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або Як я була бомжихою

Ф

Галина
Єреміца,
журналістка газети
ЕДОРУК
ВИГРАВ
«Версії», перевірила
на собі, як почуваються
ФОТОКОНКУРС
безхатченки, коли за вікном під мінус 20. У
даній «операції» брала участь уся редакція.
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КАРТИНА?
ВИШИВАНИЙ
ЖИВОПИС!

САМОГУБСТВ
ЧЕРЕЗ
НЕПОГАШЕНІ
КРЕДИТИ

ГРІШКА:
ДОЛЯ «РОБІН
ГУДІВ»

СВІТЛИНА?

169

М ІШКА І
ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ...

ЖІНОЧА ВЕЧІРКА

Шановні учасники бойових
дій у зарубіжних країнах!
Дорогі краяни!
Щороку 15 лютого українське суспільство вшановує
тих своїх громадян, які з честю виконували свій патріотичний обов’язок під час військових конфліктів на території
іноземних держав. Цього дня ми схиляємо голови перед
пам’яттю тих, хто пожертвував життям та здоров’ям, захищаючи мир та спокій на планеті. Жертовний подвиг
воїнів-інтернаціоналістів надихає наших сучасників з честю
наслідувати гідний приклад героїв неоголошених воєн.
Буковинська громада глибоко вдячна тим своїм синам
і донькам, які боронили честь Вітчизни на чужинських
теренах,зазвитягуі мужність, військовучестьтаратну
славу, мудрість та довготерпіння. Щиросердно зичимо
вам, вашим рідним та близьким, сім’ям загиблих та
померлих від ран побратимів та посестер міцного
здоров’я, незламного духовного гарту, життєвих гараздів,
родинного затишку, поваги та шани людської!
З повагою
Заступник голови обласної
Голова обласної
державної адміністрації ради
Валентин Маніліч
Михайло Папієв
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Передплатний індекс

У цьому запевнив журналістів
під час прес-конференції
генеральний директор ПАТ ЕК
«Чернівціобленерго» Ярослав
Команяк
– Питання приватизації аж ніяк не стосується споживача – акції постійно перебувають у русі, тому, хто
саме їх купив, не є вирішальним, – зазначив Ярослав
Команяк. – Тарифи на електроенергію встановлює по
всій Україні НКРЕ і вони є обов’язковими для всіх підприємств – приватних, державних і напівдержавних.
Єдине, що змінюється для споживачів, – заходи щодо
неплатників: вони стають жорсткішими.
Головний електроенергетик області наголосив,
що навіть у сильні морози електропостачання на
Буковині було і залишається стабільним. У період
зниження температур споживання електроенергії досягло рекордного рівня і доходило до 7,3 млн. кВт/год
за добу, а в окремих районах – і більше. Це призводило
до перевантаження обладнання, трансформаторних
підстанцій і ліній електропередач, особливо у негазифікованих районах – Глибоцькому, Герцаївському,
частково Сторожинецькому та Путильському. Однак
ситуацію втримали під контролем. Були створені
штаби, як в «Чернівціобленерго», так і в кожному РЕМові, запроваджено цілодобове чергування керівного
складу. До існуючих 16 аварійно-відновлювальних
бригад задіяли ще 16 бригад з цілодобовим чергуванням, повністю залучивши аварійний запас і всю
наявну техніку.
Начальник управління інфраструктури та туризму
Чернівецької ОДА Дмитро Павел, що брав участь у
прес-конференції, зауважив, що ліміти на електроенергію доводяться до області залежно від проплати
за спожиту електроенергію. За його словами, за січень
цього року спожито електроенергії на 71 млн. 269 тис.
грн, а оплачено – 65 млн. 859 тис. грн (92,4%).
До речі, найкраще розраховуються промислові
підприємства, а найгірше – установи та організації, що
фінансуються з місцевого та держбюджету. Тоді як населення – десь посередині між лідерами та аутсайдерами.
А потрібна максимальна проплата за спожите.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
Оголошення Головного управління юстиції у Чернівецькій області щодо заміщення вакантних посад
державних службовців, які були надруковані в газеті
«Версії» №5 від 02.02.2012 року та №6 від 09.02.2012
року, вважати такими, що втратили чинність.

погляд

№7

Нарізка передвиборчого пирога
Хоча до осені ще далеко, передвиборчі пристрасті починають
вирувати. Багато нинішніх нардепів розуміє, що до наступного складу парламенту їм ніяк не
потрапити. От і шукають різних
можливостей, аби перехитрити
злу долю. За партійними списками
до Верховної Ради пройде лише
половина депутатів, і потрапити
до цих списків зможуть тільки
наближені до парт-босів. Проте
цього разу вибори відбуватимуться за змішаною системою і
225 депутатів обиратимуться у
мажоритарних округах. А це відкриває шанс для декого: маючи
певні ресурси, можна переконати
виборців, що ти найкращий. Для
цього треба висунути популярну
програму, або ж елементарно
підкупити електорат. Але є ще
один спосіб, правда, пов’язаний з
використанням адміністративного
апарату ресурсу.

Партія регіонів чудово розуміє, що свій авторитет серед
виборців вона втрачає стрімко і
катастрофічно. Ті, хто повірив у
її «реформаторство», нині переживає глибоке розчарування.
Недавно один скандально відомий
депутат, спростовуючи поширену
думку про свою нетрадиційну
сексуальну орієнтацію, заявив,
що він такий же гей, як прем’єр –
реформатор. Утім, багато рядових
українців вважає, що більшість
наших політиків, м’яко кажучи,
такі ж «реформатори». Але дехто
ще вірить у здатність Партії регіонів добитися переламу на краще завдяки «реформаторському
курсу», і готовий віддати свій
голос за її представників. Влада
добре знає, де концентруються її
прихильники. Тому й намагається
використати це, щоби провести
до парламенту максимум своїх
прибічників.

Чи матимуть афганці
власне житло?

Це питання стало каменем
спотикання під час традиційної
зустрічі міської влади з ветеранами війни в Афганістані.
Найгостріше питання для воїнів-інтернаціоналістів – забезпечення житлом. Сьогодні 125
воїнів-афганців перебувають на
квартирній черзі. Торік житло отримали лише 2 учасники бойових дій,
причому один з них, на думку своїх
побратимів, несправедливо.
Черга ж тих, кому потрібне
житло, невпинно зростає. Серед
афганців є й такі люди, які по 30
років живуть у підвалі. Тому вони

Іде підготовка до нарізки
виборчих округів. Там, де сконцентровані симпатики правлячої
партії, округи будуть невеликими,
щоби пройшло якомога більше
депутатів. А в місцях проживання
великої кількості опонентів існуючої влади, округи нарізатимуться
великі. Будуть використані всі
можливості для того, щоби мати
у наступному складі парламенту
більшість «регіоналів» та їхніх
союзників. Інакше донецькій команді доведеться сутужно. Якщо
переможуть її опоненти, то Верховна Рада відновить дію тих статей
Конституції, що значно обмежують
владу президента. Тоді Україна
повернеться до демократичних
принципів і отримає можливість
розвиватися, а не деградувати, як нині. Найсмачніші шматки
ще нероздерибаненої державної
власності дістануться не нинішнім
володарям країни, а їхнім конку-

Гороскоп на тиждень
рентам. «Чисто конкретні пацани»
погодитися з цим не можуть. Відтак і нарізатимуть передвиборчий
пиріг для себе, не бажаючи ні з ким
ділитися.
Будь-які вибори у сучасній
Україні можна порівняти хіба що
зі стихійним лихом. Вони загострюють протистояння в суспільстві, ведуть до величезних витрат
фінансових засобів і людських
сил. Нинішні вибори кращими
не будуть. Швидше – навпаки.
Адже на кін ставиться майбутнє
держави та її народу. Чи вистачить
виборцям знань і досвіду для того,
щоби не помилитися, покаже лише
наступний розвиток подій.

Ігор БУРКУТ, політолог

Туристична привабливість
області зростає

виявили ініціативу власними силами будувати житло. За словами
голови Чернівецької міської організації Української спілки ветеранів
Афганістану Михайла Коломійця,
виділення земельної ділянки для
будівництва багатоквартирного
будинку може за 5-6 років вирішити
квартирне питання усіх черговиків
та членів організації.
Фахівці з департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин запевнили, що пропозиції міської
Спілки ветеранів будуть враховані і
компроміс обов’язково знайдуть.

Підбито підсумки реалізації проекту «Підвищення туристичної привабливості та формування позитивного іміджу Чернівецької області через
впровадження новітніх методів у музейно-краєзнавчу роботу», прийнятого
рішенням 39-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 19 серпня
2010 року. Зазначений проект увійшов до числа переможців Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування у 2010
році та був реалізований в 2011 році на базі Чернівецького краєзнавчого
музею.
У рамках проекту створено «Музейно-туристичний портал Чернівецької області та міста Чернівці» з інтегрованою електронною картою об’єктів
культурної спадщини міста та області. Завдяки системі багатомовного
аудіогіда в музеї розв’язали проблему екскурсійного обслуговування індивідуальних відвідувачів, особливо іноземців. Для зручності відвідувачів
головного музею Буковини, які мають вади зору, виготовлено спеціальні
путівники з використанням об’ємного шрифта Брайля, яким користуються
сліпі та слабозорі люди.
Фондосховища та експозиційні зали Чернівецького краєзнавчого музею
обладнано сучасними приладами контролю та корекції параметрів мікроклімату, що значно покращить умови збереження музейних предметів.
Проведено чималий обсяг ремонтних робіт в приміщенні музею, частково
відреставровано фасад приміщення, здійснено низку інших заходів.
Загальні видатки на реалізацію проекту становили 1 млн. 557 тис. гривень, з яких 500 тис. грн профінансовано з Державного бюджету України,
980 тис. грн спрямовано з обласного бюджету, а 77 тис. грн надійшли від
організацій-партнерів.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Прес-служба Чернівецької облради

опитування

Що вас зігріває в холодну зимову пору?

Яніс, безробітний:
Думка про літо. Воно мене зігріває у будьякі холоди. А взагалі рятуюся від морозів завдяки розтопленій пічці, парі теплих вовняних
шкарпеток і гарячому чаю…

Теле

Версі ї

акценти тижня

«Чернівціобленерго»
змінило власника.
Та це не вплине
на вартість
електроенергії

теле

09584

Юлія, студентка:
Чудові люди, несподівані приємні новини,
від яких забуваєш про холод. Ну і звісно ж…
кохання!!!

Євгеній, спеціаліст з ремонту
комп’ютерної техніки:
Шарф ФСК «Буковина», а також пічка в
моєму авті «Таврія». А ще – Віра, Надія, Любов
і Водохрещенська вода!

Анатолій, підприємець:
Надія на те, що стане тепло, що життя
стане іншим, що люди зміняться, що я не
буду бачити на вулицях благальних поглядів
обездолених про допомогу, а якщо й буду – то
зможу їм допомогти.

Овен

На початку тижня – вдалий час
для врегулювання найбільш спірних питань у подружніх стосунках.
Середина тижня може стати найконфліктнішим періодом. Тож краще перечекати день-два, а потім
спробувати знову повернутися до
невирішених питань.

Телець

Зірки радять енергійніше домагатися поставленої мети. Обставини
складуться на вашу користь: близькі
родичі, друзі та впливові люди будуть
допомагати вам. Але не забувайте про
особисту ініціативу. Гарний час для
перегляду і коригування розпорядку
свого життя.

Близнюки

Зможете покращити взаєморозуміння з коханою людиною. Також
це сприятливий час для подорожей
і навчання. У середині тижня ризикуєте зіпсувати стосунки з друзями,
особливо жіночої статі. Тому в середу
і четвер уникайте дружніх контактів.

Рак

Цього тижня зможете реалізувати деякі задумки з приводу придбання меблів або побутової техніки.
Вдалий час для придбання товарів
у кредит на вигідних умовах. Не обговорюйте з коханою людиною гострі
питання у середу – для вас конфліктний день.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Лев

Відкриєте в коханій людині ті
позитивні якості, які раніше не помічали. Якщо перебуваєте в тривалих
романтичних стосунках, але так і не
скріпили їх узами шлюбу, то можете зважитись на пропозицію руки
і серця. У середині тижня можливі
проблеми у тих, хто вчиться у вишах.

Діва

Вами цього тижня опанує манія
чистоти. Ви наводитиме навколо себе
ідеальний порядок, будете прагнути
довести все до досконалості. Вдалий
період для зміцнення здоров’я. Не
забувайте про особисту гігієну і профілактичні заходи щодо запобігання
простудних і вірусних захворювань.

Терези

«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.10
«ТСН».

Стрілець

Цього тижня вас потягне в дорогу. Ви навряд чи зможете всидіти
вдома, будете використовувати найменший привід, щоби кудись з›їздити
або з кимось познайомитися. У полі
вашого зору з’являться нові корисні
люди.

Козеріг

Тиждень буде пов’язаний з грошима, матеріальними цінностями
та надбаннями, причому ці питання
вдасться благополучно вирішити. Всі
покупки, зроблені на початку тижня
і на вихідних, будуть вдалими. Відправляйтеся в розважальну подорож
або сходіть на концерт чи в театр.

Водолій

Цього тижня відчуєте творчий
підйом. Якщо ви самотні, робіть активні кроки для того, щоби зустріти
свою любов. Найвдаліші дні тижня:
понеділок і вівторок. Якщо у вас є
діти, рекомендується приділити їм
трохи більше уваги, ніж зазвичай.

Більше часу витрачайте на особистий розвиток і задоволення своїх
потреб. Це сприятливий період для
внесення змін у свій імідж, а також
для розширення кругозору. Сумнівні
романтичні зв’язки навряд чи будуть
вам приємні через супутній шлейф
чуток і пліток.

Скорпіон

Риби

Цього тижня зірки радять приділити більше уваги родині. Частіше
цікавтеся здоров’ям близьких родичів, членів сім›ї. Не слід ухилятися
від домашніх обов›язків. У середині
тижня варто звернути увагу і на своє
здоров’я: ваш організм буде вразливий до інфекцій.

теле Версі ї
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 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,12.20,12.55,22.50 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.
12.10,18.40,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Армiя.
12.35 Право на захист.
13.00 Х/ф «Казка мандрiв».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Брати Карамазови».
18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.20 Музичнi iсторiї. Українське
бароко.
20.00 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Наше Євро.
22.20 Православна енциклопедiя.
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».
02.10 М/ф «Якщо падають зiрки».
02.20 ТелеАкадемiя.
03.20 Х/ф «Казка мандрiв».
04.55 Д/ф «Ера супутникiв на
радiохвилях».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.00,16.00 «Давай одружимось».
11.00,17.20 Комедiя «Класнi мужики».
17.00 «ТСН. Особливе».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 Драма «Громозека». (2).
23.30 «Tkachenko.ua».
00.25 Трилер «Ефект метелика».
(3).
02.25 Бойовик «Чорна смерть». (3).
03.55 Мелодрама «Будинок без
виходу».
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 у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05,12.15 Х/ф «Понаїхали тут».
14.10 «Детективи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.30 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Татусi».
22.30 Т/с «Воєнний шпиталь».
00.30 «Позаочi».
01.15 Х/ф «Павутина брехнi». (2).
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Покарання талантом».
04.40 «Формула кохання».
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.30,01.40,03.05 Погода.
05.45,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.45
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.35 Факти.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.25 Х/ф «Антикiлер».
13.00 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля».
17.35 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Лють».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.10 Свобода слова.
01.45 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
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20.02 - 26.02.2012

Тихий, спокійний, розмірений
життєвий ритм – ось що потрібно
Рибам цього тижня. Більше часу проводьте наодинці зі своїми думками і
почуттями. Можливо, вам зараз потрібна пауза в особистих стосунках.
Використайте цей час для душевного
відпочинку та релаксації.

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, 22.00;
«Зоряні війни. Епізод 1» 3D: 15:30; «Значить війна» 2D: 15.30, 18.00.
МУЗДРАМТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
18 лютого, 18.30: «Ілюзії вальсу».
19 лютого, 12.00: «Зачарована фея»; 18.30: «Лавина».
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
20 лютого – поетичний конкурс «Душа народу бринить у слові», приурочений Міжнародному
дню рідної мови (читальний зал філії: вул. Головна, 14).
22 лютого – літературна зустріч з Б.І.Мельничуком, професором, письменником «Хода життя і
злети слова» з нагоди 75-річчя від дня народження (початок о 1500 год.).
З 20 по 29 лютого – «Масляна, Масляна – ти млинцями славна» (абонемент філії обслуговування
юнацтва, Соборна площа, 4).
«У Свічаді слова». До 70-річчя від дня народження О. Сенчика, буковинського письменника
(читальний зал ОУНБ, вул. О. Кобилянської, 47).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Душею, розумом, пензлем». Живопис. Д. Кравець, Г. Сушарник.
«Румунія очима буковинців». Виставка робіт учасників фотоклубу «Позитив».
Виставка авторського мистецтва Григорія Шкуренка.
«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
17 лютого, 18.30: вечір симфонічної музики за участю Академічного симфонічного оркестру
Чернівецької обласної філармонії (художній керівник – Йосип Созанський).
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
19 січня, 12.00: «Гусеня».

20 лютого

0 «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».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.0
0,16.00,17.00,19.00,20.30,01.00,04
.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
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55,
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05,
1.00 Познайомимось?
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 «Біоритм»
07.50, 09.00, 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 «Веселі уроки»
10.00,20.00, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»

15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30 «Містер «М» та круті чуваки»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.15 «Хенд-мейд»
18.00 «Світ авіації»
19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Мій дикий захід» (2)
КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.00, 20.15 Т/с «Шаман».
12.00,04.30 «Хай говорять».
13.00,05.20 Т/с «Ведмедячий кут».
15.35,02.40 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.20 Х/ф «Правила знiмання:
метод Хiтча».
00.50 Х/ф «Кiмната страху». (2).
03.05 Т/с «Жити будете!».
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 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«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 «Моє рідне село»
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»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».

понеділок
понеділок
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 14.50 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.45 Comedy Woman.
11.35 Косметичний ремонт.
12.05,18.40 Дайош молодьож!
12.30 «Одна за всiх».
13.00,17.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.30,18.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Дом 2.
15.45 УТЕТа тато!
16.15,21.00 Т/с «Унiвер».
19.10,20.35 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
19.35 Одна за всiх.
20.05, 22.25 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Дурнєв+1.
00.20 Х/ф «Ясновидиця». (2).
01.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «У смузi прибою».
08.25 «Легальний дохiд».
08.30 «Правда життя». Межа пристойного.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Запам`ятайте, мене
звуть Рогозiн».
15.10 Т/с «Кобра».
17.00 Х/ф «Над Тисою».
18.30,03.50 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.45,04.20 «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 «Полювання на звiра».
(2).
02.15 «Речовий доказ».
04.50 «Правда життя».
СТБ
05.20,14.45 «Нез`ясовно, але
факт».
06.05 Д/ф.
06.30,02.05 Т/с «Адвокат».
08.30,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.30 Х/ф «Небесний суд».
13.50,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
01.20 Т/с «Доктор Хаус».

03.35 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона. ХХ
столiття починається».
04.55 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».
07.30,09.00,19.00,01.05 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.25 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будтато».
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.45,19.35 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 «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.20 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
22.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2 категорiя).
00.05 Т/с «Нiкiта». (2).
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Грань». (2).
02.25 Т/с «Плiткарка».
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Невгамовний Пантелеймон.
03.40,04.00 Зона Ночi.
03.45 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.40 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.05 Д/ф «День акули».
08.00 Х/ф «Каспер. Повернення».
09.50 Х/ф «Два квитки до Венецiї».
11.45 Х/ф «Жандарм iз СенТропе».
13.45 Х/ф «Пiтер Пен».
15.45 Х/ф «Бiльше, нiж кохання».
17.50 Х/ф «Вiйна свiтiв».
20.00 «Iсторiї великого мiста. Краса на експорт».
21.00 «Велика рiзниця».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 «КВН».
03.50 «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 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,15.50,19.30 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Х/ф «Дзвонять, вiдчинiть
дверi».
13.50 Х/ф «Пiдкидьок».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Концертна програма до
ювiлею Київської областi.
19.00 221. Екстрений виклик.
19.05 Про головне.
19.35 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.25 Авторська програма М. Задорнова «Задоринки».
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 М/с «Сандокан».
02.10 М/ф «Як їжачок шубку
мiняв».
02.15 М/ф «Як несли стiл».
02.25 ТелеАкадемiя.
03.25 Х/ф «Дзвонять, вiдчинiть
дверi».
04.40 Х/ф «Пiдкидьок».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.40
«ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.00,16.00 «Давай одружимось».
11.00,18.40 «Не бреши менi 3».
12.05,05.00 «Iлюзiя безпеки. Життя
на межi».
13.00,13.55 Т/с «Клон 2».
14.50,17.20 «Шiсть кадрiв».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.45,05.45 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 Мелодрама «Померти молодим».
23.55 Трилер «Ефект метелика
2». (3).
01.35 Драма «Громозека». (2).
03.15 Трилер «Ефект метелика».
(3).
IНТЕР
05.25 «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 у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. Канєвським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
22.30 Т/с «Воєнний шпиталь».
00.30 Д/ф «Секретнi територiї».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.50 Х/ф «Справа про пелiканiв».
04.05 Д/ф «Актори однiєї ролi».
ICTV
05.25,06.30,03.20,04.25 Погода.
05.30,08.45,03.55 Факти.
05.45,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,02.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.10,20.25 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с «Таксi».
22.50 Факти. Пiдсумок дня.
23.05 Х/ф «Порятунок рядового

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 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.20,12.35,13.25,15.50 Погода.
09.25 На зв`язку з урядом.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Темний силует.
12.40 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Людина-невидимка».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Брати Карамазови».
17.05 Х/ф «Де 042?»
19.00 Досвiд.
20.30 Про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Плюс-мiнус.
21.25 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 «10 Господнiх заповiдей».
Концерт Вадима Крищенка, ч. 1.
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 М/с «Сандокан».
02.10 М/ф «Тато, мама i золота
рибка».
02.15 М/ф «Лисичка з качалочкою».
02.25 ТелеАкадемiя.
03.25 Х/ф «Людина-невидимка».
04.50 Д/ф «У пошуках Грецiї».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,03.
00 «ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.00,16.00 «Давай одружимось».
11.00 Мелодрама «Померти молодим».
13.10,14.05,04.30 Т/с «Клон 2».
15.05 Т/с «Шiсть кадрiв».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.55 «Сiмейнi мелодрами».
18.40 «Не бреши менi 3».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 «Пекельна кухня 2».
22.35 «Україна без купюр».
23.50 Трилер «Зникнення». (2).
01.35 Трилер «Ефект метелика
2». (3).
03.15 Т/с «Свiт Сонi».
IНТЕР
05.25 Т/с «Таке звичайне життя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим
ранком».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. Канєвським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
22.30 Т/с «Воєнний шпиталь».
00.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
00.55 «Подробицi» - «Час».
01.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.25 Х/ф «Недоторканi». (2).
03.20 Д/ф «Вiктор Павлов. Доля
мене оберiгати втомилася».
04.10 Д/ф «Пiзнє щастя Ольги
Волкової».
ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.30,02.20,03.35 Погода.
05.30,03.10 Факти.
05.45,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.

21 лютого
Раяна». (2).
03.25 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
0 «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».
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «Погода в Українi».
09.25,13.20,14.20 «5 елемент».
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,19.00,20.30,04.00
«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, 8.55, 17.25, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 8.15, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.45, 12.00, 14.00, 15.55, 17.15,
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00
Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда»
16.00, 4.00 Привітай
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»
08.00,16.00 Д/с «Квиток у подорож»

08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Провокатор» (2)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Покаяння» (2)
КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.00, 20.15 Т/с «Шаман».
12.00 «Хай говорять. Мати-зозуля».
13.00,05.20 Т/с «Ведмедячий кут».
15.35,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.25 Т/с «Подружжя».
23.25 Т/с «Тюдори 2». (3).
00.25 Х/ф «Правила знiмання:
метод Хiтча».
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 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (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.)

22 лютого
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.10 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Повелитель бурi».
22.55 Факти. Пiдсумок дня.
23.10 Х/ф «Вище неба». (2).
02.25 Т/с «Пiд прикриттям 2».
03.40 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.5
0 «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».
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.5
0,22.50 «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
«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,
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теле Версі ї
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 14.50 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.45 Comedy Woman.
11.35 Косметичний ремонт.
12.05,18.40 Дайош молодьож!
12.30,19.35 Одна за всiх.
13.00,17.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.30,18.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Дом 2.
15.45 УТЕТа тато!
16.15,21.00 Т/с «Унiвер».
19.10,20.35 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
20.05, 22.25 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Фатальна красуня». (2).
02.00 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитського
Києва».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Шукай вiтру».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,02.00,04.40
«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».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.35 Т/с «Кобра».
17.10 Х/ф «Зворотного шляху
немає».
18.30 «Речовий доказ». Пограбування столiття.
00.00 Х/ф «Помститися за Анджело». (2).
02.30 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.10 «Правда життя».
СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.25 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 «Куб».

11.50 Х/ф «Вечiрня казка».
14.00,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Весiльнi битви».
22.25 «Паралельний свiт».
23.25 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона. ХХ
столiття починається».
03.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.25 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 Т/с «Будтато».
10.10 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 «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Т/с «Молодi мушкетери».
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Solo-Mea.
02.40,03.25,03.55 Зона Ночi.
02.45 Пiд знаком бiди.
03.30 Десята муза в Українi.
04.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.40 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.35,14.55 «Халi Галi».
09.35 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
15.45 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста. Краса на експорт».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Не родися
красна».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «Вiзитери».
02.00 Т/с «4400».
02.45 «Нiчне життя».
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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 «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 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Провокатор» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Викрасти поліцейського» (2)
КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.00,05.55 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.15 Т/с «Слiд».
09.10, 22.25 Т/с «Подружжя».
11.00, 20.15 Т/с «Шаман».
12.00 «Хай говорять. Зорянi
хрещенi».
13.00,05.10 Т/с «Ведмедячий кут».
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.40 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.25 Т/с «Тюдори 3» (3).
00.25 Х/ф «Iмперiя». (2).
02.50 Т/с «Жити будете!».
04.20 «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, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»

20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\фільм
02.40 «Експромт»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 14.50 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.45 Comedy Woman.
11.35 Косметичний ремонт.
12.05,18.40 Дайош молодьож!
12.30,19.35 Одна за всiх.
13.00,17.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.30,18.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Дом 2.
15.45 УТЕТа тато!
16.15,21.00 Т/с «Унiвер».
19.10,20.35 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
20.05, 22.25 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Брудне кохання» (3).
01.50 До свiтанку.
НТН
05.40 «Легенди бандитського
Києва».
06.05 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Останнiй рiк Беркута».
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».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.35 Т/с «Кобра».
17.10 Х/ф «Зворотного шляху
немає».
18.30 «Правда життя». НЛО.
00.00 Х/ф «Лiченi секунди». (2).
02.30,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.10 «Агенти впливу».
05.10 «Правда життя».
СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.10 Т/с «Адвокат».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.00 «Весiльнi битви».
11.50 Х/ф «Мужики!»
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.55 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.25 «Кулiнарна династiя».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 Х/ф «Секретний фарватер».
03.05 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будтато».
10.10 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 «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.50 Ревiзор.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Ах, не говорiть менi про
любов...
02.55,03.45 Зона Ночi.
03.00 Десята муза в Українi.
03.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.35 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.35 «Халi Галi».
09.35 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55 «Жiноча лiга».
16.55 «Ще не вечiр. Не родися
красна».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Вiйна статей. Свобода».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «Вiзитери».
02.00 Т/с «4400».
02.45 «Нiчне життя».
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У Чернівцях буде
притулок для бездомних тварин

Малий і середній
бізнес Буковини – на
рівні 20-22%

Орієнтовна вартість будівництва – 7 млн. грн
За словами заступника
міського голови Василя Тимофєєва, перші кроки вже зроблено. Міською радою виділено земельну ділянку по вулиці
Південно-Кільцевій та замовлено виготовлення проектної
документації. Директор підприємства «Чернівціагропро-

ект» Григорій Галайко презентував попередній варіант
проекту. Ним передбачається
будівництво адмінбудівлі,
амбулаторії, санітарної зони,
60-ти вольєрів (у кожному
зможе розміститися по 3-4
тварини), окремих вольєрів
для утримання тварин після

медичного втручання, приміщень для харчування тварин.
Громадські організації
міста вирішили об’єднати
свої зусилля та розпочати в Чернівцях широку
роз’яснювальну роботу для
збору коштів на будівництво
притулку. Для цього плану-

Поверніть голови:

нардеп Москаль хоче виборів!
Геннадій Москаль пропонує
ВРУ призначити вибори мера
Чернівців та Новодністровська
на квітень цього року.
Народний депутат України Геннадій Москаль вніс до Верховної Ради
України проект постанови про призначення позачергових виборів Новодністровського міського голови.
Нагадаємо, що 20 вересня минулого
року Новодністровська міська рада
більшістю голосів відправила у відставку мера міста Руслана Панчишина.
Водночас наш земляк-нардеп
вніс законопроект про призначення
позачергових виборів мера Чернівців
(переможець виборів 31 жовтня 2010
року Микола Федорук був відправлений у відставку рішенням Чернівецької

міської ради 31 березня 2011 року).
В обох випадках нардеп пропонує
призначити вибори на 29 квітня 2012
року.
Крім цього, Геннадій Москаль
просить провести позачергові вибори
Чернівецької обласної ради в жовтні
2012 року. Підстава – порушення обласною радою Конституції України та
Закону «Про місцеве самоврядування
в Україні». Нагадаємо, що Чернівецький окружний адміністративний суд
відкрив провадження в справі про
скасування рішення Чернівецької
облради від 24.12.2011р. «Про обласний бюджет на 2012 рік», а також про
зобов’язання обласної ради провести
вибори голови.

Вл. інф.

У світі цей показник сягає 50% і
більше
ють створити спеціальний
благодійний фонд.

Від січня цього року дітям війни встановлено новий
розмір виплат. Відтепер місячні виплати розраховуються не у твердій сумі, як було раніше (49 гривень
80 копійок), а у розмірі 7% від прожиткового мінімуму
для непрацездатних. Тобто від січня ця сума становить 57,54 грн. У подальшому прожитковий мінімум
буде збільшуватися з квітня, липня, жовтня і грудня.
Відповідно і надбавки дітям війни будуть такі: у квітні
– 58,66 грн, у липні – 59,08 грн, у жовтні – 59,92 грн,
у грудні – 61,88 грн.
Зауважимо, що дані виплати будуть проведені у
лютому. Іншими словами, у лютому пенсіонери отримають підвищену доплату та доплату за січень.

Катерина ЛАКУСТА, заступник начальника
управління Пенсійного фонду України в
м. Чернівцях

Новий податковий кодекс:
знищить чи загартує
підприємців?
– Ми побоюємося, що через
зміну податкового кодексу, підвищення тарифів на комунальні
послуги та монополістів, малий і
середній бізнес почне занепадати
та зменшиться на 20, а то й на 25%,
– зазначив Володимир ДОРОШ,
голова правління Буковинської
фундації підтримки регуляторної реформи в Україні, член і
голова робочої комісії громадської ради при облдержадміністрації.
Розвиток малого та середнього
бізнесу є дуже важливим не тільки
для Буковини, а й для України загалом. Оскільки однією із важливих
складових наповнення бюджету
краю є дохід саме від цього сегменту
підприємництва.
За словами Олександра ТИМЧУКА, заступника начальника
Головного управління економіки Чернівецької облдержадміністрації, начальника управління з питань підприємництва,
регуляторної політики та моніторингу розвитку соціальної
сфери, на забезпечення підприєм-

ництва заплановано виділити понад
650 тис. грн, та виділили тільки 200.
Левова частка цих коштів йде на погашення відсотків у банках.
– Однією із болючих тем для
підприємців і надалі залишається
розмитнення товарів,– зазначає
Ігор КУХАРЧУК, голова правління Чернівецького міського
центру захисту приватних підприємців та підприємств малого
бізнесу. – Через високі тарифи на
мито, підприємці, на жаль, змушені
часто-густо вдаватися до контрабанди чи завозити товар за заниженими цінами або ж давати
митникам хабара.
Друга важливо-болюча проблема підприємців, на думку їхніх
захисників, це супровідні документи на цей же товар. А також великі
нарахування на фонд оплати праці.
Зрештою, таких проблем є безліч,
зате органів, які захищали би права
підприємців, на державному рівні
немає.
Як значний негатив учасники
прес-клубу відзначили те, що
Чернівецька міська рада на місце-

Вл. інф.

Діти війни
отримають
доплати за 2 місяці

підприємництво

«Малий та середній бізнес як індикатор успішних
економічних реформ» – такою була тема засідання
чернівецького прес-клубу реформ, яка зібрала в
облдержадміністрації як представників влади, так і
громадських захисних організацій краю.
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вому рівні прийняла рішення про
найвищу ставку єдиного податку
для першої групи спрощенців, які
торгують вроздріб на ринках. Хоча
закон дозволяв установити від 1%
до 10%. Підприємці погодилися б
на 5%, максимум на 7%, а ось 10%
для них – це занадто. Наголошувалося, що рішення було прийняте
без обговорення з підприємцями.
– Я вважаю, що бізнес захищати не треба і допомагати не
варто, – наголосив Богдан СТОРОЩУК, кандидат економічних
наук, доцент кафедри економічної теорії та менеджменту,
заступник декана економічного факультеті Чернівецького
національного університету
ім. Ю. Федьковича з наукової
роботи та інформації. Бізнес потребує не захисту, а невтручання
– йому не варто заважати. Стан
розвитку малого та середнього
бізнесу показує рівень економічної свободи. Чим легше і простіше заснувати таке підприємство
будь-де, тим більші можливості в
будь-кого зробити це, тим більше
людей реалізує свій потенціал, тим
вищими будуть темпи економічного
зростання і рівень добробуту. Бізнесу байдуже, яка влада – червона,
зелена, синя чи коричнева – бізнесу
головне, щоби йому дали спокій.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Торік в області сталися певні позитивні зрушення в економіці:
обсяг реалізації промислової продукції зріс на 18,3%. Водночас на
11% впав обсяг її випуску. Це сталося тому, що Новодністровська
ГЕС виробила лише 40% електроенергії від рівня 2010 року.
На початок 2012 року на Буковині працювало 4881 мале підприємство. За 2011 рік суб’єкти господарювання області сплатили до
бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів 266, 9 млн. грн.
Створено 15781 нове робоче місце, що на 40% більше, ніж планувалося. Розмір заробітної плати в області зріс на 12,1% і складає в середньому 1986 грн. З 1800 діючих в області регуляторних актів 1600
(81%) були скасовані. Такі цифри озвучив на прес-конференції
заступник голови Чернівецької ОДА Михайло ГАЙНИЧЕРУ.
За його словами, в області практично ліквідовано заборгованість по зарплаті: на 1 січня 2012 року вона складала 240 тис. грн.
На телефонну «гарячу лінію з питань підприємництва», яка
працює на базі Чернівецького міського Центру захисту приватних
підприємців та підприємств малого бізнесу, впродовж минулого
року звернулося 4575 осіб. Найбільше питань стосувалися нового
Податкового Кодексу, дозвільної системи.
Торкнувся Михайло Гайничеру і питання декриміналізації
бізнесу. – Адже декриміналізація відповідальності за економічні
правопорушення – реальне втілення європейських стандартів в
українському законодавстві, – наголосив Михайло Гайничеру, коментуючи зміни у законодавстві щодо гуманізації відповідальності
за правопорушення у сфері господарської діяльності (вони набули
чинності з 17 січня цього року). За цілу низку дій, за які раніше
передбачалося ув’язнення, тепер можна сплатити штраф, але не
менший від суми завданих збитків.

Галина ЄРЕМІЦА «Версії»

Податківці звітували
Тепер замість ДПА маємо ДПС

Голова податкової служби Микола
КОЗЛОВСЬКИЙ повідомив, що на Буковині
планується створити сервісні центри, де
працюватимуть фахівці, які надаватимуть
весь комплекс податкових послуг. Це дасть
змогу підприємцям витрачати менше часу на
подання звітів, а в перспективі – отримувати
послуги без відвідування податкових органів. Зокрема, уже впроваджені електронні
сервіси – «Дізнайся більше про свого бізнес
партнера», форум для спілкування, єдина
база податкових знань, база даних платників
податку на додану вартість, платникам податків про електронну звітність, всеукраїнський проект «Черговий по Україні».
За словами головного податківця краю,

ДПС планує обслуговувати представників великого бізнесу у центральному
офісі в Києві. Потенційними клієнтами
такого офісу наразі є 3 найбільших
платників податків на Буковині – «Чернівціобленерго», ТОВ «РОМА», ТОВ
«Машзавод», які сплатили за минулий
рік 61,5 млн. грн податків (11,5% із
загальної суми в області).
Нині в області завершили реорганізацію державної податкової адміністрації. Від 30 січня 2012 року свою діяльність
розпочала державна податкова служба
(ДПС). Нагадаємо, що при ДПС створено
гарячу телефонну лінію 044 284 0007 для
забезпечення оперативного реагування на
інформацію від громадян про неправомірні
дії або бездіяльність з боку працівників ДПС.
Подейкують, що всі керівні посади в ДПС
краю обійняли переважно хмельниччани
(саме з Хмельницька приїхав до Чернівців
пан Козловський). І відтепер полегшення нікому не буде – свояків у них немає. Зрештою,
це і непогано, коли б не одне «але». За словами багатьох підприємців, вони вже наперед
сплатили чимало податкових платежів…

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, ЄДРПОУ 37142158 проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 1 - земельна ділянка площею 0,3 га кадастровий номер 7320555300:01:003:0958,
призначення якої – 1.2 для ведення особистого селянського господарства, належить боржнику Янковському Анатолію Юзефовичу
(вул. Серетська 1/1, смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області) на підставі Державного акту на право власності
на нерухоме майно Серія ЯЖ №800744 від 17 травня 2010 року. Майно знаходяться за адресою: вул. Випчинська (без номера),
смт. Берегомет, Вижницького району Чернівецької області. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 57 060,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 1-25083 від 25.11.11). Гарантійний внесок у розмірі – 8 501,94 грн. (без ПДВ) Майно реалізується за кошти в рахунок
погашення заборгованості перед: ПП «Гір і К» (м. Черкаси, вул. Громова, 34/1 кв.34, поштова адреса м. Черкаси а/с-15). ТзОВ «Діслав» ( м. Краматорськ, вул. Двірцева, 57/158, Донецька область). Янковська Наталія Іванівна жителька смт. Берегомет, Вижницька
область, Чернівецька область, вул. Кармелюка, 90. 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 06 березня 2012р. об 11:00 год. за адресою: Смт. Берегомет., в приміщенні Селищної ради.
Остаточний термін подачі заяв 02 березня 2012р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи
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
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або Про те, як з допомогою голки, нитки і шматка
рядна українка стає берегинею родини

або Як я була бомжихою

Ольга МЕЛЬНИК в податковій службі області очолює один з
найскладніших підрозділів – відшкодування ПДВ. Психологічні
навантаження, які доводиться витримувати на такій відповідальній
роботі – наче у космонавтів – інколи перевищують усі допустимі
норми. Та пані Ольга знайшла власний рецепт відновлення сил –
цілющим бальзамом на душу для неї стало захоплення вишиванням.

Галина Єреміца, журналістка газети «Версії», перевірила на
собі, як почуваються безхатченки, коли за вікном під мінус 20.
У даній «операції» брала участь уся редакція.
…Ми усвідомлюємо, що лише доторкнулися до світу
безхатченків, що це тільки вершина айсбергу… Бо не ділили з
ними підвалів, не жили у теплотрасах. Але навіть кілька годин,
проведених в образі людей, які живуть на узбіччі суспільства,
змінюють світосприйняття...

Відбувається перевтілення

За 5 хв. «заробила»
на буханець

Щоби перевірити реакцію перехожих, Галина попросила у досить солідного дядечки з барсеткою гривню на
хліб. «Точно на хліб?», – засумнівався
той. Та, почувши ствердну відповідь,

«пропітаніє». Неподалік від нього мета
нашої подорожі – пункт обігріву. Туди
довелося їхати тролейбусом.
Галина: – Зайшла, заплатила за
проїзд, сіла. А в голові думка: невже ніхто не присяде поруч, біля мене? Повірте,
страшне відчуття. Пощастило, присіла
якась старша жіночка, але швиденько
зіскочила. Потім плюхнувся під своєю

кілька кроків,
повертається і
кидає копійки зі
словами: «Але,
щоби дійсно на хліб…». Останній перехожий з презирством вигукує: «Іді
работай!». Ледь себе стримала, щоби
не відповісти: «А я що тут роблю?». За 5
хвилин жебрацтва у мене назбиралось
3,8 грн – якраз на хліб.

… Аж на порозі
добрі люди

дав 2 грн. Ігор зафіксував цей момент
фотоапаратом, що дуже обурило «добряка», який навіть хотів побігти за
фотографом. Але минулося.
Галина: – Дорогою до тролейбусної зупинки я ще намагалася розчулити перехожих на якісь кошти, та люди були байдужі.
Наступна спланована «точка» –
вхід до магазину «Чернівці» на вул.
Головній, де, як правило, просять на

вагою кремезний чолов’яга, який одразу ж рефлекторно від мене відвернувся.
Приїхали, йду під магазин. Стою з протягнутою рукою. Прошу на хліб. Виходить крутий молодик – без жодних слів
кидає мені копійки, оскільки у гаманці
тільки «крупняк». Наступні двоє не
реагують на мене. А ще один пройшов,
обурюючись: «Хто б мені щось дав…».
Потім вийшла жінка, відійшовши на

Під магазином стояти холодно й
учасники «акції» пішли грітися. У пункт
обігріву Галина зайшла сама, а через
10 хвилин навідалися й колеги, так би
мовити, робити матеріал.
І «бомжа» Галину, і журналістів
рятівники зустріли люб’язно. Галину
запросили до грубки, запропонували
поїсти. За кілька хвилин на столі був
плов, щоправда, без м’яса, хліб, кетчуп,
сіль, гарячий чай, варення. У цей момент
прийшли двоє молодиків з пакетом хліба
і трьома пачками масла. Галі одразу ж
перепало й масло до чаю.
Галина: – Доїдаю. Прошу цигарку в
МНС-ників. Ті кажуть, що не курять, але
просять прибрати за собою посуд, показують куди. Я запитую їх, чи можна у
наметі заночувати. Вони кажуть, що вночі
можна прийти погрітися, але не ночувати.
Тут зі мною вітається новий напівтверезий молодий клієнт намету, запитує як
справи. Я відповідаю, що замерзла. Він
намагається завести розмову, пропонує
заночувати у нього на квартирі: «Попйош кофє, покушаєш, поспіш, но утром
уйдьош. Не бойся, я приставать не буду».
Я відмовляюся, але запитую: «Якщо у

особистості
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Свій серед чужих

На кожному смітнику є оголошення
про адресу пунктів обігріву
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перевірено на собі

Це було минулої найхолоднішої суботи. Один із керівників ТЮЧ (театр юних
чернівчан) Іван Данілін за допомогою
кількох штрихів і макіяжу (синці під очима, ефект брудного обличчя і «вибитого
зуба» – зуб замальовується чорною
гуашшю та клеєм), перетворив нашу
героїню на бомжиху, щоправда, колишню
інтелігентку.
– За 15 хвилин я вже нічим не відрізнялася від тих, хто мешкає на вулиці,
– каже вражена Галя, озираючи себе в
дзеркалі. – Хоча психологічно спочатку
було якось… незатишно. Але назвався
грибом – лізь у борщ. І я почала свою гру.
Для повноти образу мені дали ще й візочок на колесах. З ним я й пішла до першої
точки – смітників. Попорпалася зверху, та
крім порожньої пачки від цигарок та упаковки соку нічого корисного не знайшла.
Колеги –Любов Кафанова і фотокореспондент Ігор Константинюк – постійно
супроводжували Галину.

Передплатний індекс 09584

тебе є житло, чому ти тут?
Що ти тут робиш?». Відповідає: «Я здєсь чісто по
пріколу. Я захожу пообщаться с людьмі». У нашу
розмову втручаються
хлопці-рятівники, які пропонують мені підшукати
собі теплий одяг, гора
якого лежить у наметі. А
ж тут на порозі знову добрі
люди, причому мої знайомі підприємці з Калинки, які привезли декілька
кілограмів копченого сала, домашні закрутки,
нові шкарпетки.
Щоби вони мене
не впізнали, сідаю біля грубки
й відвертаюся.
А в душі – втіха
й радість: є ще
люди, яким небайдуже, як живуть інші, ті, що без житла. Я дякую за
тепло, їжу збираюся йти, аж тут МНС-ники
пропонують мені хліб, шмат сала, пачку
чаю і шкарпетки.

Як добре, що в
редакції тепло…

Галина вийшла з повною торбою,
неподалік на неї чекали колеги, які вже
добряче замерзли. Разом пішли до тро-

Враження
журналістки-«бомжа»
Галини ЄРЕМІЦИ
–За короткий час бомжування
я гостро пережила три відчуття.
Власною шкірою відчувала, як
мені співчувають. Але переважно
ті ж таки безхатченки. З боку МНСників – жалість. Натомість від окремих людей пахло… презирством.
Дивилися не на мене, а крізь мене.
І склалося враження, на рівні підсвідомості, що я нібито людина і
водночас нелюдина, а щось таке
середнє, незрозуміле. Ти нібито ще
й не на тому світі, але якось і неповноцінний член цього світу. Ти
не в системі.
Як на мене, безхатченство – не
вирок. Але це хвороба суспільства.
Її можна вилікувати, якщо зрозуміти просту істину: все залежить від
кожного з нас.

лейбуса, жваво обговорюючи пригоду.
І раптом помітили, що на них здивовано
озираються люди. Що не кажіть, а компанія звичайних людей з безхатченками
викликає подив.
Приїхали до редакції, відігріваємося. Як добре, що маємо стіни, що в них
тепло. Найбільше радіє Галина: «Як
добре, що це була тільки гра…»

Гріють, годують і тепло вдягають!

Від 26 січня у Чернівцях та районах області цілодобово працюють пункти
обігріву, де безхатченків та усіх спраглих тепла запрошують погрітися. Там і
гарячим чаєм напоять, нагодують і теплий одяг видадуть.
– За одну зміну – від 9 ранку до 9 вечора приходить близько 5 людей. В основному це люди з навколишнього району. Ми вже навіть знаємо кожного в обличчя.
Чужі заходять рідко. Часто вдень забігають школярі, годуємо їх та напуваємо чаєм
. Зрідка зазирають й дорослі перехожі, – розповідає Вадим КУРТАШ, рятувальник
воєнізованого аварійно-рятувального взводу МНС. – Усім необхідним пункти
обігріву забезпечує управління МНС (чай, мівіна, дрова тощо). Але чернівчани
небайдужі до безхатченків. Вони постійно приносять продукти – хліб, ковбасу,
сири, закрутки, масло. Ось, навіть сьогодні у власному посуді жінка принесла
свіжозварений плов. А днями приїхала сім’я з Остриці, привезла відро борщу.
Приносять і теплий одяг, – каже Вадим, показуючи на цілу купу курток, штанів і
взуття. – Ми кожного «гостя» вдягаємо, щоби не замерз на вулиці.
Зігрітися та поїсти безхатченки зможуть до 20 лютого.

…Ще й лікують

Ігор Євгенович СЕМЕНЮК, виконувач обов’язків завідувача,
ординатор опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги :
– Нині у нашому відділенні перебувають 7 безпритульних. Хоча деякі з
них уже цілком здорові. Більшість із них мають обмороження І та ІІ ступеня,
меншість – ІІІ та ІV ступеня. Крім того, у відділенні зараз лікуються шестеро
людей з різними ступенями обмороження.

Побутує думка, що податківці – серйозні суворі
люди, які живуть переважно у світі сухої статистики
і на прояви творчості не здатні. Проте в житті завжди
є місце винятку з правил.
…Пристрасть до нитки з голкою з’явилася у жінки
не так давно – кілька років тому побачила роботи
рідної сестри та загорілася й собі щось таке зробити.
Спробувала, сподобалося, й відтоді розпочалася
дивовижна подорож у незрівнянний вишиваний
дивосвіт. Традиційні мережки, серветки та рушники
легко народжувалися під вправними пальцями майстрині, проте дуже скоро закортіло чогось незвичного, особливого. Саме тоді на думку спала амбітна
ідея вишиваного живопису, що потребує не просто
стовідсоткового зору та янгольського терпіння, а
й бездоганного смаку та філігранного володіння
голкою. Жага творчості однак пересилила всі сумніви і невдовзі перша вишита її руками картина була
подарована колезі на ювілей. Реакція співробітників
на те, що подарунок не куплений, а власними руками

зроблений, стала зайвим доказом того, що необхідно
працювати далі.
Відтоді картини пані Ольги прикрашають домівки
близьких та далеких родичів, друзів і колег. А вона
й далі не залишає улюбленої справи, до котрої руки
доходять зазвичай лише пізно ввечері. Ці тихі години
відради та душевного спокою є для жінки найбажанішими – cаме в цей час вона може зосередитися на
творчості та відчути ні з чим незрівняне задоволення
від того, що просто під твоїми руками народжується
черговий маленький шедевр.
Кожен з них вимагає щонайменше кількох тижнів, або й кількох місяців наполегливої роботи. Інколи
для того, щоби передати переливи лише одного
кольору, майстрині необхідно використати до 30 відтінків. Та пані Ольга примудряється не заплутатися
у найтонших напівтонах, роблячи до 100 стібків там,
де художнику необхідні лише кілька легких помахів
пензлика. І нагородою за таку фантастичну наполегливість зазвичай є захоплення та подив глядачів,
які не одразу усвідомлюють, що перед ними не просто
картина, а вишиване малярство.
Саме така реакція була зокрема у відвідувачів
виставки, де були представлені творчі роботи працівників податкової служби Буковини. Там глядачі мали
змогу побачити її зворушливі витвори, виконані у стилістиці чорно-білої ретро-фотографії. Цю дивовижну
серію робіт спіткала доля більшості її виробів – вони
благополучно розійшлися між друзями, знайомими

та родичами.
Однак пані Ольга плекає мрію за допомогою спеціальної комп’ютерної програми створити у такому ж
стилі вишивані фотопортрети своїх дітей та онуків.
Унікальна сімейна реліквія, що зберігатиме тепло
бабусиних рук та її любов, повинна стати для найдорожчих людей надійним оберегом у житті.
Таких ось несподіваних трансформацій у добу
хай-тек може набувати прадавнє сакральне українське мистецтво. Та, зрештою, головне, що воно,
як і раніше, дозволяє жінці за допомогою простих
речей – голки з ниткою та шматка рядна – залишатися
справжньою берегинею родини й писати серцем диво
своєї душі та своєї долі.

Марина МАРТИНЮК, спеціально для «Версій»

четвер
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,15.50 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Крок до зiрок. Євробачення.
13.25 «Офiцерська честь». Концертна програма до Дня захисника Вiтчизни.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Особливих прикмет
немає».
19.00 Концерт до Дня захисника
Вiтчизни. «Я - Україна - Я».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.50 Бенефiс М. Поплавського
у Москвi.
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».
02.10 М/ф «Про все на свiтi».
02.20 М/ф «Тяв i Гав».
02.30 ТелеАкадемiя.
03.35 Д/ф «Клiнт Iствуд, щирий
стрiлець».
04.55 Д/ф «Вижити в Андах».
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».
10.00,16.00 «Давай одружимось».
11.00,18.40 «Не бреши менi 3».
12.00 «Україна без купюр».
13.00,13.55,04.25 Т/с «Клон 2».
14.55 Т/с «Шiсть кадрiв».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.50 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,20.55,02.55 Т/с «Iнтерни».
(2).
21.20 Т/с «Костоправ».
23.30 Х/ф «Полонений».
01.20 Трилер «Зникнення».
03.20 Т/с «Свiт Сонi».
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 у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05,20.30 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л.
Канєвським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
22.30 Т/с «Воєнний шпиталь».
00.30 «Розбiр польотiв».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.45 Х/ф «Коматозники». (2).
03.30 Д/ф «Вiктор Степанов. Вирок Єрмака».
04.20 Знак якостi.
ICTV
05.20,06.30,02.20,03.40 Погода.
05.25,03.10 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.30
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.40 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.40 Х/ф «Повелитель бурi».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Соцiальна мережа».
22.45 Факти. Пiдсумок дня.
23.00 Х/ф «Мiльйонер iз нетрiв».

п’ятниця
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.20,12.55,13.25 Погода.
09.30 Д/ф «Текст, як доля. М.
Волобуєв».
10.10 «Легко бути жiнкою».
10.55 М/с «Каспер. Школа страху».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф «Пострiл у спину».
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Ярослав Мудрий».
18.15 221. Екстрений виклик.
18.45 Магiстраль.
19.05 Наша пiсня.
19.45 Зiрки гумору.
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.
01.20 М/с «Сандокан».
02.10 М/ф «Заєць та їжак».
02.15 М/ф «Сварка».
02.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.30 Х/ф «Пострiл у спину».
04.55 Д/ф «Вижити в Андах».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,03.05
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундукирятiвники».
10.00,16.00 «Давай одружимось».
11.00 Т/с «Костоправ».
13.10,14.05,03.50 Т/с «Клон 2».

15.00 Т/с «Шiсть кадрiв».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.15 «Сiмейнi мелодрами».
18.40 «Не бреши менi 3».
20.15 Бойовик «Термiнатор 4».
(2).
22.45 Бойовик «Термiнатор 2:
Судний день». (2).
01.50 Х/ф «Полонений». (2).
IНТЕР
05.20 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 у Подробицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
10.05 Т/с «Татусi».
12.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л.
Канєвським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.20 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Експерти».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 3».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
22.25 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
01.50 Х/ф «Версiя».
03.50 «Подробицi» - «Час».
04.15 Д/ф «Контракт iз зiркою».
ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.30,02.00,03.20 Погода.
05.30,02.55 Факти.
05.45,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Провокатор.
14.05 Х/ф «Соцiальна мережа».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Король говорить».
22.45 Х/ф «Загадкова iсторiя
Бенджамiна Баттона». (2).
02.05 Голi i смiшнi.
03.25 Т/с «Пiд прикриттям 2».
04.10 Олiмпiляпи.
5 КАНАЛ
06.00 Програма передач.
06.01,21.40,03.00 «Час-Тайм».
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(2).
02.25 Т/с «Пiд прикриттям 2».
03.45 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
«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 «Веселі уроки»
10.00 19.4000.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.45 «Біоритм»
14.10 «Золота колекція кінематографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Провокатор» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»
КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00,21.15 Т/с «Слiд».
09.10, 22.25 Т/с «Подружжя».
11.00, 20.15 Т/с «Шаман».
12.00 «Хай говорять. Недитячий
будинок».
13.00,05.20 Т/с «Ведмедячий
кут».
15.35,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.25 Т/с «Тюдори 3» (3).
00.25 Х/ф «Морлоки». (3).
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, 20.30, 03.05 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині»
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»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
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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.
00,16.00,19.00,20.30,01.00,04.00
«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)
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20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 14.50 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.45 Comedy Woman.
11.35 Косметичний ремонт.
12.05,18.40 Дайош молодьож!
12.30,19.35 Одна за всiх.
13.00,17.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.30,18.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Дом 2.
15.45 УТЕТа тато!
16.15,21.00 Т/с «Унiвер».
19.10,20.35 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
20.05, 22.25 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Вбивча краса».
01.55 До свiтанку.
НТН
05.40 «Легенди бандитського
Києва».
06.05 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Весняний призов».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,00.00,02.15,04.50
«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».
12.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Капiтан Гордєєв».
15.35 Т/с «Кобра».
17.10 Х/ф «Зворотного шляху
немає».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Пантеон мозку. Ленiн.
20.30 Х/ф «Чорнi берети».
22.10 Х/ф «Роби - раз!» (2).
00.30 Х/ф «Чорноморський рейд».
02.50 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.10 Т/с «Адвокат».

09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.55 Х/ф «Єгорушка».
14.00,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.25 «Зоряне життя. Топ
зоряної ганьби».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 Х/ф «Секретний фарватер».
03.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будтато».
10.10 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 «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.50 Свiтлi голови. Зимовi iгри.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Тася.
02.25 Генiй смiху.
02.40 Я кличу тебе.
02.50,03.45 Зона Ночi.
02.55 Десята муза в Українi.
03.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.30 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.35 «Халi Галi».
09.35 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55 «Жiноча лiга».
16.55 «Вiйна статей. Свобода».
18.00,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста.
Мрiяти не шкiдливо».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «Вiзитери».
02.00 Т/с «4400».
02.45 «Нiчне життя».
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.50 Д/ф «Свiт тварин з Джеродом Мiллером».
07.10 Ера здоров`я.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.05 Школа юного суперагента.
12.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.50 Х/ф «Фронт без флангiв»,
1 с.
14.05,15.00,15.55,18.30,18.50,2
2.40 Погода.
14.10 Наша пiсня.
15.05 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Баскетбол. Матч зiрок.
18.40 Зелений коридор.
18.55 Оновлене мiсто. Фiльм 2.
19.10 Золотий гусак.
19.40 Зiрки гумору.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Зворотний зв`язок.
21.35 «10 Господнiх заповiдей».
Концерт Вадима Крищенка, 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.
01.45 Зворотний зв`язок.
01.55 М/с «Сандокан».
02.20 ТелеАкадемiя.
03.20 Д/ф «Справжня влада
Ватикану».
05.10 Д/ф «Текст, як доля. М.
Волобуєв».
«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».
11.00,05.20 «Свiт навиворiт:
Камбоджа».
11.55 «Пекельна кухня 2».
13.20 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
15.45,20.00 Мелодрама «Циганочка з виходом».
19.30 «ТСН».
23.45 «Зiрки в оперi».

КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.30,14.00 Т/с «Слiд».
09.10, 21.15 Т/с «Подружжя».
11.00, 20.15 Т/с «Шаман».
12.00 «Хай говорять. Полiцейська
межа».
13.00,05.25 Т/с «Ведмедячий
кут».
15.35,02.45 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
01.10 «Тiльки один».
02.00 Ласкаво просимо.
03.10 Т/с «Жити будете!».
04.35 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 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»
09.30 «Музичний експрес»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.30 «Телемеридіани»
20.45 Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х\\ фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 14.50 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Баффi - винищувачка
вампiрiв».
10.45 Comedy Woman.
11.35 Косметичний ремонт.
12.05,18.40 Дайош молодьож!
12.30,19.35 Одна за всiх.
13.00,17.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.30,18.10 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.55 Дом 2.
15.45 УТЕТа тато!
16.15,20.35 Т/с «Унiвер».
19.10 Т/с «Унiвер. Нова общага».
20.05, 22.25 Т/с «Зайцев+1» (2).
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.50 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.20 Х/ф «Реальна любов». (2).
02.35 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди бандитського
Києва».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Один i без зброї».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,00.00,02.20,04.55
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Класнi iгри».
15.50 Т/с «Кобра».
17.15 Х/ф «Стамбульський транзит».
19.30 Х/ф «Гвинт».
21.15 Х/ф «Гангстери в океанi».
00.30 Х/ф «Московськi красунi».
(2).
02.50 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.45 Д/ф.
06.35,00.00 Х/ф «Коханий по
найму».
08.40 Х/ф «Дiвич-вечiр».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Джентльмени удачi».
20.05 «Таємний шоу-бiзнес.
Папiки. Таємнi покровителi зiрок».
21.10 «Таємний шоу-бiзнес. Пастка для Примадонни».

22.25 «Таємний шоу-бiзнес.
Невiдома любов Примадонни».
01.55 Х/ф «Секретний фарватер».
03.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Т/с «Ранетки».
06.15 Служба розшуку дiтей.
06.20,07.00 Kids` Time.
06.25 М/с «Майстер Меннi».
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 Т/с «Будтато».
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.45 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 «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
20.45,21.50 Україна чудес.
22.50 Т/с «Купiдон».
23.50 Т/с «Нiкiта». (2).
01.15 Т/с «Молодi мушкетери».
01.55 Зона ночi. Культура.
02.00 Мовчазне божество.
02.15 Марiя i Марфа.
02.35,03.35,04.20 Зона Ночi.
02.40 Точка роси.
03.40,04.25 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
04.30 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.35 «Халi Галi».
09.35 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55,23.30 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста.
Мрiяти не шкiдливо».
18.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Гардероб».
21.00 «КВН».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «Вiзитери».
02.00 Т/с «4400».
02.45 «Нiчне життя».

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».
05.55 Д/ф «Олег Борисов. Головною вулицею з оркестром».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу».
11.15 «Найрозумнiший».
13.05 Х/ф «За сiмейними обставинами».
15.35 Велика рiзниця.
16.55 «Вечiрнiй квартал. Спецвипуск».
17.55 Т/с «Байки Мiтяя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «23 лютого у Великому
мiстi».
22.25 Великий бокс з Вiталiєм
Кличко.
23.50 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.25 Т/с «Адвокатеси». (2).
ICTV
05.15,05.45 Погода.
05.20 Факти.
05.50 Iнший футбол.
06.15 Х/ф «Король говорить».
08.30 Стережися автомобiля.
09.15 Козирне життя.
09.35,12.20 Люди, конi, кролики... i домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20,22.10 Самозванцi.
12.15,18.55 Спорт.
13.00,20.55 Наша Russia.
13.45 Стоп-10.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Нацiональна безпека».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Морськi дияволи.
Долi 2».
23.10 Х/ф «Атака павукiв». (2).
01.10 Х/ф «Невидима сторона». (2).
03.20 Х/ф «Пасажир 57». (2).
04.40 Олiмпiляпи.
05.00 Свiтанок.

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, 12.30 Про казки
9.55, 17.05, 17.25, 00.10 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 4.30Х/Ф «Астронавт фермер»
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
22.00, 3.00 Х/Ф «Спитайте Сінді»

5 КАНАЛ

«ЧЕРНІВЦІ»

теле Версі ї

теле Версі ї понеділок
8

09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Битва націй»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Провокатор» (2)
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Греко» (1)

01.05 Бойовик «Термiнатор
4». (2).
02.55 Бойовик «Термiнатор 2:
Судний день». (2).

25 лютого

УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Творчi проекти М. Поплавського.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,14.45,15.45,22.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Доки батьки сплять.
10.55 Кумири i кумирчики.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.15 Караоке для дорослих.
12.55 Атака магiї. Мистецтво за
брамою.
13.25 Х/ф «Фронт без флангiв».
14.50 Як це?
15.15 Ближче до народу. Iрма
Вiтовська.
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Маю честь запросити.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Хокей. Чемпiонат України.
«Донбас-2» (Донецьк) - «Беркут» (Київ). В перервi - Погода,
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. Iнна Макарова.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Головний аргумент.
02.10 Офiцiйна хронiка.
02.20 Д/ф «Iсторiя образу».
05.00 «Надвечiр`я».
05.30 Околиця.

«1+1»

06.55,02.15 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 «Я так живу».
12.05,03.40 Комедiя «Самарамiстечко».
15.45 Мелодрама «Каблучка з
бiрюзою».

19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова
iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни». (2).
22.50 «Свiтське життя».
00.40 Мелодрама «Сексоголiк».
(2).

IНТЕР

06.50 Великий бокс з Вiталiєм
Кличко.
07.55,04.30 «Формула кохання».
08.45 «Ранкова Пошта з Пугачовою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.15 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Велика рiзниця».
12.20 «Городок».
12.45 Т/с «Свати 3».
18.05 «23 лютого у Великому
мiстi».
20.00,02.10 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Служу Радянському
Союзу».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.05 Х/ф «Цiна страху».
02.50 Д/ф «Любов крiзь роки».
03.45 Д/ф «Формула щастя
Марiї Пахоменко».

ICTV

05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.10 М/ф.
07.00 Квартирне питання.
07.45 ЄвроФуд-2012.
08.15 Анекдоти по-українськи.
08.50 Т/с «Рюрiки».
09.35 Х/ф «Нацiональна безпека».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «Обладунки бога».
14.15 Х/ф «Обладунки бога 2».
16.40 Т/с «Морськi дияволи.
Долi 2».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Непереможний».
23.25 Х/ф «Загадкова iсторiя
Бенджамiна Баттона». (2).
02.40 Iнтерактив. Тижневик.
02.55 Х/ф «Розслiдування. 33-й
рiк вiд Рiздва Христового». (2).
04.40 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

07.00, 08.20, 11.15, 12.55, 14.40,
18.30 «Погода»
07.05, 09.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 17.50, 19.05,
21.25 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Дизайн»
09.40,19.10 «Вулиця Святкова,
1»
12.00 «Містер «М» та круті
чуваки»
12.25 «Битва націй»
13.00 «Блискуча година від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Т/с «Греко» (1)
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 «Відкритий турнір з волейболу. Фінальні ігри»
23.00 «Новорічні вітрини»
00.00 «Новорічна дискотека»
КАНАЛ «УКРАЇНА»
06.10,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20,03.50 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00 Х/ф «Не ходiть, дiвчата,
замiж».
11.20,01.15 Т/с «Сонька: продовження легенди».
14.20 Х/ф «Вийшов їжачок з
туману».
19.20 Х/ф «Врятувати чоловiка».
23.10 Х/ф «Якби я тебе кохав».
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, 15.50, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Святині Буковини»
10.30 «На музичній хвилі»
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…»

26 лютого

час».
06.40 «Технопарк».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,19.00,20.30,02.00,04.00,05.
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».
07.50,08.50,19.55,23.20,00.35,0
3.15,05.15 «Бiзнес-час».
08.10,11.10,12.15,18.10,00.15
«Погода у свiтi».
08.15 «Iсторiя успiху».
08.30 «Своїми очима».
10.15 «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».
17.15 «Палата».
17.25,05.25 «Не перший погляд».
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою).
18.15,03.30 «Машина часу».
19.30 «Велика полiтика».
20.05,22.25 «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 Фейс контроль
12.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.15 Х/Ф «Закохатися у
братову наречену»
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 23.50 Нова гостьова
22.00, 2.30 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.30, 11.15,12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»

07.05, 12.00 «Хенд-мейд»
07.30,12.30, 15.15 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Дизайн»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Битва націй»
21.00 «Відкритий турнір з волейболу. Фінальні ігри»
23.00 Х/ф «Ліфт» (3)

КАНАЛ «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Якби я тебе кохав».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00,13.00, 02.00, 04.00 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.
22.20 Х/ф «Врятувати чоловiка».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.05 Д \\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, 15.50, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.17«Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.05, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 «Експромт»

понеділок
субота
15.20 «Невигадані історії»
16.05, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
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.
09.30,15.00 Єралаш.
10.05,15.40 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Х/ф «Правда про котiв i
собак».
16.35 Дайош молодьож!
17.00,20.40 Т/с «Унiвер».
18.50 М/ф «Льодовик овий
перiод».
20.10,21.40 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
22.05 Чортицi в спiдницях.
22.30 Валєра TV.
23.00 Х/ф «Омен». (3).
01.00 До свiтанку.
НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.45 «Легенди бандитської
Одеси».
07.10 Т/с «Iнспектор Деррiк».
09.40 Х/ф «Гвинт».
11.30 «Речовий доказ». Пограбування столiття.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Гангстери в океанi».
16.00 Т/с «Захист Красiна 3».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 4».
23.00 Х/ф «Збройовий барон».
(2).
01.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
03.05 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.00 «Правда життя».
СТБ
05.15 М/ф «Пригоди домовика».
06.10 Х/ф «Вас викликає Таймир».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.05 «Кулiнарна династiя».
12.50 «Зоряне життя. Топ зо-

ряної ганьби».
15.30,00.10 Х/ф «Щасливої
дороги!»
17.40 Х/ф «Нiколи не забуду
тебе».
19.45 Х/ф «Джентльмени удачi».
21.40 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
02.15 Х/ф «Секретний фарватер».
03.20 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Ранетки».
06.00,04.20 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
06.45 Х/ф «Принц i жебрак».
08.35 М/ф «Скубi-Ду i король
тролiв».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.10 Топ-100.
13.30 Новий погляд.
14.30 Кухня на двох.
15.30 Даєш молодь!
16.10 Україна чудес.
17.05 Х/ф «Робiн Гуд: принц
злодiїв».
20.10 Х/ф «Хенкок».
22.00 Х/ф «I так, i нi».
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Обiцяти - ще не
одружитися». (2).
02.30 Зона ночi. Культура.
02.35 Швидкоплинний сон.
03.15,03.45,04.15 Зона Ночi.
03.20 Леопольд, або Втеча вiд
волi.
03.50 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.10 Скiфи.
04.55 Зона ночi.
К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15 «Халi Галi».
09.00 «Далекi родичi».
10.00 Д/ф «У центрi подiй».
11.00 Д/ф «День акули».
12.00 Х/ф «Бендслем».
14.10 Х/ф «Адель».
16.15 Т/с «Вийти замiж за
мiльйонера».
18.10 «Велика рiзниця».
19.15 «КВН».
21.40 Х/ф «Поцiлунок метелика».
23.40,02.45 Х/ф «Найкращий».
01.20 Х/ф «Мене звуть Рiд Фiш».
04.15 «Нiчне життя».

понеділок
неділя
18.00 «Ключ до самопізнання»
18.25 «Формула успіху»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 Х/ф «Правда про котiв i
собак».
11.10 Єралаш.
11.20 Одна за всiх.
11.50 Т/с «Хто у домi господар?»
12.20 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Чортицi в спiдницях.
13.45 Валєра TV.
14.15,20.15 Т/с «Унiвер».
16.05 М/ф «Льодовик овий
перiод: Рiздвяна пригода».
16.30 М/ф «Льодовик овий
перiод».
17.50,00.00 Х/ф «Байкер».
19.15 Дайош молодьож!
19.45,21.40 Т/с «Унiвер. Нова
общага».
22.05 Бабуни & дiдуни 2.
22.30 Х/ф «Нiчний продавець».
(2).
01.25 Дурнєв+1.
01.50 До свiтанку.

НТН

06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитської
Одеси».
07.45 Х/ф «Справи Лоховського.
Привiт вiд тезка».
08.25 Т/с «Захист Красiна 3».
11.30 «Легенди карного розшуку». Пантеон мозку. Ленiн.
12.00,03.35 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Найкращi бої братiв
Кличкiв».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 4».
19.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
21.10 Х/ф «Капкан часу». (2).
23.00 Х/ф «Акули 2». (2).
01.05 Х/ф «Новi Робiнзони».
03.05 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».

СТБ

06.15 М/ф «Крокодил Гена i
Чебурашка».
07.20 Х/ф «Де знаходиться
нофелет?»
09.05 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

09.15 «Їмо вдома».
11.05,01.25 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
12.05 «Караоке на Майданi».
13.05 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
15.50 «Таємний шоу-бiзнес.
Папiки. Таємнi покровителi
зiрок».
16.55 «Таємний шоу-бiзнес.
Пастка для Примадонни».
18.00 «Паралельний свiт».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
21.00 Х/ф «Пряники з картоплi».
23.15 Х/ф «Доглядальниця».
02.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Клiпси.
06.05,04.00 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
08.55 М/ф «Скубi-Ду i меч самурая».
10.35 Свiтлi голови.
11.45 Парад порад.
12.55 Шоуманiя.
13.50 Файна Юкрайна.
15.05 Х/ф «Дiти шпигунiв 2».
17.10 Х/ф «Хенкок».
19.00 Х/ф «Без обличчя». (2).
22.00 Х/ф «Вампiр у Бруклiнi».
(2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Екстракт». (2).
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Обожнена.
02.30,03.35,03.55 Зона Ночi.
02.35 Iван Мазепа.
03.40 Моя адреса - Соловки.
Навiщо переводити Вергiлiя.
04.45 Зона ночi.

К1
06.00 «Ранок на К1».
08.15 «Халi Галi».
09.00 «Далекi родичi».
09.55 Д/ф «День акули».
10.50 Д/ф «У центрi подiй».
11.55 Х/ф «Загадай бажання».
13.50 Т/с «Вийти замiж за
мiльйонера».
17.40 «Красиво жити. Гардероб».
18.45 Х/ф «Трансформери».
21.40 Х/ф «Божевiльний спецназ».
23.25 «Велика рiзниця».
00.25 Х/ф «Поцiлунок метелика».
01.55 «Нiчне життя».
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Мішка і Гришка

169 самогубств – через непогашені кредити

Конференція громадськості з питань захисту прав споживачів фінансових послуг відбулася цими днями у Чернівцях.
– В Україні діють близько 50 великих колекторських компаній, – розповідає Федір ОЛЕКСЮК, голова Асоціації антиколекторів і
правозахисників України «Ваша Надія».
І колектори працюють поза правовим полем,
адже банки передають інформацію своїх клієнтів третім особам. Колектори вже викупили
біля 20% усіх кредитів за 3-5%. Через це за
останні два роки бюджет України недоотримав
6 млрд. грн.

Законопроекти, які
захистять споживача

За словами пана Олексюка, українська
фінансова банківська сфера потребує системних змін. І фінансова криза 2008-2009
років показала надзвичайно багато проблем
у цій сфері. Тому нещодавно створений Оргкомітет з підготовки та проведення «Першого
Всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових
послуг» пропонує до розгляду Верховній Раді
деякі законопроекти.

В Оргкомітет входять понад 30 громадських об’єднань всеукраїнського
рівня, у тому числі й представники
національного банку, представники
USAID, представники світового банку,
фінансових структур США, Канади,
Чехії, Угорщини, Франції, Японії тощо.
При цьому орієнтувалися на найкращий
закон Євросоюзу – болгарський.
• Національний банк має розробити типові
кредитні договори, які будуть обов’язковими
саме для споживчого кредитування.
• Вводиться поняття «величина споживчого кредитування». Якщо нині будь-який банк
видає споживче кредитування у будь-якому
розмірі, то законопроект передбачає створення
департаменту та розроблення спеціального положення по споживчому кредитуванню, якщо
споживчий кредит перевищує суму у 50 тис. грн.
• Якщо банк видає кредит під 0%, то він буде
зобов’язаний вказати, хто саме платить ці відсотки. Адже нині багато випадків, коли банки
обманюють споживачів.

пенсійні

Заробітна плата в «конверті» –
злидні на старість
Сьогодні, після прийняття Пенсійної
реформи та Податкового кодексу, вже
не може влаштовувати ані державу, ані
роботодавців, ані, тим більше, найманих
працівників тіньова економіка, нелегальні доходи, зарплата у «конверті», які роками вкорінювались в наше життя, і вже
багато хто став сприймати їх як норму.
Та головна небезпека такого виду
розрахунків, як і «тіньової» зайнятості,
полягає не лише у тому, що бюджет недоотримує кошти.
Найбільше втрачають тут самі громадяни, які погоджуються працювати
на умовах неофіційних трудових взаємовідносин. Працюючи нелегально або
отримуючи заробітну плату у «конвертах», вони роблять краще лише своїм
роботодавцям, які замість того, щоби

сплачувати кошти на соціальне страхування громадян, використовують їх для
власного збагачення, а працівники у
відповідний момент просто залишаються
ні з чим.
Той, хто отримує «тіньову» зарплату, позбавлений оплати тимчасової
непрацездатності, включаючи догляд за
хворою дитиною, допомоги по вагітності
та пологах, виплати втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацездатності
в разі нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання, виплати допомоги по безробіттю у випадку
втрати роботи, одержання пристойної
пенсії в старості та пенсії по інвалідності,
та в інших випадках, передбачених законодавством.

Страховий стаж дружин
військовослужбовців
підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
№ 637 від 12.08.1993, період проживання дружин
осіб офіцерського складу,
прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була
відсутня можливість їхнього працевлаштування за
спеціальністю, підтверджується довідками, виданими
командирами (начальниками) військових частин,
військово-навчальних

Крім того, у ВР вже зареєстрований законопроект – аналог німецького закону про мораторій на
нарахування відсотків пені, штрафних санкцій для
особи, яка втратила джерело доходів. У Німеччині,
наприклад, якщо у людини стається лихо, держава
бере на себе не тільки соціальні виплати, але й
кредит. На жаль, бюджет України таке не витримає.
Тому цей проект передбачає, що фінансова установа
зобов’язана надати мораторій до одного року людині,
яка постраждала фінансово, не нараховувати їй
пеню, санкції і відсотки.
Якщо ж фінансова установа не зможе виконати
свої зобов’язання перед вкладниками, то Національний банк капіталізує цю установу. Її протягом
20 годин віддадуть фонду гарантування вкладів,
який гарантує до 150 тис. виплат. І в першу чергу
гроші отримають вкладники маленьких сум.

Фінансова грамотність
громадян

– 2012 рік USAID (агентство США з міжнародного розвитку) оголосило роком фінансового
навчання. Адже фінансова грамотність наших
громадян досить низька, – зазначає пан Олексюк. – Тому ми рекомендуватимемо Міністерству
освіти ввести факультатив фінансового навчання
у школах і вузах.

За допомогою USAID невдовзі буде презентовано український «фейсбук» – соціальну
мережу для підвищення фінансової грамотності
та допомоги споживачам, куди ввійде так званий
підручник фінансового навчання, фінансові ігри,
поради щодо уникнення фінансових проблем,
рейтинг і антирейтинг фінансових установ, громадських об’єднань, а також фінансовий калькулятор. За допомогою останнього людина вирахує
самотужки, скільки їй доведеться платити, тобто
реальну відсоткову ставку.

Банки – не винні?

За словами Богдана КОВЧА, начальника
управління НБУ в Чернівецькій області,
споживачі фінансових послуг, які прийшли в
установу за кредитом, повинні розуміти, що банк
видає не свої кошти, а видає залучені гроші, які
й розміщає на певних умовах. Тому говорити,
що в усьому винні банки, не можна. – Якщо ми
зараз говоритимемо, що банкам не треба повертати гроші, тоді треба прийняти й закон про
неповернення вкладів населенню. Тобто, банк
не отримуватиме кредитів – люди депозитів, –
зазначив пан Ковч.
Заборгованість по загальновиданим
кредитам на Буковині складає 4 млрд.
750 млн грн. З них – майже 40% – проблемні кредити. Серед цих проблемних
кредитів – майже 700 млн. грн. – споживчі кредити. А це 25% депозитів усіх
буковинців.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Забудькуватість коштує дорого

Прес-служба

запитуйте-відповідаємо

Чи зараховується до
страхового стажу період проживання дружин
військовослужбовців у
місцевостях, де була відсутня можливість їхнього
працевлаштування?
Відповідно до п. «з»
ст. 56 Закону України «Про
пенсійне забезпечення» до
стажу зараховується період
проживання дружин осіб
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової
служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня
можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але
не більше 10 років.
Згідно з п. 13 Порядку

У січні 2011 року видано 2,4 млрд.
споживчих кредитів, у травні – 9 млрд., в
липні – вже 11 млрд. Але повторюються ті
самі механізми, що й до 2008 року – кредити без довідки про доходи, без перевірки фінансового стану споживача тощо.

(навчальних) закладів,
підприємств, установ і організацій в порядку, що
визначається Міноборони.
При цьому для дружин військовослужбовців, звільнених з дійсної військової
служби до 1 січня 1990 р.,
період проживання з чоловіками в місцевостях, де
була відсутня можливість
їхнього працевлаштування
за спеціальністю, підтверджується довідками, які
видаються військовими
комісаріатами.

Ганна МОСКОВЧУК,
головний спеціаліст
управління пенсійного
забезпечення

або Чому розумний бухгалтер сплачує внески до Пенсійного
фонду вчасно
Підприємства та організації
сплачують щомісяця до 20 числа
внески до Пенсійного фонду. Затримала організація сплату, наприклад, всього 10 тис. грн. лише
на 1 день і автоматично Пенсійний
фонд зобов’язаний нарахувати 1
тис. грн. штрафних санкцій (10%
від суми).
Нібито вже всі платники добре знають про ці штрафні санкції.
Проте, щомісяця 21 числа, спеціалісти Фонду виявляють декілька

СУДОВІ КАЗУСИ
Торік по Чернівецькій області
набули масового характеру спори
фізичних осіб з органами Пенсійного
фонду Чернівецької області з приводу
обчислення, призначення, перерахунку пенсійних виплат та підвищень
до пенсії дітям війни, інших соціальних
виплат, доплат.
Узагальнення судової практики
у справах з питань пенсійного забезпечення осіб, розглянутих судами
першої інстанції у Чернівецькій області у скороченому провадженні,
показує, що окремі рішення судів
приймалися необґрунтовано, з неповним з’ясуванням обставин, що мають
значення для справи, з недоведеністю
обставин,якісудвважаввстановленими, а також невідповідністю висновків
суду обставинам справи.
У порушення норм матеріального
та процесуального права, суди ухвалювали рішення, в результаті яких
особи (позивачі) безпідставно набували право на той чи інший соціальний
статус, а отже – на право отримання
незаконних пенсійних виплат.
Наприклад, суд першої інстанції,
розглядаючи у скороченому проваджені адміністративну справу за
позовом особи Б. стосовно визнання

десятків організацій в області, які
пропустили термін сплати. Неуважність бухгалтера чи керівника
виливається в чималу суму збитків
для підприємства. Наприклад, виплатили аванс, а до Фонду внески
не перерахували або ж не на всю
зарплату нарахували чи забули
нарахувати внески на матеріальну
допомогу, на виплати по угодах
цивільно-правового характеру;
сплатили внески за меншим тарифом, ніж належить.

дій Пенсійного фонду протиправними
щодо проведення перерахунку та
виплати додаткової пенсії відповідно
до ст. 50 Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» і, задовольняючи такі
вимоги особи, одночасно своїм рішенням покладав на орган Пенсійного
фондубезпідставнізобов’язаннящодо
проведення відповідно до ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» перерахунку позивачу основної
державної пенсії, яку позивач взагалі не отримує та не оспорює в суді,
оскільки отримує зовсім інший вид
державної пенсії. Отже, суд протиправно, не з’ясувавши всіх обставин
справи, фактично призначає особі Б.
другу пенсію, на яку позивач права не
має та щодо якої не звертався до суду
з позовними вимогами.
За іншою судовою справою вбачається,щоособіЧ.,яказвертаєтьсядо
суду з позовом за захистом своїх прав
стосовно проведення перерахунку та
виплати пенсії відповідно до статей
50,54 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які по-

Для уникнення подібних помилок радимо вивчати нормативноправову базу. Коли щось незрозуміло, телефонуйте до відповідного
управління Фонду. Багато корисного практичного матеріалу можна
знайти в газеті «Пенсійний кур’єр»
та журналі «Вісник Пенсійного
фонду України» – з них отримаєте
всі новини Фонду. Або відвідуйте
наш сайт – www.pfu.cv.ua

Прес-служба ГУ ПФУ в
Чернівецькій області

страждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», судом задовольняються, як позовні вимоги такої особи так
і протиправно встановлюється право
такій особі на проведення їй відповідно
до ст. 39 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» перерахунку та виплати
підвищення до пенсії за проживання у
зоні радіоактивного забруднення, на
яку позивач права не має, оскільки
не проживає в такій зоні та фактично
не звертався до суду з позовними
вимогами щодо встановлення факту
проживання у зоні радіоактивного
забруднення для отримання в зв’язку
з цим підвищення до пенсії.
Враховуючи таку обставину, що
рішення судів по вищезазначених
категоріях адміністративних справ,
приймаються у скороченому провадженні та підлягають негайному
виконанню,органиПенсійногофонду,
на виконання таких рішень, здійснюють значні витрати бюджетних коштів
для незаконних пенсійних виплат, що
порушує інтереси держави.

Віталій ФАКАС, головний
спеціаліст-юрисконсульт
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Сиротами стали двоє дітей на Хмельниччині через…$5 тис.
Напередодні жінці зателефонували з виконавчої служби і попередили,
що її будинок виставлять на продаж. Такої несподіванки та морального
тиску жінка не витримала і покінчила життя самогубством. Наслідками
«вибивання» кредитів в українців колекторськими фірмами є не тільки
втрачені життя, а й розбиті сім’ї, інфаркти, інсульти, нервові стреси.
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або Доля двох «Робін Гудів»

Тринькав їх в одеських борделях, де вперше проявив свою широку натуру. Ніби про тодішнього

Місцеві газети тих часів друкували сенсаційні
повідомлення, що Котовського нібито бачили у
Чернівцях на вокзалі. Люди патякали: австрійські
жандарми затримали його у Сторожинці, але розбійник втік із поліцейського відділку. Правди у цих
сенсаціях не було ні на гріш, але публіка читала із
захопленням. У народі поширювалися поголоси,
що Котовський ділиться награбованим із простими
людьми і намагається захистити упосліджених селян від сваволі поміщиків. Достеменно доведений
лише факт визволення Котовським з-під арешту
двадцяти бессарабських селян, яких звинува-

Мішка Япончик (архівне фото)

Григорій Котовський

Гришку потім сказано Висоцьким:
Міри у жінках і пиві
Він не знав – і не бажав…
Намагаючись зам’яти скандал, керівництво
сільгоспучилища спрямувало лобуряку на повторну практику, вже до поміщика Якуніна. І тут
все повторилося: спокусив дружину поміщика
і розтратив гроші господаря. Відтак диплома
Котовський не отримав, натомість близько познайомився з поліцією. Йому це не сподобалося, і
він вирішив «боротися з системою». Після першого
арешту 1903 року розпочалася «робінгудівська»
діяльність Котовського.

чували у бунті і захопленні тридцяти гвинтівок.
Особливої матеріальної допомоги біднякам не
надавав. А вкраденими грошима ділився зі своїми
хлопцями, забираючи левову частку собі. Гуляв зі
смаком і на широку ногу. Але недовго: суд і тюрма
не забарилися.

Нині виповнюється 95 років відтоді, коли Лютнева революція 1917
року звільнила маси ув’язнених царизмом. Серед них були майбутні
живі легенди, такі, як Нестор Махно. А були особистості, які й до того
вважалися легендарними. Наприклад, «король Молдаванки» Мішка
Япончик та «бессарабський бандит» Григорій Котовський. Своїми
«подвигами» Мішка і Гришка встигли прославитися задовго до Першої
світової війни.
Тінейджер покарав
поліцмейстера

Почнемо з «Короля». Народився він 1891
року на Херсонщині, а виріс на Молдаванці – одному з найбільш криміногенних районів старої
Одеси, в родині биндюжника Меїра-Вольфа
Вінницького. Хлопчик отримав ім’я Мойше-Яків,
а за розкосі очі його згодом прозвали Мішкою
Япончиком. Коли Мішці ще не виповнилося шести
років, батько помер, сім’я потрапила до матеріальної скрути. Хлопець закінчив лише чотири
класи і мусив іти учнем у матрацну майстерню,
щоби заробляти на життя. Від природи він мав
швидкий розум і розсудливість, прагнув вчитися, але брак грошей не давав такої можливості.
Ображений несправедливістю, почав шукати
правди. Тоді все більшої популярності серед невдоволених життям набували ідеї анархізму та
комунізму. Тож енергійний хлопець долучився до
гуртка анархо-комуністів, прагнучи рішучих дій.
Бойове хрещення пройшов, коли 1905 року
Одесою прокотилася хвиля єврейських погромів.
Мішка з групою озброєної молоді розігнав погромників, відстоявши від них рідну Молдаванку.
Її мешканці із захопленням розповідали про свого
рятівника. А він, відчувши смак крові й слави,
прагнув нових подвигів. Тоді в Одесі особливим
хабарництвом і пияцтвом відзначався поліцмейстер Кожухар, якого ненавиділи практично всі.
Мішка влаштував успішне полювання на нього.
Поліція негайно затримала вбивцю, а популярність Мішки серед одеситів ще більше зросла.
Через молодість злочинця та громадську думку,
що цілком була на його боці, хлопцеві замінили
1907 року неминучу страту на 12 років каторги.
Незважаючи на молодий вік, він вже мав славу
одеського «Робін Гуда».

Міри у жінках і пиві
Він не знав – і не бажав…

У тюремній камері Мішка зустрів колегу,
«останнього гайдука» з Бессарабії. А бессарабського «Робін Гуда» звали Григорієм Котовським.
У кримінальному світі він був знаним за «погонялом» Кот. Уродженець села Ганчешти походив
з родини заводського механіка. Як і молодший
від нього на десять років Япончик, Гришка рано
втратив батька. Виховання сироти взяв на себе
його хрещений батько, місцевий поміщик, князь
Манук-Бей. За його гроші хлопець почав вчитися
у Кишинівському реальному училищі, однак невдовзі був виключений за погану поведінку. Тоді
князь віддав молодого розбишаку у сільськогосподарське училище. Тут Котовський з особливим
завзяттям вчив німецьку мову: благодійник
обіцяв відправити його в Німеччину здобувати
вищу освіту. Не судилося, бо Манук-Бей невдовзі
помер. А Гришка Котовський обрав собі зовсім
іншу кар’єру.
Перед завершенням училища випускники
повинні були пройти піврічну практику. Котовський потрапив управителем маєтку до поміщика
Скоповського, який мав молоду і привабливу
дружину. Практикант швиденько її спокусив, а
через деякий час ще й поцупив у господаря гроші.

Поліглот і актор

Під час революції 1905 р. правопорядок в імперії захитався, чим і скористалися різноманітні «борці за справедливість» – хто як її розумів. Подібно до
Мішки Японця, Гришка Кот подався в анархісти.
Сколотивши озброєну ватагу, зайнявся «експропріацією експропріаторів». Під його началом
опинилися росіяни, українці, молдавани, євреї.
Сам Гришка про своє етнічне походження розповідав різні байки. Мовляв, батько його походив із
збіднілої польської шляхти, мати була росіянкою.
Може й так. Котовський добре володів декількома
мовами, в тому числі німецькою та єврейською.
Від природи мав блискучі акторські здібності й викликав симпатію у багатьох людей. Користуючись
цим даром, постійно перевтілювався то у комівояжера, то у жандарма, то у поміщика. Приспавши
пильність своїх жертв, несподівано грабував їх. А
під кінець розіграної комедії голосно вигукував:
«Я – Котовський!».

У буковинських газетах –
байки про Котовського

Легенди про «останнього гайдука» розповсюджувалися не лише в Російській імперії, але і на
сусідній з Бессарабією зеленій Буковині.

Чіткі «понятія» – від Япончика

«На кічі» швидко здобув авторитет, для чого
довелося витримати важкі поєдинки з досвідченими злочинцями. Виручили сила, фізичні тренування й хитрість. Маючи 174 см зросту, Котовський
багатьма людьми вважався справжнім велетнем:
у страху очі великі. Протистояти його удару мало
хто міг. А з Мішкою Япончиком битися не довелося – вони швидко знайшли спільну мову. Обидва
прагнули встановити у злочинному світі хоч якийсь
порядок і певні правила поведінки. Мішка чув в
Одесі від моряків, що японські бандити у портовому місті Нагасакі живуть за чіткими поняттями, які
мають силу закону. Щось подібне він почав запроваджувати і в російських тюрмах, а «бессарабський
Робін Гуд» його підтримав.
Коли Лютнева революція 1917 р. випустила
на волю велику масу братви, таланти Мішки і
Гришки розкрилися повністю. Якщо Котовський
добровільно відправився на фронт, де прославився як зухвалий розвідник, а потім і червоний
командир, то Япончик повернувся до Одеси. Тут
він зібрав велику озброєну банду, до якої увійшла
не лише шпана з Молдаванки, але й гімназистистаршокласники та студенти університету. Рекет і
нальоти на квартири підприємців, ювелірні магазини, склади готової продукції приносили великі
доходи. Мишка намагався взяти під свій контроль
злочинний світ Одеси і примусити його жити за
«поняттями». Япончик рідко проливав кров, хіба
що у крайніх випадках. Так, у листопаді 1917 р.
він власноруч убив одного із членів своєї банди,
який пограбував простого робітника. А до того

Мішка випустив відозву, в якій дозволив «грабувати тільки буржуазію та офіцерів». І буржуїв
Япончик тряс капітально.

Королем його прозвали
за щедрість

Награбованим щедро ділився з простолюдом,
за що на Молдаванці його обожнювали. Відтоді й
отримав прізвисько «Король». І про себе не забував ніколи: купив ресторан-вар’єте на вулиці
М’ясоїдівській, 6. Придбав найкращий кінотеатр
Одеси і розпочав переговори про купівлю Одеської кінофабрики. Проте завадили військові дії. А в
іноземних банках розмістив чималі рахунки, які
пізніше дозволили його вдові Цілі прожити безбідне життя у Парижі й виховати сина Олександра
– борця з нацистами під час Другої світової війни.
Погубила ж Мішку політика: вирішив спробувати
себе у ролі червоного командира і погратися з
більшовиками.
Влітку 1919 р. Япончик мобілізував 2202 «героя Молдаванки», озброїв їх з власних запасів,
назвав цей набрід «54-м імені Леніна радянським
революційним полком», і рушив на фронт. До
театру бойових дій доїхало лише 704 «бійці». У
першому ж бою проти гайдамаків «революційна
братва» досягла несподіваного успіху і зайняла
містечко Вапнярку. Невдовзі її звідти вибили петлюрівці, а залишки «полку імені Леніна» порубали котовці. Самого ж Мішку червоні розстріляли,
коли він намагався втекти до Одеси.

Кримінальних героїв
влада позбувалася

Роль єдиного Робін Гуда залишилася за
Григорієм Котовським. В його подальшому житті
було чимало перемог і поразок, але найбільше –
каральних акцій. Душив повстання українських
селян, ганявся безкраїми степами за невловимим
Махном, рубав повстанців на Тамбовщині. Три
ордени Червоного Прапора та Почесна революційна зброя – такі нагороди отримав від радянської
влади. А від колишніх «братків» – смертельні кулі.
Їх випустив у командира 2-го кінного корпусу Г.І.
Котовського у 1925 році його власний ад'ютант
Меїр Зайдер на прізвисько «Майорчик». Колись
він був правою рукою Мішки Япончика і, можливо,
помстився за друга. Чим виконав завдання влади,
яка прагнула позбутися свого кримінального минулого. Навіть Сосо Джугашвілі на клікуху «Сталін»
починав кар’єру пограбуваннями та вбивствами,
таким чином заробляючи гроші для партійної каси.
У 1922 р загадково загинув його подільник Камо
(справжнє прізвище С. Тер-Петросян), з яким Сталін здійснював «експропріації». Надійшла черга і до
Кота (Григорія Івановича Котовського)…

Їх замінили… кати

Час романтично-кримінальних Робін Гудів завершився, наступала нова епоха з новими героями.
А старих ховали. Якщо вбитого Япончика нашвидкуруч зарили у землю, то Котовському у Бірзулі
збудували величний мавзолей, куди помістили
забальзамоване тіло. Йому була вигадана героїчна
біографія – із «братків» перевели у «товариші по
партії». Син героя громадянської війни – Григорій
Григорович Котовський – став відомим вченимгеографом, і на схилі років звинуватив Сталіна у
замовному вбивстві свого батька. Адже більшовики
у середині 20-х років намагалися кров’ю вчорашніх
«попутників» відмитися від старого кримінального
бруду, готуючись до нових, ще небачених в історії
масових злочинів. На зміну «Робін Гудам, народним
заступникам» ішли страшні кати народу…

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук
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Одарка КИСЕЛИЦЯ
«...Треба шукати у собі, а не поза собою»
або Спогад про одну бесіду

До 100 років від дня народження знаної буковинки Одарки Киселиці
Біографічна довідка

Заслужений художник України Одарка Олексіївна Киселиця (1912-1999) народилася 1 квітня
1912 року у селі Берегомет Вижницького повіту на Буковині у родині педагога та громадського і
культурного діяча Олексія Киселиці.
У 1930-1939 роках навчалася в Академії мистецтв у Празі у майстерні відомого чеського художника професора Вратіслава Нехлеби (Vratislav Nechleba, 1885 - 1965).
Працювала в галузі станкового малярства; автор портретів, натюрмортів, пейзажів.
З 1949 року – робота у Художньому фонді у Чернівцях.
З 1954 року – член Національної Спілки художників України.
1967 року нагороджена медаллю «За трудову відзнаку».
1996 року – лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича.
1997 року отримала звання Народного художника України.
З 1954 року представляла Буковину на всеукраїнських, всесоюзних та закордонних виставках.
Персональні виставки: Чернівці – 1988, 1992, 1996, 1997; Сучава (Румунія) – 1990; Київ (Національний художній музей) – 1997.
Твори зберігаються у Чернівецькому художньому музеї та інших музейних збірках України.
У столітній ювілей української мисткині
Одарки Киселиці трепетно відчуваєш, що кожне сказане нею слово є вагомим і є особливо
пам’ятним, а її неповторно звучний, потужний
живопис завжди буде хвилювати, зміцнюючи
у душі любов до мистецтва та до прекрасної
Буковини.
…Спілкувались ми з Одаркою Олексіївною
зрідка. Це бувало у неї вдома у невеличкій
двокімнатній квартирі. Майстерні вона не
мала, тому змушена була для роботи щоразу
розкладати мольберт і фарби просто у кімнаті.
Кілька разів я навідувалася до неї разом з Авксентієм Федоровичем Яківчуком. А одного дня розмовляли ми вдвох. Бесіда
наша точилася неквапно і притишено.
Небагатослівна Одарка Олексіївна як
зазвичай говорила про мистецтво, про
твори, про натуру.
Хоч і ніяково було записувати, але
я не стримувалась і дещо потихеньку,
щоби не бентежити співрозмовницю,
нотувала з її слів. Ці записи у мене збереглися. Ділюся ними на шанобливий
спомин про талановиту українську
мисткиню з Буковини.

Чеський живописець та педагог Вратіслав Нехлеба був знаний своїм прагненням
досконалості, надзвичайною вимогливістю
та користувався високим авторитетом серед
молоді. Дух його спілкування зі студентами
деякою мірою передають спогади одного
з його учнів, художника-фантаста Людека
Пешека (Luděk Pešek (1919-1999), основною темою творчості якого був космос. Він
згадував: «Я показав професору полотно
метрового розміру з зображенням скорченого оголеного чоловіка у напруженій позі
протиборства з чимось невидимим. Професор
підійшов, зупинився і холодно попросив прине-

лялась до неї: вона порядна, вчасно приходила
на сеанси, хоч передовики виробництва завжди
були дуже зайняті». І далі з властивим їй почуттям
гідності і водночас стримана щодо себе, Одарка
Олексіївна промовила: «Добре закомпонувала.
Найбільше мені тут руки подобаються. Ця робота
разом з портретом студента медінституту В. Самараша, який тепер вже є лікарем, були від України
на виставці у Москві».

Академії мистецтв Одарка Киселиця. Цi зерна
падали в благодатний грунт. Адже непересічний
талант творити мiсткi й яскраві образи згодом
розкрився у невимовно витончених iнтонацiях iї
«декоративно своєрiдних портретних творiв та
густоколiрних натюрмортiв» (Д. Гоберман «По
Северной Буковине». 1983).

«...Більше люблю людей,
ніж мистецтво»

Про портрети
«...Вже після Академії продовжувала вчитися
малювати портрети. Часто малювала себе – це

Портрет А. Тарнавської. 1971

«...Не люблю малювати
троянди...».

«Мріяла малювати
гарних жінок в
капелюшках…»
Про малювання та навчання
«... Малювала з дитинства. Якось
намалювала сестру в профіль і тішилася, що вона на портреті подібна
до себе».
«Мріяла малювати гарних жінок в
капелюшках, з квітами ...».
«У Пантелеймона Видинівського вчилася малювати руки і голови. Далі
могла навчатися у Яссах або у Бухаресті,
але тато направив листа до Праги. Невдовзі
отримали умови вступу до Академії. Я там
навчалася у професора Нехлеби – відомого
портретиста».
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Барви осені. 1973
сти йому стільця. Довго сидів у задумі. Нарешті він
вимовив незабутні слова: «Ну, це так потворно,
що аж красиво. – І зазначив далі.– Те, що людина
робить довершено, насправді є мистецтвом». (N.
Cramer. Ludek Pesek’s role as space artist. 2004).
Природньо уявити, що подiбнi вислови вчителя чула також i українська студентка Празької

така натура, що тихо сидить».
«...Більше люблю людей, ніж мистецтво.
Насамперед прагну пізнати людину, і тут якраз
важливо її психологію передати художніми засобами».
«...Малювала портрет робітниці-мотальниці
з об’єднання «Восход» А. Тарнавської. Придив-

Про натюрморти
«...Не люблю малювати троянди...».
За цим, здавалось би несподіваним освідченням, напевно й криється глибинна
сутність мистецтва Одарки Киселиці. Їй
до душі одвічна краса пелюстків польових квітів, безсмертників та настроєвого
цвіту саду-городу, які у її натюрмортах
є своєрідним шифром до пізнання прекрасного й безмежного буття. За висловом мистецтвознавця Ірини Міщенко,
натюрморти мисткині є певною знаковою
системою із закодованою в ній філософією життя.
Лагідно посміхаючись, художниця
вела далі про один з натюрмортів 1960х років «Польові квіти»: «То й перший
декоративний натюрморт я намалювала
так, як того хотіла. Тоді й відчула, як я
повинна малювати, і відразу захотілося
його всім показати. З того почався новий
етап.
Я почала розуміти, що треба шукати у
собі, а не поза собою...”.

Минають літа... Твори Одарки Олексіївни Киселиці є окрасою музейних колекцій. А поважних
сто років визначної буковинської мисткині піднесено й хвилююче осіняють красу її живопису та
нашу світлу пам’ять про неї.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець, член
Національної спілки художників
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