарі
відповідатимуть
за порушення

Якщо у 1995 році в середньому вартість 1 га землі становила
4 тис. грн, то минулого року 1 га
ріллі вартував приблизно 12 тис.
грн. А з 1 січня 2012 року по Україні
1 га ріллі коштує 20 – 22 тис. грн.
за 1 га.

З 1 січня цього року в країні нормативно грошова оцінка ріллі зросла
майже у 2 рази. Тому орендна плата
буде суттєво збільшена для власників
земельних часток-паїв до 700 грн за
гектар.
Якщо орендар братиме землю в

Карпати розпродадуть?

Ходять чутки, нібито після відміни
мораторію на землю інвестори розку-

плять усі
Карпати. Про це
журналісти і запитали спеціалістів. За словами Світлани
Степанівни, з огляду на проект
закону про ринок земель, де
чітко визначено, що іноземці не
мають право викупу земель сільськогосподарського призначення
на території України, а право
викупу мають громадяни України,
держава та органи територіальної
громади, подібного не може статися.
Іноземна особа на території України може лише взяти в оренду земельну
ділянку несільськогосподарського
призначення. Нині Земельний кодекс
передбачає, що коли іноземцю перейшла у спадок земля сільськогосподарського призначення, то протягом
року він повинен відчужити цю землю.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Усиновлено 47 маленьких буковинців,
з яких 11 – іноземцями

З порушенням встановленого строку було зареєстровано 168 народжень.
Усього ж про проведену реєстрацію було видано 51355 свідоцтв, що на 1407 свідоцтв менше, ніж
за 2010 р. ( 52762 свідоцтва). З них вперше видано
33379 та 17976 – повторно. Протягом року видано
також 24715 витягів про державну реєстрацію актів
цивільного стану, в 2010 році – 21837.
3866 свідоцтв та витягів з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян було торік засвідчено відділом ДРАЦС реєстраційної служби Головного управління юстиції з метою використання їх за
кордоном, з них 1322 документи було відправлено
до Державної реєстраційної служби України для
проставлення апостиля.
Загальна кількість актових записів цивільного стану (по видах), складених виконкомами
сільських, селищних, міських (крім міст обласного
значення) складає: народження – 7 260; смертей
– 7 596; шлюбів – 3 759.
Кількість зареєстрованих шлюбів: іноземців
між собою – 1;громадян України з іноземцями
громадянами держав-членів СНД – 151; громадян
України з іноземцями громадянами інших держав
– 91.
Відповідно до статті 135 Сімейного кодексу
України зареєстровано 886 дітей у матерів, які не
перебувають у шлюбі.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки:ЛОТ № 1 - земельна ділянка площею 0,2500
га кадастровий номер 7320581000:01:002:0036, призначення якої – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, належить боржнику Лещину Олександру Анатолійовичу (вул. Мала Виженка,
с.Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., іпн 2352607351) на підставі Державного акту на право власності на
земельну ділянку серії АГ 440180 від 30 жовтня 2006 року. Майно знаходяться за адресою: с.Виженка, Вижницького
р-ну, Чернівецької обл., на території Виженської сільської ради. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 96 843,75
грн. (без ПДВ) (договір № 1-25090 від 12.12.11).
Гарантійний внесок у розмірі – 4 842,18 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Чернівці, вул. Головна, 183 По лоту обмеження
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім
Укрспецреалізація. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 27 лютого
2012р. об 10:00 год. за адресою: с. Виженка, Вижницького р-ну, Чернівецької обл., в приміщенні Виженської сільської
ради.Остаточний термін подачі заяв 27 лютого 2012р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34831565, одержувач - ВДВС Вижницького
РУЮ. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

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 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Глас народу.
07.40 Експеримент дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,11.05,12.20,12.50,13.40,15
.50 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.50 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф «Викрадений потяг».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
Фiльм 3.
17.10 Х/ф «Це ми, Господи».
19.00 Про головне.
19.25 Концертна програма «Пiсня
90-х», ч. 1.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.35 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма «Пiсня
90-х», ч. 2.
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 М/с «Сандокан».
02.15 ТелеАкадемiя.
03.20 Х/ф «Викрадений потяг».
04.40 Х/ф «Це ми, Господи».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.05,16.05 «Давай одружимось».
11.00,18.30 «Не бреши менi 3».

Щодо результатів діяльності органів
державної реєстрації актів цивільного
стану області за 2011 рік
Як наслідок оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади, торік була створена
Державна реєстраційна служба України. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
ввійшли до складу реєстраційних служб територіальних органів юстиції. Втім, як і раніше ці відділи
проводять реєстрацію народження та походження,
смерті, укладання та розірвання шлюбу, зміни
імені, а також вносять зміни до актових записів
цивільного стану, поновлюють та анулюють їх;
формують Державний реєстр актів цивільного
стану громадян, ведуть його, зберігають архівний
фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші
повноваження.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять
державну реєстрацію народження фізичної особи
та її походження, шлюбу, смерті.
Так, протягом 2011 року відділами ДРАЦС та
виконавчими комітетами сільських, селищних та
міських рад області зареєстровано 31 937 актових
записів, тоді як у 2010 р. – 32 691. Отже, кількість
складених актових записів по області зменшилась
на 754.
Загалом протягом 2011 році народжуваність в
області збільшилась на 247 дітей, смертність зменшилась на 569, реєстрація шлюбів зросла на 781,
розірвання шлюбів зменшились на 1358.

теле Версі ї

11

12.00 «Потойбiчна Україна.
Магiчне коло».
12.55,13.50,04.00 Т/с «Клон 2».
14.40,04.40 Т/с «Свiт Сонi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.55 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,20.55,03.35 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.20 Т/с «Костоправ».
23.45 Трилер «Острiв проклятих». (2).
02.05 Бойовик «Кров на вулицях». (2).

IНТЕР

05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
06.10 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 «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20,22.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
00.50 «Розбiр польотiв».
01.40 «Подробицi» - «Час».
02.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.10 Х/ф «Усмiшка Мони Лiзи».
(2).
04.05 Д/ф «Вiдлюдники. Гра в
пiжмурки».

ICTV

05.10,06.20,02.40,03.55 Погода.
05.15,03.30 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.30,22.25 Т/с «Таксi».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15,20.25 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф «Крихiтка на мiльйон
доларiв». (2).
02.45 Т/с «Пiд прикриттям 2».
04.00 ПроЦiкаве.

16 лютого
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.
50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«Час новин».
10.30,00.25,02.50,03.50
«Автопiлот-новини».
10.55,18.10,00.15 «Погода у свiтi».
11.30,12.30,19.36,02.15,05.00
«Час: важливо».
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».
21.00,04.25 «Час».
22.00,01.00 «РесПублiка з Анною
Безулик».
23.45 «Технопарк».
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, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 15.00 Т/С «Руда»
9.05, 14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15,
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
16.00, 4.10 Привітай
22.15 Політична кухня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «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»

теле Версі ї
УТ-1

Внесено змін в актові записи про народження у
зв’язку з усиновленням дітей: громадянами України
– 36; іноземцями – 11.
Слід зазначити, що з метою належного
обслуговування громадян, у відділах, в один
з робочих днів продовжено прийом громадян
до 20.00 год., а субота є робочим днем.
Одним з важливих напрямків роботи відділів
державної реєстрації актів цивільного стану області
є надання правової допомоги громадянам відповідно
до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних
справах. Так, за 2011 рік відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби ГУЮ

кількість прохань, клопотань про надання правової
допомоги, направлених до компетентних органів
іноземних держав та отриманих для виконання, становила 874; а відділами державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції кількість прохань, клопотань
про надання правової допомоги, направлених до
компетентних органів іноземних держав та отриманих для виконання було 808.
Це засвідчує, що робота відділів ДРАЦС області
спрямована як в інтересах іноземних громадян, так
і громадян України, що проживають за її межами.

Орися АНДРІЄЦЬ, начальник відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Головного управління
юстиції

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – нежитлова будівля загальною площею 801,90кв.м., яка розташована по вул. Лісній,2 в м. Вашківці, Вижницького р-ну,
Чернівецької обл., що належить Лисану Олексію Івановичу (вул. І.Богуна, 20, м. Вашківці, Вижницького району, Чернівецької області. іпн 2387800310). Нежитлова
одноповерхова будівля складається зі складу Мінеральних добрив (літ. А-АІ), а саме: склад №1 – 275,00кв.м., склад №2 – 134,80кв.м., склад №3 – 166,50кв.м., склад
№4 – 86,80кв.м., склад №5 – 78,90кв.м. Колишня заправка (літ.Б) одноповерхова з цегли будівля обладнана енергопостачанням – від центральної мережі (не підключене)., загальна площа забудови 59,90кв.м. Фундаменти – стрічкові з бутового каменю, стіни – цегла, черепашник, перегородки з цегли та ракушняка, часткове
руйнування кладки, підлога – бетонна, дах, покриття – двоскатний, дерев’яний, вікна деревяні, ворота – деревянні. Оздоблення – пофарбування водяними сумішами,
олійними фарбами. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В від центральної мережі – відрізане, прилади відсутні, система водопостачання та каналізації зруйновані. Технічний стан будівлі – незадовільний. Нежитлова будівля розташована на земельній ділянці не с/г призначення загальною площею 0,64га на
підставі тимчасової угоди (договору) оренди земельної ділянки б/н від 10.01.2007р. строкове платне користування терміном на 10 років. Майно належить боржнику
на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА №971955 від 05.06.2003р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 112 230,00 грн. (без
ПДВ) (договір № 1-25091 від 12.12.11)Гарантійний внесок – 5 611,50 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:Філія ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України», (м. Чернівці, вул. Головна, 183)По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил
землеволодіння та обмеження на використання загальні для нежитлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ
КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим. Торги призначені на 27 лютого 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецької області в приміщенні Вашківецької
міської ради.Остаточний термін подачі заяв 27 лютого 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ
34831565, одержувач: ВДВС Вижницького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

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 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Глас народу.
07.40 Експеримент дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,11.05,12.20,12.55,13.25,1
9.00 Погода.
09.35 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 4.
10.00 Театральнi сезони.
10.50 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.35 Х/ф «Пiлоти».
15.10 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». Фiльм 3.
17.05 Х/ф «Початок невiдомого
столiття».
19.05 Наша пiсня.
19.45 «Новорiчний жарт» з В.
Винокуром.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.25 М/с «Сандокан».
02.15 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.15 Х/ф «Пiлоти».
04.35 Х/ф «Початок невiдомого
столiття».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,03.35
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.00,16.05 «Давай одружимось».

10.55 Т/с «Костоправ».
12.55,13.50,04.20 Т/с «Клон 2».
14.40,05.45 Т/с «Свiт Сонi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 «Сiмейнi мелодрами».
18.30 «Не бреши менi 3».
20.15 «Велик а рiзниця поукраїнському».
21.15 Бойовик «Повiтряна тюрма». (2).
23.30 Трилер «Охоронець». (2).
01.25 Трилер «Острiв проклятих». (2).

IНТЕР

05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
06.10 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».
07.30,20.25 «Спорт в Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
10.05 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
15.15 Т/с «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
2 2 . 3 5 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
02.00 Х/ф «Готика». (3).
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.00 Д/ф «Смiливi люди».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,02.55,04.20 Погода.
05.15,03.50 Факти.
05.30,05.00 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.30 Т/с «Таксi».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
1 2 . 3 5 , 1 3 . 0 0 А н е к д от и п о українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Чорний яструб». (2).
22.05 Х/ф «Вiдступники». (2).
02.10 Самозванцi.
03.00 Голi i смiшнi.
04.25 ПроЦiкаве.

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 «Пряма відповідь»

«УКРАЇНА»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.10 Т/с «Слiд».
09.10, 22.20 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.15 Т/с «Шаман».
11.00,02.20 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Крихiтка на
мiльйон».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катина любов».
23.20 Т/с «Тюдори 2» (3).
00.20 Х/ф «Щось». (3).
03.05 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

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/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 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/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.25 «А музика
звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Акценти»

17 лютого
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».
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
.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.0
0 «Час новин».
10.30,00.25,03.50 «Автопiлотновини».
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 «Вiкно в Європу».
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 «Хронiка тижня».
22.25 «Фактор безпеки».
23.30 «Трансмiсiя-тест».
23.55 «Огляд преси».
03.30 «Машина часу».
05.40 «Життя цiкаве».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.45 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?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00 Твій спорт
16.35, 4.30 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «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
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Битва націй»
16.30 «Світ тварин»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.05 Т/с «NEXT» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Греко» (1)

«УКРАЇНА»

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.30,14.00 Т/с «Слiд».
09.10, 21.15 Т/с «Подружжя».
10.00, 20.15 Т/с «Шаман».
11.00,02.45 Т/с «Платина».
12.00 «Хай говорять. Бiднi
родичi».
13.00 Т/с «Ведмежий кут».
15.10 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катина любов».
01.10 «Тiльки один».
02.00 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».

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/фільм «Дорогами українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
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»

понеділок
четвер
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 Косметичний ремонт.
12.00,16.00 УТЕТа тато!
12.25,19.45 Одна за всiх.
12.55,17.50 Т/с «Хто у домi господар?»
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15 Дом 2.
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер». (2).
19.20,20.45 Т/с «Унiвер. Нова
общага». (2).
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев+1»(2).
23.00 Т/с «Притулок»(2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Мої чорничнi ночi».
01.55 До свiтанку.

НТН

05.40 «Легенди бандитського
Києва».
06.05 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Мати Марiя».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.05,04.25
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.35 Х/ф «Росiя молода».
17.15 Х/ф «Перша кiнна».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Алмазний ленд-лiз.
00.00 Х/ф «Перевертень». (3).
02.35 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
04.55 «Правда життя».

СТБ

05.45,14.50 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.20 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.35 Х/ф «Знак долi».
13.50,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
свiтiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.25 «Зоряне життя.
П`ятирiчний Топ розлучень i
весiллiв».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».

02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Право на надiю».
03.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids Time.
06.20 М/с «Назад у майбутнє».
06.45 М/с «Джуманджi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.55 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10,22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Полювання на
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей повтор вiд середи.
01.25 Т/с «Грань». (2).
02.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
03.00 Т/с «Плiткарка».
03.40 Зона Ночi.
03.45 Українцi Любов.
04.30 Зона ночi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.10 «Далекi родичi».
08.35,21.05 «Жiноча лiга».
09.20 «Вiйна статей. Грошi».
10.25 Т/с «Солдати».
13.25,18.10 Т/с «Менталiст».
14.25 Т/с «4400».
16.15 Т/с «Вiзитери».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Ризиковi дiвчата».
22.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
22.55,01.00 Т/с «Надприродне».
23.45 Т/с «Медiум».
00.35 «15 хвилин до завтра».
01.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х\\ фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
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 Косметичний ремонт.
12.00,16.00 УТЕТа тато!
12.25,19.45 Одна за всiх.
12.55,17.50 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.20,18.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.15 Дом 2.
16.30, 20.45 Т/с «Унiвер». (2).
19.20 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2я).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Париж, я люблю
тебе!» (2).
02.15 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди бандитського
Києва».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Люди в океанi».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,00.00,02.45,05.05
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на
вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.30 Х/ф «Росiя молода».
17.15 Х/ф «Росiйський рахунок».
19.30 Х/ф «Майстер Сходу».
21.30 Х/ф «Америкен бой».
00.30 Х/ф «Мумiя: Принц Єгипту».
03.15 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.50 Д/ф.
07.10,02.20 Х/ф «Донечка моя».
09.10 Х/ф «Пiд Великою Ведмедицею».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Дiвчата».
20.10 «Таємний шоу-бiзнес. Стас
Михайлов. Зiрка з порожнечi».

21.15 «Таємний шоу-бiзнес.
Людмила Зикiна: скарби королеви».
22.25 «Таємний шоу-бiзнес.
Хрещений батько зiрок. Япончик
проти Калмановича».
00.05 Х/ф «Знак долi».
02.10 «Вiкна-спорт».
03.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15 Служба розшуку дiтей.
06.20,07.00 Kids Time.
06.25 М/с «Назад у майбутнє».
06.45 М/с «Джуманджi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.05 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10,22.50 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
1 4 . 5 0 Т / с « П ол ю ва н н я н а
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
20.45 Україна чудес.
23.45 Т/с «Нiкiта». (2).
01.10 Т/с «Грань». (2).
02.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
02.45 Т/с «Плiткарка».
03.20 Зона Ночi.
03.25 Українцi Надiя.
04.25,04.35 Зона ночi. Культура.
04.30 Микола Лисенко.

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.10 «Далекi родичi».
08.35,21.05 «Жiноча лiга».
09.20 «Iсторiї великого мiста.
Ризиковi дiвчата».
10.25 Т/с «Солдати».
13.25,18.10 Т/с «Менталiст».
14.25 Т/с «4400».
16.15 Т/с «Вiзитери».
19.05 «У пошуках пригод».
20.00 «Красиво жити. Кухня».
22.00 «КВН».
00.55 «15 хвилин до завтра».
01.20 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.40 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.45 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
07.10 Ера здоров`я.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.30 Фiнал нацiонального
вiдбору на Мiжнародний
пiсенний конкурс Євробачення-2012.
15.20,16.15,18.50,22.40,22.55
Погода.
15.25 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Зелений коридор.
16.30 Х/ф «Васса».
18.55 Золотий гусак.
19.25 Всеукраїнський турнiр з
боксу, ч. 1.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Зворотний зв`язок.
21.35 Всеукраїнський турнiр з
боксу, ч. 2.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Ультра. Тема.
23.15 Погода.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 DW. Новини Європи.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Д/ф «Школа Вiри Бояренко».
03.05 Х/ф «Людина у футлярi».
04.30 Д/ф «Контингент. Ангола».
Фiльм 4.
05.00 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.20 М/ф «Смурфи».
07.15 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,04.10 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
11.55 «Пекельна кухня 2».
13.20 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
15.45,20.00 Комедiя «Класнi
мужики».
19.30 «ТСН».

23.45 «Зiрки в оперi».
01.05 Мелодрама «Парi». (2).
02.35 Трилер «Охоронець». (2).
IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
0 5 . 3 5 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу».
11.20 «Найрозумнiший».
13.20 Д/ф «Як заробити на чужому талантi».
14.25 «Велика рiзниця».
15.55 Концерт «23 лютого у
Великому мiстi».
17.45 Т/с «Байки Мiтяя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Юрмала-2011».
22.30 «Вечiр боксу на Iнтерi.
Вiталiй Кличко vs. Дерек Чисора».
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.20 Т/с «Адвокатеси». (2).
ICTV
05.45,06.20 Погода.
05.50 Факти.
06.25 Iнший футбол.
06.50 Х/ф «Червона планета».
08.55 Козирне життя.
09.35 Люди, конi, кролики... i
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20,18.55 Спорт.
11.25 Х/ф «Гарi i Хендерсони».
13.55 Стоп-10.
14.55 Провокатор.
15.50 Максимум в Українi.
16.50 Х/ф «В iм`я помсти».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Далекобiйники 3».
21.50 Наша Russia.
22.55 Самозванцi.
23.55 Х/ф «Чорний яструб». (2).
02.25 Х/ф «Бiжи, Роннi, бiжи».
(2).
03.45 ПроЦiкаве.
04.25 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм».
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,23
.50 «Погода на курортах».
06.20,08.05,18.55,23.15,00.10,03
.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».
08.20,19.15,20.50,00.25,01.50,03
.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 «Вiкно в Європу».
13.20 «Драйв».
14.15 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi» (Ференц Лiст).
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».
23.30 «Хронiка тижня».
23.55 «Огляд преси».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.20 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50,
0.15 Познайомимось?
9.00 Про казки
9.55, 17.05, 17.25, 00.10 Погода
12.00 Міні Мікс
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 4.30 М/Ф «Астробой»
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Кулі гніву»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20,11.15, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25 «Погода»
07.05, 09.00 «Малятко»
07.40,09.30, 11.50, 17.50, 19.05
«Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.00 Українська мрiя М. Поплавського.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,10.30,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Як це?
11.00 Кумири i кумирчики.
11.25 Шеф-кухар країни.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї. Мистецтво за
брамою.
13.25 Ближче до народу. Спiвачка
Альоша.
13.55 Золотий гусак.
14.25 Х/ф «Увага, черепаха».
15.45 В гостях у Д. Гордона.
16.35 Маю честь запросити.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Київський мiжнародний
турнiр з вiльної та жiночої боротьби.
19.10 «Адреналiн».
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Євген Вєснiк.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Х/ф «Увага, черепаха».
03.25 Д/ф «Iсторiя образу».
05.15 Д/ф «Олександр Грiн. Крим.
Останнi днi».

«1+1»

06.00,06.55,03.50 Х/ф «Десяте
королiвство».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Дикi i смiшнi».
11.25 «Хованки».
12.25 «Я так живу».
1 3 .00 «В ел ик а рi зн иця по українському».
13.55,05.15 Мелодрама «Кохати
по-росiйськи 3».
15.45 Мелодрама «Будинок без

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 Т/с «Греко» (1)
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Геніальні ідеї» (1)
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
«УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.20 «Тiльки один».
08.15 Х/ф «Щасливчик Гiлмор».
10.10 Х/ф «Як знайти iдеал».
12.00 Т/с «Сонька: продовження
легенди».
15.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6»,.
17.00 Х/ф «Алiбi - надiя, алiбi
- любов».
19.20 «Телезiрка».
23.20 Т/с «Другi» (2).
02.50, 04.00 Т/с «Сонька: продовження легенди».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.40, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
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виходу».
19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни».
22.50 «Свiтське життя».
00.40 Бойовик «Чорна смерть».
(3).
02.25 Мелодрама «Парi». (2).

IНТЕР

06.10 «Вечiр боксу на Iнтерi.
Вiталiй Кличко vs. Дерек Чисора».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.15 «Недiля з «Кварталом».
11.20 «Велика рiзниця».
12.30 Т/с «Свати 3».
18.00, 21.00Х/ф «Наїхали тут».
20.00,02.00 «Подробицi тижня».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.05 Х/ф «Зло». (3).
02.45 Д/ф «Пiзнє щастя Ольги
Волкової».
03.35 Д/ф «Фiльм про Донатаса
Банiонiса».
04.30 Д/ф «Як зберегти любов».

ICTV

05.05,05.25 Погода.
05.10 Факти.
05.30 М/ф.
05.50 Квартирне питання.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.25 Анекдоти по-українськи.
07.50 ЄвроФуд-2012.
08.35 Т/с «Далекобiйники 3».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «Внутрiшнiй космос».
15.00 Х/ф «Антикiлер».
17.35 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля».
23.55 Х/ф «Вiдступники». (2).
02.45 Iнтерактив. Щотижневик.
03.00 Х/ф «Зупинка». (2).
04.20 ПроЦiкаве.
04.35 Свiтанок.

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».
06.25,08.05,18.55,23.15,00.10,03
.20,05.20 «Час спорту».
06.35,18.45,23.00 «Київський
час».
06.40 «Технопарк».

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,19.00,20.30,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi».
07.10,19.15,20.50,00.25,03.50,04
.50,05.50 «Тема тижня».
07.20 «Клуб 700».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,03
.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» (Ференц Лiст).
15.20,23.30 «Рекламна кухня».
16.15 «Погода в свiтi».
16.20,01.35 «Фактор безпеки».
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».
20.05,22.25 «Хронiка тижня».
21.00,01.00,04.15 «Час:
пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-Тайм».
22.00,02.15 «Територiя закону».
23.55,03.26,05.45 «Огляд преси».

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.15, 17.20, 21.50,
23.55 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55,17.25, 23.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 3.15 Х/Ф «Диско»
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 23.50 Нова гостьова
22.00, 2.30 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

«ЧЕРНІВЦІ»

0 7 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 11 . 1 5 , 1 2 . 5 5 ,
14.40,18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 12.00 «Хенд мейд»
07.30,12.30 «Малятко»
07.50, 11.20 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
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20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Зелений БУМ»
22.30, 01.25 Х \\фільм
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
04.30 «Пам’ять»
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.
09.30,14.55 Єралаш.
10.05,15.35 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Х/ф «Випадковий чоловiк».
16.30 Дайош молодьож!
17.25, 21.35 Т/с «Унiвер». (2).
19.15 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник».
20.40 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.30 Валєра TV.
23.00 Х/ф «Прокляття 3». (3).
00.35 До свiтанку.
НТН
06.05 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Легенди бандитської
Одеси».
07.00 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.35 Х/ф «Майстер Сходу».
11.30 «Речовий доказ». Наречена у кривавiй фатi.
12.00 «Головний свiдок».
12.40 Х/ф «Америкен бой».
15.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 4».
23.10 Х/ф «Бiлий шквал». (2).
01.50 Х/ф «Планета раптора».
(3).
03.25 «Речовий доказ».
04.25 «Агенти впливу».
04.55 «Правда життя».
СТБ
05.00 М/ф «Лiкар Айболить».
06.10 Х/ф «Запасний гравець».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
09.55 «Кулiнарна династiя».
13.05 «Зоряне життя.
П`ятирiчний Топ розлучень i
весiллiв».
15.50,00.00 Х/ф «Лабiринти

кохання».
17.45 Х/ф «Вечiрня казка».
19.50 Х/ф «Дiвчата».
21.55 Х/ф «Алiса назавжди».
01.50 Х/ф «Здрастуй i прощай».
03.20 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Ранетки».
06.05,02.05 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
06.45 Х/ф «Зозуля».
08.45 Х/ф «Синє свiтло».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.10 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.15 Кухня на двох.
15.10 Дайош молодьож!
15.45 Україна чудес.
16.45 М/ф «Скубi-Ду i король
гоблiнiв».
18.05 Х/ф «Любов на островi».
19.50 Х/ф «День Святого Валентина».
22.15 Х/ф «Крутящий момент».
(2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Екстремальне побачення». (2).
03.30,04.25 Зона Ночi.
03.35 Богдан Ступка. Жива
легенда.
04.30 Благославляю i молюся.
04.50,05.00 Зона ночi. Культура.
04.55 Княгиня Ольга.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.10 «Далекi родичi».
09.00 «У пошуках пригод».
09.55 Д/ф «Летючi щелепи».
10.55 Д/ф «Великi мiграцiї. Перегони на виживання».
12.00 Х/ф «Пiтер Пен».
14.05 Х/ф «Два квитки до
Венецiї».
16.00 Т/с «Гидке каченя».
18.00 «Велика рiзниця».
19.00 «КВН».
22.10 Х/ф «Московський жиголо».
0 0 . 1 0 Х / ф « Те р и то р i я
незайманостi».
01.45 Х/ф «Розпусник».
03.25 «Нiчне життя».
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08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.10 Х/ф «Геніальні ідеї» (1)
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Битва націй»
21.00 Концерт
23.00 Х/ф «Рикошет» (3)

«УКРАЇНА»

06.00,05.35 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Великий прорив
Бетховена».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Х/ф «Алiбi - надiя, алiбi любов».
12.00,04.00, 02.00 Т/с «Сонька:
продовження легенди».
15.00 Т/с «Жити будете!».
16.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
18.00, 19.30 Т/с «Ментовськi
вiйни 6».
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.15 Т/с «Другi». (2).

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.05Д \\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.00,
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.45, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.10 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 04.55 «А музика звучить…»
15.15 «Роздуми про сокровенне»
16.00, 22.00, 01.25 Х/фільм
1 7 . 3 0 З о р е п а д п о ба ж а н ь » .
«Сузір\›я почуттів».(рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя»
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»

00.40 «Палітра»
04.25 «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 Х/ф «Випадковий чоловiк».
11.05 Єралаш.
11.40 Одна за всiх.
12.10 Т/с «Хто у домi господар?»
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.05,19.40 Дайош молодьож!
14.35, 21.05 Т/с «Унiвер». (2)
16.25 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник».
17.50,23.40 Х/ф «Мимра».
19.15 Валєра TV.
20.10 Т/с «Унiвер. Нова общага». (2).
22.00 Х/ф «Ясновидиця». (2).
01.05 Дурнєв+1.
01.30 До свiтанку.

НТН

06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитської
Одеси».
07.20 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшуку». Алмазний ленд-лiз.
12.00,03.40 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Бушидо». Найкращi бої Г.
Олбрайта.
14.50 Т/с «Таємницi слiдства 4».
19.00 Х/ф «Полювання на звiра».
21.00 Х/ф «Помститися за Анджело». (2).
23.00 Х/ф «Планета раптора».
(3).
01.00 Х/ф «Бiлий шквал». (2).
03.10 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.35 М/ф: «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував», «Пригоди
Фунтика», «Падав торiшнiй снiг».
06.45 Х/ф «Здрастуй i прощай».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.40,01.25 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.40 «Караоке на Майданi».
12.40 Х/ф «Алiса назавжди».
14.50 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона. ХХ
столiття починається».
18.00 «Паралельний свiт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».

21.10 Х/ф «Небесний суд».
02.20 Х/ф «Запасний гравець».
03.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Ранетки».
05.50 Клiпси.
06.10,01.40 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Дайош молодьож!
09.00 М/ф «Скубi-Ду i король
гоблiнiв».
10.40 Свiтлi голови.
11.50 Парад порад.
12.50 Шоуманiя.
13.25 Файна Юкрайна.
14.05 Х/ф «Мiстер Няня».
15.50 Х/ф «Любов на островi».
17.30 Х/ф «День Святого Валентина».
19.50 Х/ф «Весiлля кращого
друга». (2).
22.00 Х/ф «Недитяче кiно». (2).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Крутящий момент».
(2).
02.25,03.15 Зона Ночi.
02.30 Богдан Ступка. Жива легенда.
03.20 Подорож у втрачене минуле.
03.50,04.05 Зона ночi. Культура.
03.55 Тася.

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Летючi щелепи».
09.00 «У пошуках пригод».
10.00 Д/ф «Великi мiграцiї. Перегони на виживання».
11.00 Д/ф «День акули».
12.00 Х/ф «Каспер. Повернення».
13.55 Т/с «Гидке каченя».
17.45 «Красиво жити. Кухня».
18.50 Х/ф «Бiльше, нiж кохання».
20.50 Х/ф «Вiйна свiтiв».
23.05 «Велика рiзниця».
00.05 Х/ф «Московський жиголо».
01.45 «КВН».
04.15 «Нiчне життя».
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оздоровчі

Рак – хвороба шкідливих звичок та
неправильного способу життя
Рак вражає людину з давніхдавен. Вчені знайшли пухлину
у щелепі первісної людини,
що жила близько півмільйона
років тому. Рак згадується й у
давніх єгипетських папірусах. І
відтоді людина не знайшла 100%
ефективного способу подолання
цієї недуги. Навпаки, з роками
спостерігається поступове
зростання онкологічної
захворюваності…

За останні 5 років рівень захворюваності
на рак збільшився на 2,4%. Тобто, щорічний
приріст рівня захворюваності складав 0,6%,
– про це свідчить аналіз динаміки ураження
населення України злоякісними новоутвореннями на основі бази даних Національного
канцер-реєстру.
Появу пухлин вчені пов’язують з порушеннями в генетичному апараті клітини. Головна
роль відводиться екологічній обстановці: наявність канцерогенів у повітрі, воді, ґрунті,
продуктах харчування, одязі, а також радіація
навколишнього середовища. Виникненню
пухлини сприяють шкідливі звички й умови
життя, побуту, харчування людини. Науково
доведено зв’язок раку легень з палінням, раку
шлунка зі зловживанням алкоголю, вживанням гарячої їжі і нерегулярним харчуванням,
безконтрольним тривалим прийомом медикаментів і частими стресовими ситуаціями на
роботі і в побуті.
Під впливом техногенних катастроф, вживання неякісних продуктів і води, значне збільшення кількості і потужності різних електромагнітних випромінювань, що нас оточують, в
тому числі і завдяки широкому впровадженню
мобільного зв’язку, збільшується кількість
генних мутацій, знижується та спотворюється
захисна імунна функція нашого організму.

У місті хворіють більше

Цікавим є також факт, що якщо проаналізувати вже згадану персоніфіковану базу
даних Національного канцер-реєстру, то рівень
захворюваності на рак міського населення
України на 15% вищий, ніж у сільського. Що ж
відрізняє сільського жителя від міського? Екологічні фактори, включаючи електромагнітне
випромінювання мобільного зв’язку, у повному
обсязі досягли кожного села. Хімічне забруднення добривами та отрутохімікатами в селі є
вищими. Шкідливі звички сільських мешканців
також не обходять стороною. Сільських жителів
відрізняє від міських чистіше повітря і фізична
активність. Унаслідок зменшення фізичної активності, зменшується інтенсивність кровообігу
та зменшується надходження кисню до кожної
клітини організму людини.

Нестача кисню
спричиняє хворобу

Сучасна онкологія розглядає гіпоксію
(зменшення надходження до клітин кисню), як
ключовий фактор патогенезу злоякісних новоутворень. Клітина в несприятливих умовах,
особливо при гіпоксії внаслідок погіршення
кровопостачання, може набувати деяких ознак
найпростіших одноклітинних організмів, таких
як анаеробного типу дихання та необмеженого

поділу – тоді виникає рак. Річ у тому, що кожна
наша клітина несе у своєму генетичному матеріалі пам’ять про своїх предків. В утробі матері
ми проходили всі стадії розвитку, починаючи від
одноклітинного стану. Саме тому зараз успішно
ведуться роботи з клонування тварин і тривають розмови про можливість клонування людей.
Свіже повітря та фізична активність
людини сприяє надходженню кисню до
клітин організму, що зменшує вірогідність їх ракового переродження. Крім
того, фізична активність також є фактором, що зменшує вірогідність смерті не
тільки від раку, але й від серцево-судинних захворювань та цукрового діабету.
Таким чином, тривалість життя людини
безпосередньо пов’язана з її фізичною
активністю.

На початку захворювання відбувається
генетична трансформація окремої клітини
людського організму в більш примітивну форму одноклітинного найпростішого організму,
якому властива автономність та паразитизм у
своїй життєдіяльності. Такий одноклітинний
автономний організм, порівняно з багатоклітинним, перебуває на нижчому щаблі еволюційного
розвитку і належить до найпростіших (процес
зворотного розвитку називається інволюцією).
Проте кожна така інволютивно трансформована
клітина має певні переваги, порівняно з кожною
окремою клітиною багатоклітинного організму.
Це призводить до поступової експансії таких
перероджених клітин усім організмом. Імунітет
людини не розпізнає і не знищує цю дуже подібну до своїх власних клітин перероджену клітину, вона починає ділитись і розвивається рак.
Таким чином можна пояснити те, що деякі
препарати, ефективні проти найпростіших
трихомонад, є ефективними і в лікуванні раку.
Клітини раку, як і деякі найпростіші, можуть відриватися від основної маси (подібно до колонії
найпростіших вольвокс) і оселятися в різних
частинах тіла людини, формуючи метастази. А
метастази в головний мозок людини на зображеннях, отриманих за допомогою комп’ютерної
томографії чи магнітно-резонансної томографії,

Лист до редакції

Аптечка з-за океану
Доброго дня, шановна редакціє! Хотіла би поділитися
з вами та читачами своїм відкриттям – соком ноні. А
точніше – власним досвідом лікування. Бо коли почала
його вживати, моє самопочуття значно покращилося, я
стала активнішою та бадьорішою. А в моєму віці це дуже
важливо! Натомість про це диво природи мало хто чув.
Тому й вирішила написати вам.
Ноні – це терпкі плоди зеленого
кольору, що мають гіркуватий смак та
унікальний запах, через що його часто
називають «сирним» плодом. Можливо, саме через ці якості жителі Заходу
тривалий час не використовували ці
екзотичні, цілющі і живильні фрукти.
Загалом ноні – це простонародна
назва дерева морінди цитрусолистної
(Morinda-Citrifolia). Виростає це диво
на території від островів Французької
Полінезії по всій південній частині
Тихого Океану. Там його називають

Королем цілющих рослин. Величезні
плантації ноні зростають на острові
Таїті в дикому первозданному вигляді
і плодоносять цілий рік. Кожне дерево
дає від 600 до 800 кг.
Полінезійські остров’яни здавна
використовували сік з плодів ноні, а
також його насіння, і листя для зміцнення здоров’я. Середня тривалість
життя жителів Полінезії набагато
вища за тривалість життя українців.
Про ноні було відомо в Китаї, Індії,
на Гаваях, в Малій Азії. Натомість до

європейських країн і Америки звістка
про нього не доходила до минулого,
себто ХХ століття.
Доведено, що так як і алое вера,
і папайя та інші цілющі рослини, екстракт рослини ноні допомагає при
різних проблемах зі здоров’ям. Він знижує кров’яний тиск, забезпечує гарний
сон і настрій, зменшує алергією і запалення, полегшує болі, нормалізує
роботу серцево-судинної і травної системи, запобігає розвитку початкової
стадії раку і зменшує темпи зростання
ракових клітин, посилює дії звичайних
лікарських препаратів тощо.
Під час досліджень стало відомо,
що ефективність цього напою дуже
висока. Цікаво, що після застосувань
соку Ноні позитивні результати спостерігалися в 91% випадків. А нещодавно сік ноні з’явився й у Чернівцях.

Олена КОВАЛЮК, колишній вчитель
біології, 65 років, м. Чернівці

не відрізнити від ураження головного мозку найпростішими токсоплазмами.
В Україні останнім часом спостерігається тенденція до зниження смертності
від раку – за останні 5 років показник
зменшився від 187,4 до 184,5 на 100 тис.
населення, або на 1,6%. Якщо пригадати
статистичні дані на початку статті про
збільшення онкозахворюваності за ці ж
5 років, то це може свідчити про кращу
ефективність роботи українських лікарів.
На мій погляд, це стосується і оцінки роботи
висококваліфікованих лікарів Чернівецького
обласного клінічного онкологічного диспансеру
і кафедри онкології та радіології Буковинского
державного медичного університету.

Сучасні методи боротьби

З метою раннього виявлення раку, що покращує результати його лікування, в Чернівецькому
онкодиспансері використовують як давно випробувані, так і сучасні методи променевої діагностики,
такі як рентгенографію, зокрема мамографію, ультразвукове дослідження, комп’ютерну томографію
всіх органів та систем організму людини. Якщо у
Вас з’явилась підозра на захворювання, можна
звертатись як у поліклініку за місцем проживання,
так і безпосередньо у поліклініку Чернівецького
онкодиспансеру. У разі виявлення пухлини наші
лікарі застосують усі сучасні і дієві методи лікування раку, що використовуються в усьому світі:
хірургічний, променевий та хіміотерапевтичний.
Ми не є консерваторами і завжди готові застосовувати нові методики лікування, у тому числі й з
арсеналу народної медицини. Проте, зважаючи на
результати лікування, справді дієвими нині залишаються вищеназвані традиційні методи. Завдяки
сучасним методам діагностики та лікування наші
лікарі повністю виліковують, або значно продовжують тривалість життя величезній кількості хворих.
Тому діагноз «рак» – не вирок! При перших ознаках
недуги важливо не зволікати і якомога швидше
звернутись по кваліфіковану медичну допомогу.

Сергій КРАВЧУК, доцент кафедри онкології
та радіології Буковинського державного
медичного університету
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Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

ЛЕВ

ДІВА

Зросте потреба у дружньому спілкуванні. Гарний час
для формування життєвих планів на найближчий час. У
другій половині тижня вам, швидше за все, захочеться
радикально поміняти свою зовнішність. Особливо сильно
цю потребу відчують жінки.

Ставте перед собою конкретні цілі і робіть практичні
кроки, аби їх досягнути. Не відволікайтеся на сторонні
питання і дрібниці, рухайтеся вперед. Це головна умова
успіху. Спробуйте розібратися в собі, своїх почуттях і
бажаннях.

Вас потягне на екстрим – авантюризм і непередбачуваність відчуватиметься у вашій поведінці. Але
зірки радять проявляти обережність і не захоплюватися надміру ризикованими вчинками. Пам’ятайте про
особисту безпеку.

Сприятливий час для конструктивного діалогу
між подружжям. Зможете спокійно вирішити всі спірні
моменти. У результаті – ви станете не тільки краще розуміти партнера, але й зможете донести до нього свою
точку зору.

Приділіть час профілактиці від простудних захворювань: вірогідність захворіти зростає. Дотримуйтеся
правил особистої гігієни і прислухайтеся до свого
організму. Якщо ви самотні – не виключені випадкові
інтимні зв’язки.

ТЕРЕЗИ

вдасться поповнити свою колекцію рідкісними експонатами,
намалювати картину або скласти вірш. Друга половина тижня принесе у подружні стосунки оновлення почуттів. Можливо, вас запросять в гості на весілля чи іншу урочисту подію.

СКОРПІОН

Зосередьтеся на сімейних справах і проблемах. Ви
зможете значно зміцнити родинні стосунки. І головним
інструментом для цього слід обрати діалог. Так ви відновите
гармонію у родині. Друга половина тижня, швидше за все,
буде пов’язана з благоустроєм будинку і доведенням до
повної досконалості розпочатих раніше справ.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільців цікавитиме все, що відбувається навколо. У результаті – за два-три дні ви зможете бути в курсі всіх головних
новин і пліток. Така обізнаність приверне до вас увагу інших
цікавих. Друга половина тижня буде пов’язана з приємними
і яскравими враженнями, пов’язаними з коханою людиною.
Цією людиною може бути і ваша дитина.

КОЗЕРІГ

На початку тижня не буде часу думати про задоволення – важлива робота не «відпускатиме». Основний інтерес
цих днів лежить в площині грошей, доходів і витрат. Гарний
час для планування свого бюджету. Друга половина тижня
буде пов’язана з приємними подіями в сім’ї. Це може бути
як радісна звістка, так і вдала покупка.

ВОДОЛІЙ

Використовуйте перші дні тижня для задоволення
своїх особистих потреб. Не завжди ж ви повинні дбати про
оточуючих і допомагати їм. Настав час проявити здоровий
егоїзм і подумати про себе і свої потреби. Більше часу приділіть своєму здоров’ю і зовнішньому вигляду. Знайдете
стимул для початку інтенсивної роботи над собою.
З’явиться бажання розібратися в собі, у своїх
почуттях і емоціях, щось виправити і відкоригувати
в поведінці. Рекомендується почитати відповідну літературу з психології. Якщо вас тягнутиме до сну, не
варто цьому опиратися.

09584

Шампанське –
напій закоханих

Напередодні свята всіх закоханих
– дня Святого Валентина хочеться поговорити про шампанське – напій всіх закоханих. При слові «шампанське» зразу
в уяві вимальовуються різноманітні приємні моменти з життя. Такі, як перемоги,
освідчення в коханні, дні народження,
річниці…
Не кожне ігристе вино – шампанське.
І справа не тільки в тому, що шампанське
виробляють важким та дорогим методом,
яким виготовляються далеко не всі ігристі
вина. Шампань – це апеласьйон, який
захоплює строго зазначені райони однойменної історичної провінції. Всі інші вина
такого типу, виготовлені за межами Шампані, називаються «ігристими». За законами Євросоюзу навіть вираз «method
champenoise» (шампанський метод) заборонено наносити на етикетку ігристих
вин, зроблених за зразком шампанського.

Передплатний індекс 09584
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Версі ї

Версі ї

Сприятливий час для читання серйозної літератури
з глибоким філософсько-моральним змістом. Важлива
роль учителя. Можливо, така людина невдовзі з’явиться
у вашому житті. Друга половина тижня сприятлива для
дружніх стосунків.

Ваші творчі здібності цього тижня посиляться. Це прекрасний час для заняття улюбленою справою. Можливо, вам

РИБИ

Передплатний індекс
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Відношення до шампанського, як до
легковажного напою – серйозна помилка.
Споживачам, вихованих на напівсолодких
зразках дешевих ігристих вин, потрібно
бути готовими до того, що справжнє вино
з Шампані – не «шипучка». Високоякісне
шампанське має складний та насичений
букет, найбільш типовими компонентами
якого є аромати цитрусових, яблук, груш,
квітів, фундука, хлібної скоринки, пряностей. Епоха народження шампанського як
ігристого вина – межа XVII – XVIII століть.
Протягом півтора тисячоліть в провінції
Шампань робили тихі червоні, рожеві і білі
вина. Але була в цих вин одна дивовижна
особливість: тенденція до ігристості, зумовлена холодним кліматом Шампані – найпівнічнішого виноробного регіону Франції. Восени, коли відбувалося спиртове бродіння,
температура різко зменшувалась і дріжджі
«впадали в сплячку», не встигнувши закінчити свою роботу. Всю зиму, частково
перебродивши, сусло не подавало ознак
життя, і винороби були впевнені, що вони
отримали класичне тихе вино. З весняним
потеплінням дріжджі пробуджувались, і
спиртове бродіння поновлювалося. Вміст
діжок починав пінитись через те, що в
процесі спиртового бродіння виникав
вуглекислий газ. Тривалий час причини
такого явища залишалися для виноробів
загадкою, а ігристість вин вважалася пороком. Туман розсіявся лише в кінці XVII

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 1 - трьохкімнатна
житлова квартира загальною площею 79,80кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул.
Київська, буд. 19 кв. №3 та є власністю Журавльова Ігора Борисовича (вул. Київська, 19/3, м. Чернівці, ІПН 20538222698). Квартира загальна площа 79,80кв.м, житлова – 58,30кв.м. знаходиться
на другому поверсі двохповерхового житлового будинку та складається з: коридор – 4,7кв.м,
кухня – 10,60кв.м, 1-а кімната – 22,00кв.м, 2-а кімната – 22,90кв.м., 3-тя кімната – 13,40кв.м,
вбиральня – 1,10кв.м, ванна – 3,6кв.м, комора – 1,5кв.м. Фундаменти – стрічкові, буто-бетонні,
стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яні балки перекриття, прорізи – вікна та двері
дерев’яні фільончасті, підлога – дощата, внутрішнє оздоблення – штукатурка стін з подальшим
вапняним білуванням. Доступні інженерні комунікації – електропостачання, центральне газопостачання, водопостачання, каналізація, опалення пічне (на газу). Квартира знаходиться в
не задовільному технічному стані. Майно належить боржнику на підставі договору дарування
квартири серія АЕА №003149 від 08.06.2001р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 200
941,15 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25099 від 26.12.11). Гарантійний внесок у розмірі – 29 940,23
грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед: ЗАТ КБ
«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50) По лоту обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок
№ 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач
ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим. Прилюдні торги призначені на 27 лютого 2012р. об 17:00 год. за адресою: м.
Чернівці, вул.Кишинівська, 2а. Остаточний термін подачі заяв 24 лютого 2012р. до 16:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р
37313002002208 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач
Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції. Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за
телефонами: 098 383 33 39

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ
37142158 проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету
іпотеки: ЛОТ №1 нежитлові приміщення вбудованого магазину в житловий будинок, а саме:
VII – підвал пл. 12,10 кв.м., VIIІ – підвал пл. 3,10 кв. м., ІХ – підвал пл. 10,10 кв.м., Х – підвал пл.
12,40 кв.м, ХІ – підвал пл. 14,30 кв.м, на першому поверсі приміщення магазину 15-1 – торговий
зал пл. 143,50 кв.м., 15-2 – сходи пл. 3,00 кв.м., 15-3 – коридор пл. 16,80 кв.м., 15-4 – службове
приміщення пл. 5,20 кв.м., 15-5 - вбиральня пл. 1,20 кв.м., 15-6 – коридор пл.. 1,00 кв.м., 15-7
– комора пл. 2,50 кв.м., 15-8 – підсобне приміщення пл. 12,80 кв.м., загальною площею 238,0
кв.м., які згідно з виконаним розрахунком складають 54/100 (п’ятдесят чотири сотих) ідеальних
часток нежитлового приміщення та ХVІІ – склад пл. 100,30 кв.м., 15-9 – коридор пл. 5,70 кв.м.,
15-10 – кабінет пл. 6,10 кв.м., 15-11 – склад пл. 90,40 кв.м., 15-12 – кабінет пл. 5,90 кв.м.,
загальною площею 208,40 кв.м., які складають 46/100 (сорок шість сотих) ідеальних часток
нежитлового приміщення. Фундамент – бетонні стрічкові, стіни перегородки – цегляні поштукатурені, перекриття, покриття – панельне, дах – односкатний дах (шифер), підлоги – бетонні,
прорізи – дерев›янні, внутрішнє опорядження – штукатурка, керамічна плитка, побілка, бетонне
замощення. Майно є власністю Руденко Володимира Тимофійовича ( м. Чернівці, вул. Переяслівська, 4/10, інд. № 1654405135) на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення
від 16 лютого 2008 року, за реєстровим № 781 зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів
16.02.2008 р. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Садова, 3А.Стартова (початкова) ціна
–9 249 877,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25084 від 05.12.11)Гарантійний внесок – 462 493,85
грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Коптєвою
Людмилою Миколаївною (м. Чернівці, вул. Гёте, 8/3).ЛОТ № 2. Однокімнатна квартира на 1-му
поверсі 1-го поверхового житлового будинку, загальною площею 29,70 кв. м., розташована за
адресою: м. Чернівці, вул. Сагайдачного, буд. 82, кв. 2, що належить Кость Роману Богдановичу
(м. Чернівці, пр. Незалежності, буд. 119, кв. 26). Житлова площа 18,30 кв. м (1-а кімната – 18,30
кв. м,); кухня – 7,8 кв. м; вбиральня (поєднана) – 2,40 кв. м; висота - 3,6 м. Матеріал зовнішніх
стін - цегла; перекриття – деревинні балки; підлога – дощата; вікна, двері – дерев’яні фільончасті;
внутрішнє оздоблення – штукатурка стін з подальшим вапняним білуванням. Комунікації - від
міських мереж (на даний час відключені). Технічний стан квартири не задовільний. Квартира
належить боржнику на підставі Договору дарування ВКС № 288700 від 28.12.2005 р.
Стартова (початкова) ціна – 86 466,15 грн. (без ПДВ) (Договір № 1-25081 від
11.11.2011року). Гарантійний внесок у розмірі – 4323,30 грн. (без ПДВ). Майно реалізується за
кошти в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Буковинський Альянс» (м. Чернівці, вул.
Заньковецької, 15).По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будинків.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 27 лютого 2012
р. об 16:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а Остаточний термін подачі заяв 27
лютого 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1 на
депозитний рахунок № р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ
028945548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції
в Чернівецькій області. По лоту №2 на поточний рахунок № 37313002002208 в УДК у Чернівецькій
області в м. Чернівці, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484, одержувач - Шевченківський ВДВС
Чернівецького МУЮ.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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благодійні

На побачення – заради хворих діток
століття. Тоді ж розпочалися спроби взяти
процес під контроль. Винахідником шампанського методу традиційно вважається
бенедиктинський монах Дом Періньйон,
який протягом 47 років, з 1668 по 1715
роки, був економом абатства Овилле.

Близько 300 млн.
пляшок шампанського
продається щороку
Для шампанського використовують
червоні сорти винограду з безкольоровим
соком Піно Нуар, Піно Міньє і білий Шардоне. Піно Нуар займає приблизно 38%
площі виноградників регіону, Піно Міньє
– 35%, Шардоне – 27%. Для більшості
шампанських вин використовуються всі
три сорти. Їх пропорції в асамбляжі визначає виробник. Піно Нуар надає вину
структуру і аромат червоних ягід. Шардоне – свіжість, вишуканість та мінеральність, Піно Міньє додає фруктові аромати
і слугує об’єднуючою ланкою між винами
з Піно Нуара і Шардоне та дозволяє отримати добрий баланс.
Рубрику «Культура вживання
спиртних напоїв» ведуть досвідчені
сомельє виномаркету «Wine Time».
Ставте свої питання за телефоном
редакції 57-19-35. Спеціалісти надаватимуть потрібну вам інформацію у
наступних числах газети.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
державних виконавців відділів державної
виконавчої служби Заставнівського, Кельменецького, Кіцманського та Сторожинецького районних
управлінь юстиції;
державного виконавця Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького
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 бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи,
знання державної мови та ПК.
головного спеціаліста відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої
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 економічна 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 реєстрації
нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти 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 категорії не менше 3
років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 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.

Світ не без добрих людей. Двійнятам з важкою
формою дитячого церебрального паралічу,
Тимурчику та Адамчику, щоби почати ходити,
потрібно пройти реабілітацію в санаторії. Проте
їхній мамі, Анні Кучієр, яка самотужки виховує
малят, державної допомоги вистачає лише на ліки
та їжу. Щоби зібрати необхідні кошти, чернівецькі
діджеї зі своїми друзями організували спеціальну
групу «Допоможи! Піди на побачення!» у соціальній
мережі «Вконтакті», де запропонували кожному
охочому виставити себе на спеціальному аукціоні.
Загалом організаторам вдалося зібрати майже
15 тисяч гривень – і цих грошей вистачить на
лікування малюків.

Йшлося, звісно ж, не про те, щоби «продати себе на органи». На
аукціоні розігрувались можливості піти із людиною, яка виставила себе
Організатори акції та мати хворих діток Анна Кучієр
як лот, на побачення – такою була задумка організаторів акції.
– Подібна акція нещодавно проходила у Коломиї – там теж збирали
гроші для діток з ДЦП та на обз’їздимо, ще раз потанцюємо,
ладнання для реабілітаційного
а далі я виконаю три твоїх бацентру. Про неї я дізналася
жання (в межах дозволеного,
випадково, і дуже захотіла оррозумного чи не розумного)…
ганізувати у Чернівцях щось
– Вперше про цю акцію я дізна– І я впала. Впала на коліна, і
Коротше, робіть свої ставки,
подібне, – зізнається оргалася від свого знайомого, – каже
сказала – без обрядів, без ритуалів,
дами!»
нізаторка аукціону Ольга
Анна Кучієр. – Його подружка взяла
– Боже, бери мене, моїх дітей, і роби
Хороший піар – неймовірно
СОЛОВЙОВА. Хорошу ідею в
участь у благодійній акції, і запрозі мною все, що хочеш. Наступного
благодійна штука: лот Івана
собі дівчина вирішила довго не
понувала йому теж викласти своє
дня я прокинулася іншою людиною.
Величка пішов за 500 гривень…
тримати, одразу ж побігла ділифото… Він мене запитав: «Це гроші,
Торік влітку я збирала копійки на моЩоправда, організаторам після
тися зі своїм хлопцем, Сергієм
часом, не для тебе збирають?» І
локо і цигарки (тоді я ще курила). Зазавершення торгів вдалося зібрати
Нікітіним, – відомим чернівецьскинув посилання «Вконтакті»…
раз у моєму житті почали відбуватися
лише 10-15% від очікуваних коштів,
ким діджеєм (dj Gray).
Коли Аня побачила, скільки
чудеса. Я навчилася бути вдячною.
адже багато учасників аукціону про– Напередодні новорічних
людей відгукнулося на її біду – поЯ вдячна Богові – що не гірше, адже
сто «зникли», видаляючи свої повідосвят товариш скинув мені почуття цієї тендітної, худорлявої
бачила діток більш хворих, аніж мої.
млення зі ставками та лотами. Для
силання на сайт, на якому було
жінки було годі уявити…
Я так переживала, стільки молилась,
них організатори обіцяють зробити
викладене відео з Анею Кучієр,
Її життя склалося зовсім не
щоб вони розмовляли, щоб вони
привселюдну «дошку сорому». І споі запропонував зробити благопросто. В дитинстві Аня була важрозуміли мене, щоб у мене з ними
діваються, що зберуть ще певну суму
дійну вечірку, щоби якось доким підлітком. Коли їй було 15 – її
був контакт… Адамчик протягом
грошей для малюків, адже, декотрі з
помогти їй, – каже Сергій. – Тож
учасників досі просто не мали можливідправили у християнський табір.
останнього місяця більше десяти
коли Ольга розповіла мені про
вості з ними зустрітися чи перерахуваВідтоді вона чотири роки сумлінно
нових слів сказав, він намагається
свій задум, ми вирішили, що
ти на рахунок обіцяні кошти.
ходила до церкви, співала у дирозмовляти реченнями, не усяка здодопоможемо вилікувати її діток.
– Гадаю, люди брали участь в
тячому хорі… (дівчина закінчила
рова дитина розмовляє у три рочки!
Окрім аукціону Сергій Нікіакції, щоби насамперед допомогти
музичну школу, грає на піаніно і
– Чи будуть вони ходити, – затін разом з іншим діджеєм, – ЄвАнні, адже багато з них надсилали
гітарі).
питує себе Аня. І одразу ж відпогеном Косовим, – також збира– Проте з церкви я пішла…
відає. – Я не просто вірю – я знаю. Я
гроші просто так, не вимагаючи нали гроші у спеціальну скриньку
Через багато причин: юнацька
уявляю як вони починають ходити – а
взамін романтичних побачень. Прона дискотеках в «Астарті» та
закоханість, захоплення рокце дуже важко. Раніше зовсім інші
те, звісно, можливість при цьому по«Платинумі». А в «Егоїсті» на
культурою… Я пірнула з головою у найчерез місяць після знайомства ми почали
картинки були в моїй голові… Я бачила
знайомитись – таки була невеликим
бармен-шоу тамтешній бармен
більш «важкі» речі: неформальний образ
жити разом, я завагітніла, через 6 місяців
безперспективне майбутнє, двоє інваприємним бонусом, – каже Ольга СоТарас приготував неймовірний
життя, алкоголь, наркотики… Пізніше
(навіть не сім!) – важкі пологи, лікарня,
лідів (вони ж не завжди будуть дітьми),
ловйова. – Усі учасники акції – переблагодійний коктейль, з вогв мене навіть була така дитяча образа:
реанімація… І він просто не витримав. Він
я одна, без чоловіка… Я місяцями сиділа
важно з Чернівців, проте надсилали
нем та безліччю інгредієнтів,
«Боже, чому ти мене залишив? Я молюся,
молодший за мене, він ішов і повертався,
вдома, не виходила з квартири… Зараз
гроші і з Києва, з Коломиї, навіть одна
який вдалося продати за 500
а мої молитви вище стелі не піднімаютьа я хотіла зберегти сім’ю, прийняла іслам,
усе інакше: подруги допомагають мені
дівчина з Росії зацікавилася і хотіла
гривень!
ся…» Зараз я розумію, що насправді це
два роки ходила в хусточці, – проте це
стежити за дітьми, вони оплатили послуги
надіслати гроші, ще одна – обіцяла з
Звісно, в бочці меду не обіне так, інакше мене зараз взагалі не
було награно та нещиро… І він це бачив і
масажистки, і ці гроші на санаторій, на
Америки перерахувати кошти Анні.
йшлося без дьогтю: декотрі
було б. Адже хтось із моїх друзів – помер,
розумів. Тож, зрештою – мене покинув і
реабілітацію… Люди допомагають – чим
– Чи будете організовувати ще
підозрілі особи звинуватили
хтось – «пішов по руках», інші – на шляху
поїхав до Росії…
можуть. Навіть такий приклад – якось я
якісь подібні акції? – запитую цю
організаторів у шахрайстві, і
в нікуди… І ця ситуація з дітьми… Просто
Лікарі настійливо радили їй відмодумала: «Боже, я так хотіла, щоби в мене
симпатичну та неймовірно активну
навіть – сутенерстві.
таким чином Бог мене зупинив.
витись від дітей. І вона відмовилась.
був комп’ютер, адже так важко насамоті
дівчину.
– Як тільки з’явилися такі
– Я вела не надто правильний споПісля того, як Аню з маленькими хворими
сидіти вдома…» Пройшов тиждень – до
– Звісно! В мене багато ідей, пропідозри, я зі своїм другом-опесіб життя, навіть коли вже народила
дітьми покинув чоловік, у неї почаламене дзвонить зовсім незнайома жінка з
те поки що я не придумала, як саме їх
ратором вирушив до Ані дододітей, – розповідає Аня. – Їхній батько
ся жахлива депресія. Жінка дійшла до
Києва і питає: «Я тут тобі комп поклала (у
втілити, – відповідає Ольга. – Я отриму, де відзняли ще один відео– мусульманин. Ми познайомилися в
такого моменту, коли стояла на п’ятому
бандероль, – ред.), тобі принтер класти,
мую величезне задоволення від того,
ролик, в якому вона подякувала
Києві, переїхали до Чернівців, усе відповерсі, дивилася вниз, де кричать діти,
чи ні?»
що направляю чиїсь зусилля на щось
усім учасникам акції за підтримбулося так стрімко, неправильно… У нас
баба – п’яна, і думала – все… Це вже точка
І я розумію, що це не просто так, що
добре. Тому що багато людей хочуть
ку та допомогу, – каже Сергій.
цього, але не знають, як це зробити.
не було цукерково-букетного періоду,
неповернення.
це не випадковість…
– Людині ж, яка звинуватила
Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
мене у сутенерстві, я відповів:
«називай мене як хочеш, але я збираю гроші,
переможниці, якій вдасться на аукціоні
щоби допомогти цій жінці вилікувати дітей».
вибороти з ним побачення, таке:
Як саме організувати собі побачення – мали
«Окрім того, що ми вдвох потанцювирішувати самі учасники, проте дехто з них,
ємо у професійній танцстудії, ми ще підпевна річ, романтичну зустріч не обмежував фіемо на твій улюблений фільм; зробимо
р/р 29244825509100
Кучієр Ганна Іванівна
ліжанкою міцної кави у затишній кав’ярні.
разом фотосесію; поснідаємо, пообіМФО 305299
Ідентифікаційний код 3129813128
Так, наприклад, танцюрист Іван Ведаємо, повечеряємо; погуляємо нашим
ЄДРПОУ 14360570
(Номер паспорта КР 691020)
личко, один із натхненників торішнього
улюбленим містом; сходимо за бажання
Приватбанк
Призначення платежу – спонсорська
чернівецького «Майдансу», пообіцяв
в боулінг чи на каток, а може і на лижі
№ карти 4627085824687996
допомога

«Боже, бери мене і моїх дітей!»

Банківські реквізити для пожертв на лікування Адамчика та Тимурчика:
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«Маленькі дзвіночки» лікують від депресії
Ще на першому поверсі ми зрозуміли, що квартирою
точно не помилимося – з верхнього поверху доносився
дзвінкий радісний гавкіт. То попереджали про
наближення гостей 9 маленьких песиків…

Чим більше спілкуєшся
з твариною – тим
вона розумніша
Чіахуа, довгошерсті тойтер’єри
та йоркширські тер’єри чудово уживаються в звичайній чернівецькій
квартирі.
А все починалося з однієї тваринки.
– У мами стався інсульт, її паралізувало і через рік вона померла. Я дуже
важко це переживала, тож чоловік
купив мені чіахуа, – розповідає власниця маленького зоопарку Оксана
НОСЕНКО. – Завдяки песику я почала
оговтуватися… Потім з’явилися цуценята. Але однієї породи моїй родині вже
здалося замало. І за кілька років у нас
«назбиралося» вже 9 псів: 8 дівчаток і
один хлопчик – Яша.
– Чи важко за ними доглядати?
– Від собачок немає жодного запаху! Їдять вони мало. З ними абсолютно
не важко! Хіба що «йоріків» треба купати частіше, адже у них довга шерсть.
– Як вигулюєте таку кількість
песиків? Не розбігаються в різні
боки?
– Не розбігаються – вони дуже
слухняні! Переважно виводжу по
двоє-троє, іноді беру всіх разом. Зазвичай наша прогулянка залежить від
погоди. Хоча для холодної погоди у
моїх песиків є власний гардероб. Але
нині, у люті морози я шкодую лапки
своїх улюбленців. Тож ми практично
не виходимо з дому. А для природних
потреб мої песики використовують
памперсні пелюшки. Це, до речі, дуже
зручно. Коли пес живе у домі, він завжди спостерігає за господарем, знає,
коли той прокидається, коли їсть,
коли йде на роботу. Собака відчуває
поганий настрій. Тоді він не вимагає
до себе уваги, бо знає, що у господаря
проблеми.
– Як навчити собачку правильно ходити у туалет?
– Коли пес зробив шкоду, візьміть
пелюшку, промокніть в калюжку і
покладіть її пелюшку у місце, куди
хочете, аби собака ходив постійно.

Дорослого пса важче привчити, але
також можливо.

усім нашим зоопарком. Невдовзі до
нас підійшов хазяїн і попросив, щоб
і на вечерю ми прийшли із собаками. Виявилося, що за той час, поки
ми обідали, у них в кафе з’явилося
більше клієнтів та замовлень. Після
відпочинку до Чернівців ми привезли
вгодованих, розтовстілих псів – їх
постійно у Касперівцях підгодову-

Лише Саніта не виходила з кімнати
свого головного господаря – Андрійка, сина Оксани. – Поки син у
школі, – говорить Оксана, – Саніта
може сидіти непорушно у коридорі
і дивитися на двері від самого ранку
аж до його приходу. У цей час вона
відмовляється від їжі і води.
Загалом, у кожного собачки свій

вали відпочиваючі та господарі бази
відпочинку.
Дуня, Рафік, Яша, Манюня, Кнопа, Вєня, Лала, Боббі під час розмови
журналістів з Оксаною, сумирно
сиділи біля неї та вивчали гостей.

характер та звички. Крім того, маленькі песики – добрі апортирувальники, вони люблять приносити
іграшки. Таких псів можна навчати
у домашніх умовах, – зізнається
господиня (на команду Оксани Вєня

У кожного песика
свої звички

– Ви, мабуть, «прив’язані» до
дому. Як же відпочиваєте?
– Через таке велике господарство
не можна нікуди виїхати надовго.
Але якось ми все ж таки вирішили
відпочити – завантажили всіх псів у
машину і гайда… у Касперівці на водосховище. Зняли номер на тиждень.
Щоправда, ми показали лише одного
собаку… Коли хазяїн бази пішов, ми
тихенько всіх псів під пахву – і в номер. Та й пішли купатися. А вони залишилися самі у невідомому для них
місці, тож підняли ґвалт. Господар
бази прибіг на цей шум, перерахував
песиків, і тільки сплеснув у долоні.
Коли настав час вигулювати тварин, всіх пустили без поводків. На
першому поверсі нашого готелю
– кафе. Туди ми й попрямували з

У школах навчання знову
призупинено

посміхнувся, а Дуня показала хвостика – авт.)
Чи не плутаються під ногами?
– Коли все спокійно – песики компактні, і їх навіть не видно. Але коли
хтось іде до нас, вони зобов’язані
попередити мене про гостей. Це мої
дзвіночки у двері (сміється – авт.).
Але одразу ж заспокоюються і знову
стають компактними і непомітними.
Щоправда, де я – там і мої песики.
Якщо іду у ванну – вони за мною, готую їсти – вони зі мною! Сплю я також
зі своїми улюбленцями.
– Хто найчастіше купує таких
мініатюрних тваринок?
– Серед охочих придбати такого
улюбленця – різні люди – є і молодь,
і люди старшого віку. Часто цих манюньок купують діти батькам, які
виходять на пенсію. Є і багаті, і такі,
які по копійчині збирають гроші, щоб
придбати чотирилапого друга. До
речі, саме таким я з більшим задоволенням віддаю псів. Бо той, хто дійсно
мріє і прагне, любить більше.
Траплялися покупці, яким я категорично не продавала песиків. По
людині одразу видно, яка вона, крім
того й собаки відчувають, з чим людина прийшла – з добром, чи злом. Іноді
буває таке: прийде людина вибирати
песика, два цуцика підійдуть до потенційного хазяїна, а інші сховаються
і гарчать з-під дивану.
– Скільки коштує такий песик?
– Кожна тваринка має свою ціну:
від 200 до 2 тис. доларів. Вартість залежить від породи, від зовнішнього
вигляду, від документів, від кількості
виставок, в яких вона брала участь
тощо.
– Кажуть, що тварини відчувають, коли господарю погано…
– Дійсно, собаки відчувають, коли
у людини щось болить. Вони зализують
рани, лягають на хворе місце, гріють
його, намагаючись допомогти. Скажімо, коли у мене поріз або мозоль – даю
полизати своїм улюбленцям, і рана
гоїться швидше. А ще мої песики – це
найкращі у світі ліки від депресії. З ним
ніколи не буває сумно. А важкі моменти
переносяться значно легше! Я вже
давно зрозуміла, що головне – любити
своїх тваринок, а вони віддячують за
це вірною дружбою і щодня заряджають позитивом та оптимізмом!

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Землетрус
відміняється

День усіх законах, себто 14 лютого,
обрав для катаклізму пророк Георгій-Ілія,
який має в Інтернеті свою сторінку. Там
він розмістив попередження, що в Україні
о 4 годині 5 хвилин відбудеться потужний
руйнівний землетрус. Натомість керівник
Чернівецької філії «Витоки» Української
академії цілительства Гаврііл Шурпін
заспокоює земляків: ця інформація є неправдивою.

Сьогодні та в п’ятницю (9 і 10
лютого) заняття у загальноосвітніх
навчальних закладах Чернівців
призупинене. Рішення про відновлення навчання або ж продовження вимушених канікул з понеділка
наступного тижня прийматиметься
на засіданні штабу у вихідні.
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