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ПОГОДА 23 – 29 лютого

10 СТОР.

В ОДНОРІЧНОЇ ДІВЧИНКИ  – 
РАК ЯЄЧНИКА

4 стор.

У ПІСТ ЗАБОРОНЯЛОСЯ 
НАВІТЬ СУДИТИСЯ

13 стор.

Пригоди барона 
Мюнхгаузена 
на Буковині

Місцеве Discovery: 
про буковинські пам’ятки, 
яких на світі одиниціХУДОЖНИЦЯ, ЯКА 

ПРОМІНЯЛА РИМ НА ЧЕРНІВЦІ

16 стор.
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уточнення

Буковинська 
медицина – 
серед лідерів в 
Україні

Чернівецька область посіла друге місце, 
після Черкащини за станом здоров’я населення, 
діяльності та ресурсного забезпечення закладів 
охорони здоров’я, – згідно з рейтинговою оцінкою 
Українського інституту стратегічних досліджень 
Міністерства охорони здоров’я України. Серед 
лідерів рейтингу також Житомирщина. Найнижчі 
показники у Закарпатської, Кіровоградської та 
Львівської областей.

За показниками доступності та якості медичної 
допомоги, профілактичної роботи, ресурсного 
забезпечення та діяльності закладів охорони 
здоров’я в сільській місцевості, Буковина – третя 
в Україні.

Наш регіон випереджають, окрім Черкаської 
області, ще Автономна Республіка Крим. Водно-
час, Закарпатська, Кіровоградська і Волинська 
області за цим Т-показником внизу рейтингової 
сходинки, – повідомляє прес-служба ОДА

Михайло Папієв: Боротьба 
з корупцією не знатиме 
компромісів

На цьому наголосив голова Чернівецької обласної 
державної адміністрації Михайло Папієв під час апаратної 
наради з керівниками структурних підрозділів облдер-
жадміністрації і територіальних відомств центральних 
органів виконавчої влади. Він підкреслив, що обраний 
стратегічний курс на модернізацію України несумісний 
із таким ганебним явищем, як корупційні дії, а тому із 
посадовцями-корупціонерами ведеться боротьба, як то 
кажуть, «не зважаючи на особи». «Прикладів цьому, на 
жаль, і в нашому регіоні немало – ви знаєте про коруп-
ціонерів на рівні сільських голів, районного начальства, 
окремих структур регіонального рівня, скажімо, в управ-
лінні юстиції, службі автомобільних доріг, транспортній 
інспекції, у сфері земельних відносин, лісового господар-
ства», – сказав Михайло Папієв. 

Він додав, що у схованці не відсидиться ніхто – якщо 
хтось розраховує на поблажки через приналежність до 
влади чи провладної партії, то його чекає глибоке розча-
рування. За словами глави облдержадміністрації, це не 
якась окрема кампанія боротьби з корупцією, це повсяк-
денна постійна і системна робота правоохоронних органів 
з виявлення, передусім, серед чиновників корупційних 
проявів та діянь, і вони цю роботу роблять добре. 

– Ми не боїмося, що викриття корупціонерів завдасть 
шкоди іміджу влади – навпаки, бо шкода, яку завдають 
ці нечесні люди, залишаючись на своїх посадах, значно 
більша, – констатував Михайло Папієв.  

офіційно
Візит на Буковину голови 
Федерації роботодавців 
України сприятиме розвитку 
підприємництва регіону, – 
вважає Михайло Папієв

Під час апаратної наради голова Чернівецької 
облдержадміністрації Михайло Папієв підбив ко-
роткий підсумок робочого візиту в область голови 
Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа. Він 
відзначив, що не лише додаткові меценатські кошти 
на розвиток культури Буковини – головний резуль-
тат цього візиту, хоча й дуже вагомий, – підкреслив 
глава крайової виконавчої влади. Так, досягнуто 
домовленості про будівництво в Чернівецькій об-
ласті заводу з переробки сої. Причому сировиною 
підприємство забезпечуватимуть аграрії не лише 
Буковини, але й Тернопільської області. Про це 
йшлося на зустрічі з активом сусіднього регіону, в 
якій узяв участь Михайло Папієв.  

Голова облдержадміністрації оцінює робочу 
поїздку керівника Федерації роботодавців України 
як серйозний поштовх для пожвавлення бізнесо-
вого життя Буковини, розвитку підприємницької 
діяльності. Він доручив внести пропозиції щодо 
організації конкурсу бізнес-проектів за участю 
інститутів громадянського суспільства, організації 
відповідної консультативної і інформаційної роботи 
в бізнес-середовищі регіону, належного супроводу 
бізнес-пропозицій наших підприємців.  

Голова Чернівецької обласної державної 
адміністрації Михайло Папієв узяв участь в 
урочистому зібранні з нагоди відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та 23-ої річниці виведення ра-
дянських військ з Афганістану, яке відбулося у 
приміщенні Чернівецької обласної філармонії. 
Глава крайової виконавчої влади у своєму ви-
ступі, зокрема, відзначив: 

– Пам’ять війни – то пам’ять серця. Її сувора 
правда залишається з нами й крізь десятиліття. 
Сьогодні ми складаємо шану тим, хто пройшов 
цю війну і для кого вона триває й досі – у спо-
гадах, у снах, у думках. Своєю волею до життя 
ви змогли подолати жорстокі реалії афганського 
пекла, в якому переплелися героїзм і страждан-
ня, біль і відвага.

За словами очільника, держава впродовж 
усіх 23-ох років, відколи радянські війська 
покинули афганську землю, завинила перед 
своїми солдатами, і сьогодні ці борги потроху по-
вертає. Питання соціального захисту ветеранів 
Афганістану є одним з пріоритетів соціальної 
політики Президента України. Глава держави 
Віктор Янукович особисто контролює виконан-
ня соціальних програм, які мають покращити 
матеріальне становище воїнів-афганців, гідно 
шанувати їхній подвиг. 

Михайло Папієв підкреслив, що крайова 

влада спільно з ветеранськими організаціями 
в постійному діалозі прагне в межах можли-
вого вирішувати соціальні питання учасників 
бойових дій, сімей загиблих воїнів, всіх, хто 
виконував свій інтернаціональний обов’язок за 
межами держави. 

– Ви знаєте, що я підписав з обласною орга-
нізацією «Української Спілки ветеранів Афганіс-
тану» меморандум про взаємодію і співпрацю. 
Крайова влада взяла на себе низку зобов’язань, 
які мають покращити ваш соціальний захист. І 
ці зобов’язання виконуватимуться, – наголосив 
голова облдержадміністрації.

За сумлінне виконання інтернаціонального 
обов`язку та активну громадську діяльність 
воїнам-інтернаціоналістам було вручено по-
чесні грамоти, подяки і відзнаки, а музичним 
дарунком для присутніх стали пісні у виконанні 
солістів обласної філармонії та учасників бо-
йових дій. Заходи продовжилися у ресторані 
«Україна», де афганці  ділилися спогадами про 
ті буремні роки, згадували імена загиблих на ві-
йні краян та бойових побратимів, які з гідністю 
виконали свій військовий обов’язок. Нагадаємо, 
що службу в Афганістані проходило 2,5 тис. 
буковинців. І 56 з них загинули під час військо-
вих дій у 1979-1989 роках, 187 воїнів-афганців 
померли у мирний час.

Прес-служба ОДА 

Буковинських ветеранів-афганців вшанували на 
святковому зібранні в обласній філармонії

До публікації «Добра родина – запорука 
щастя дитини» (№6 за 9 лютого)

Як повідомила редакції Інна САВІСЬКО, заступник начальника 
служби у справах дітей Чернівецької ОДА, нині в краї проживає 
185 500 дітей віком до 18 років, з яких 1269 дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування. На 1 січня цього року 854 дитини 
перебувають на обліку служб у справах дітей як такі, що опинилися в 
складних життєвих обставинах. Протягом минулого року статус дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, було надано 195 
хлопчикам і дівчаткам.

Автобус №26 їздитиме 
до готелю «Турист»

Продовження маршруту за-
проваджується як експеримент, 
терміном на 3 місяці від 1 березня. 

Якщо він виявиться ефектив-
ним, то новий маршрут руху 26-го 
автобуса запрацює на постійній 
основі. Нині автобусний маршрут 
№26 діє за напрямком «Завод Гра-
вітон – вулиця Комарова», – по-
відомляє прес-центр міської ради.

«Пам’ять про 
Крути» вшанували 
студенти Чернівців

Гра-квест «Пам’ятай про Крути» вперше проводилась у 
Чернівцях до 94-ї річниці бою біля станції Крути – одного з 
найяскравіших спалахів національно-визвольної боротьби 
українців у XX столітті.

За повідомленням прес-служби станиці Чернівці 
Пласту НСОУ, команди шукали ключові точки на розданих 
їм мапах міста 1918-го року. На кожній точці вони відповіда-
ли на запитання та виконували завдання інструкторів. За 
правильно виконані завдання команди отримували бали, 
за максимальною кількістю яких і визначали переможців 
квесту. Після закінчення гри, поки судді підбивали підсумки, 
команди дивились фільм «Імена на мармурі», про події в 
Естонії, аналогічні до українського бою під Крутами.

Перемогли студенти Буковинського державного фінан-
сового університету. Загалом у квесті взяли участь 7 команд.

Першу історичну гру «Пам’ятай про Крути» провели 
Станиця Чернівці Пласту – Національна скаутська органі-
зація України спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді 
та спорту ЧОДА та студентським парламентом Буковини.  

У центрі Чернівців пограбували  ювелірний магазин

У секторі зв’язків з громад-
ськістю УМВС України в Черні-
вецькій області повідомили, що 
минулої неділі.

Близько 19-00 до правоохо-
ронців звернулася продавець 
магазину «Едельвейс», який 
знаходиться на Центральній 
площі.  Жінка заявила, що у тор-
гову залу з продажу дизайнер-
ських прикрас та ювелірних 
виробів, увійшов чоловік з за-
критими обличчям.  Погрожуючи  
розправою, він замахнувся на 
продавця цеглиною, розбив 
вітрину і викрав 19 золотих лан-

цюжків та втік.
За «гарячими слідами» зло-

дія  затримали на центральному 
автовокзалі в автобусі Чернівці-
Київ.  Правоохоронці встанови-
ли, що 36-річний чоловік є жите-
лем Києва. За день до розбою він 
разом зі своєю співмешканкою 
приїхав до Чернівців. Посели-
лися в одному з готелів міста, 
між ними виникла сварка. Після 
конфлікту жінка одразу ж виїха-
ла до Києва. Чоловік залишився і 
без жінки, і без грошей. Зайшов 
у магазин з ювелірними вироба-
ми, оглянув залу і вийшов. Зай-

шов знову, вже зі схованою під 
курткою цеглиною. З «уловом» 
киянин поїхав на таксі на авто-
вокзал, так би мовити, від гріха 

подалі... Вартість викрадених 
золотих виробів – 57 тис. грн, 
їх уже  повернули власнику. 
Порушено кримінальну справу.  

погляд
Повернулися 
спиною

Минулого тижня під час урочистого відзначення у Києві річниці 
виводу радянських військ з Афганістану сталася небачена раніше по-
дія. У момент появи Президента України ветерани афганської війни по 
команді повернулися до нього спиною. Можливо, цивільні люди не до 
кінця зрозуміли значення того, що відбулося. Але військові відчули: 
офіцери продемонстрували зневагу Верховному Головнокомандувачу! 
Колись існувало поняття офіцерської честі, на якому базувалися най-
кращі військові традиції. За її законами після такого демонстративного 
демаршу або офіцерів треба розжалувати і покарати, або Верховному 
необхідно піти у відставку.

Виникає питання: чому таке сталося? Адже ветерани війни, які про-
йшли через найважчі випробування, ризикувати заради самого ризику 
не схильні – адреналіну їм вистачило замолоду. Для такого вчинку по-
трібні вагомі причини. І полягають вони перш за все у поведінці самої 
влади. Спочатку вона повернулася спиною до тих, хто ризикував своїм 
життям і здоров’ям заради зміцнення позицій самої влади. Хай і не 
нинішньої, але  нічим від неї не кращої. А потім сучасна влада почала 
відбирати пільги у всіх, хто їх заслужив насправді. Не у чиновників, 
котрі набивали кишені хабарами і за віком отримують великі пенсії, а у 
звичайних людей, що заплатили дорогу ціну за чужі рішення і помилки. 

Президент і Партія регіонів прийшли до влади завдяки обіцянкам 
покращити життя простих людей «вже сьогодні». Натомість народ від-
чув лише погіршення. За рахунок видоювання грошей із кишені про-
столюду постійно зростають статки найбагатших сімей України. Замість 
обіцяних реформ «в інтересах народу» іде наступ на елементарні права 
представників багатьох соціальних верств. Авторитет такої влади па-
дає катастрофічно. Найбільш організовані соціальні групи все частіше 
вдаються до акцій протесту. «Афганці» разом з «чорнобильцями» вже 
штурмували Верховну Раду і потім вели переговори з урядовцями. Вони 
повірили обіцянкам можновладців не погіршувати життя представникам 
цих категорій населення, але були обдурені. Як завжди. Влада вико-
ристала старий прийом: привілеї залишили керівникам організацій, в 
які об’єднані ветерани, але рядових членів позбавили більшості тих 
пільг, які вони мали раніше.

Збити протестний настрій, замінити його відчаєм та апатією – такою 
є мета владних маніпуляторів. Проте вони вже перейшли ту межу, за 
якою ще можна було прирікати людей на пасивність. Все більше гро-
мадян відчуває, що без активної боротьби за свої права можна швидко 
перетворитися на безсловесного кріпака і навіть раба. Колись радянські 
школярі писали: «Ми не раби, раби не ми». Богу дякувати, це гасло ще 
не забуте. Якщо влада повертається до народу спиною, народ неминуче 
повернеться до неї тією ж частиною тіла. І це ще не найгірший варіант. 
От коли стануть очі в очі…

Ігор БУРКУТ, політолог

«Сторожовим 
псам демократії» 
гавкати не 
радять

Моя подруга позаминулого тижня не змогла дістати-
ся з Копенгагена до Львова. Літак австрійських авіаліній 
сів у Відні й далі не полетів. Як пояснили працівники 
аеропорту, у Львові недостатньо розчищена (читай – 
небезпечна) посадкова смуга. 

Отож пасажири переночували за рахунок переві-
зника у Відні, там їх двічі погодували та поміняли квитки 
на інші авіарейси. Подруга полетіла до Варшави, звідти 
вже до Львова й таким чином добралася до Чернівців. 

Потім розповіла, що коли їй запропонували Варша-
ву, вона поцікавилася, а чи полетять польські пілоти до 
України. «Польські полетять», – запевнила її з посміш-
кою та підтекстом касирка, яка прекрасно розмовляла 
російською. 

Пізніше я дізналася, що подібне було і з німецьким 
літаком, який не захотів сідати в Борисполі. Ну що ж, ди-
вуватися не доводиться: Європа дає нам у такий спосіб 
зрозуміти, що не хоче з нами мати справу. Чому? Питання 
риторичне. Хоча подія, що сталася в нашій редакції, це 
певним чином пояснить.              

…Минулого тижня кореспонденти «Версій» поверну-
лися з Києва, де навчалися в Інтерньюзі в школі новин. 
Захоплено розповідали про методику викладання і розбір 
матеріалів, про творчі суперечки з тренарами на семіна-
рах. Нібито все як завжди – цікаво й корисно. Але одна 
сентенція щодо діяльності журналістів прозвучала надто 
загрозливо і серйозно. Коли мова зайшла про стандарти 
інформаційної жуналістики, а відтак і про відповідальність 
ЗМІ та безпеку їхніх працівників, тренери наголосили, що 
найкращий журналіст – це живий журналіст. 

Свого часу я пройшла чимало навчань і в Інтерньюзі, 
й у Айрекспромедіа (ERIX pro Media), але жодного разу 
не чула про щось подібне. Навпаки, нас вчили завжди 
говорити відверто й принципово, бути, так би мовити, 
сторожовими псами демократії.  

 Людмила ЧЕРЕДАРИК

колонка редактора

Гуляй і купуй вночі!
Відтепер продук-

тові магазини за адре-
сами: проспект Неза-
лежності, 86-Е, вул. 
М.Тореза,192-М, вул. 
Герцена, 2-Б працю-
ватимуть цілодобово. 
Магазин продоволь-
чих товарів по вул. 
Червоноармійській, 
77 працюватиме від 

9.00 ранку до 23.00 вечора. 
За новим режимом працюватимуть також Культурно-

спортивний комплекс «Егоїст Палац» на Прутській та Спор-
тивно-оздоровчий комплекс по вул. Юнацька,1-А. «Егоїст 
Палац» можна буде відвідати від 18:00 до 06:00, а комплекс 
по вул. Юнацькій – з 09:00 до 24:30. До 4-ої години ранку 
подовжили режим роботи і для кафе-бару «Ізограф». 

Усі вищезгадані суб’єкти повинні дотримуватися тиші 
в громадських місцях Чернівців та не допускати стихійну 
торгівлю на прилеглій території, а також облаштувати за-
клади внутрішньою і зовнішньою системами відео нагляду, 
– повідомляє прес-центр міської ради.

2,8 млрд. грн надійшло минулого року до 
державного та місцевого бюджетів із податків об-
ласті. Це майже на мільйон більше, ніж у 2010 році.  

Із загальної суми доходів до держбюджету за 
2011 рік надійшло платежів на суму майже 1,8 млрд 
грн або в 1,8 раза більше, ніж у 2010 році. 

Збільшення надходжень до держбюджету у 2,7 
раза дала митниця – 1,2 млрд грн. 

Цифра тижня

Від 1 березня дорожчає вода!
«Чернівціводоканал» пояснює підвищення тарифів на воду зростанням 
вартості електроенергії

Про це повідомили у секторі інформації 
та зв’язків з громадськістю Чернівецької 
міської ради.

Нові тарифи на воду встановлені поста-
новою Національної комісії державного регу-
лювання у сфері комунальних послуг України  
(№ 96 від 10.02.2012р.).  

Вартість кубометра водопостачання 
для населення Чернівців складатиме разом 
з ПДВ 4,884 грн., а водовідведення – 2,016 
грн. Тобто за кубометр води у Чернівцях з 1 

березня треба буде платити 6 грн. 90 коп. 
Нині кубометр води коштує 6,57 грн., 

тобто тарифи на послуги для населення 
зростуть на 5% або на 0,33 грн. за 1 куб. м 
(з ПДВ).

За роз’ясненням Володимира АНДРУ-
ЩАКА, начальника КП «Чернівціводо-
канал», підвищення тарифів  зумовлене 
зростанням вартості електроенергії. При цьо-
му нові тарифи на воду для населення міста і 
надалі будуть збитковими для підприємства і 
покриватимуть близько  80% витрат. Оскіль-
ки доходи чернівчан не дозволяють повністю 
оплачувати за воду, Кабмін готує постанову 
про відшкодування різниці тарифів.

Довідково:
Діючі нині у Чернівцях тарифи на послуги 

з водопостачання для населення (4,63 грн. 
за 1 куб.м) – одні з найвищих в Україні. Це 
обумовлено наявністю 3-х підйомів водо-
гону «Дністер-Чернівці» через рельєфність 
місцевості (довжина водогону 44,5 км, ви-
сота підйому води понад 200 м). За діючими 
тарифами на послуги з водовідведення для 
населення (1,94 грн. за 1 куб. м) Чернівці на 
15-му місці в Україні. Загальний нині діючий 
тариф на воду – 6,57 грн. за 1 куб.м займає 
4-те місце в Україні, після Луганська – 7,67 
грн. за 1 куб. м, Запоріжжя – 7,52 грн. за 1 

куб. м і Кіровограду  – 6,87 грн. за 1 куб. м.
Проплата населення за воду нині ста-

новить 97-98%. Борг споживачів перед КП 
«Чернівціводоканал» – 10,9 млн. грн, зо-
крема населення – 7,4 млн. грн.

Хоча до 40% води 
йде у нікуди…

У лютому, під час сильних морозів, у 
Чернівцях сталося декілька серйозних аварій 
на водогоні Чернівців. Так, спершу витік води 
стався на вул. Гагаріна. Ремонтники одразу 
ж усунули його. Потім стався значний витік 
води на Театральній площі міста, де сторічні 
водопровідні мережі не витримали морозів. 
На ситуацію оперативно відреагували пра-
цівники КП «Чернівціводоканал», незважа-
ючи на вихідний день і низьку температуру,  
вони ліквідували прорив водогону в історич-
ній частині міста.  Після цього значний витік 
води стався на трасі по вул. Руській. 

Навіть офіційно КП «Чернівціводоканал» 
визнає, що через застарілі мережі втрачає чи 
не 40% води. А це, зрозуміло,  лягає на плечі 
споживача, який платить за те, що не спо-
живає. У цьому разі ринковими стосунками і 
не пахне. Тож чи має право влада  піднімати 
тарифи на воду? Питання риторичне.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

чорним по білому

За «гарячими слідами» невдаху-злодія затримали

«Зелена книга малого 
бізнесу України»

Як розвивається малий бізнес у 
нашій країні та якою є державна по-
літика щодо нього – про це йдеться у 
«Зеленій книзі малого бізнесу Укра-
їни», яку цими днями презентували 
у конференційній залі готелю «Бу-
ковина» народний депутат України, 
заступник голови Комітету ВРУ з 
питань промислової і регуляторної 
політики та підприємництва Ксе-
нія Ляпіна, генеральний директор 
Спілки підприємців малих, серед-
ніх і приватизованих підприємств 
України В’ячеслав Биковець, голова 
Інституту власності і свободи Дми-
тро Ляпін, голова Всеукраїнського 
об’єднання малого та середнього 
бізнесу «Фортеця» Оксана Продан. 
У роботі круглого столу взяли участь 

місцеві підприємці та представники 
Федерації роботодавців і підприєм-
ців Буковини.

Співорганізатор заходу – Чер-
нівецький міський Центр захисту 
приватних підприємців і підприємств 
малого бізнесу.

Довідка «Версій»: «Зелена 
книга малого бізнесу України» – це 
дискусійна аналітична доповідь 
щодо політики у сфері малого під-
приємництва, розробку якої ініцію-
вав Всеукраїнський з’їзд малого та 
середнього бізнесу. Її адресовано 
всім зацікавленим учасникам, які 
можуть долучитися до обговорення 
або ж використати для підготовки 
адміністративних рішень.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Її презентували у Чернівцях, а перед тим – у  
Донецьку, Кіровограді, Хмельницькому

На Соборній площі  
Чернівців гуляють Масляну
«Зиму проводжаймо – весну зустрічаймо!» – уже втретє у Чернівцях 
проходить святкування цього традиційного слов’янського свята

Воно стартувало в понеділок на Соборній площі 
Чернівців театралізованим дійством. Чернівчани та гості 
міста насолоджувалися виступами аматорських колективів 
Буковини, каталися на бричках та смакували млинцями, 
які є головним атрибутом Масляної. Їх печуть кожного дня, 
починаючи з понеділка. 

За народними повір’ями, чим веселіше зустрінеш 
Масляну, тим швидше прийде весна. Тож святкові заходи 
триватимуть на Соборній площі впродовж тижня. 

А в неділю, 26 лютого, Соборна площа збирає охочих 
на спалення солом’яної ляльки-лихоманки Масляної, яке 
відбудеться під час театралізованого дійства «Прощена 
неділя – проводи Масляної». 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Ржевський проти Наполеона» 
3D: 11.40, 19.10; 
«Той, хто пройшов крізь вогонь»: 15.20; 
«Отже, війна»: 10.00, 13.25, 17.20, 21.00.
Малий зал: «Спочатку кохання, потім весіл-
ля»: 17.00;
 «Березневі іди»: 12.40, 20.50;
 «Коріолан»: 14.40, 18.40.  

ПАЛАЦ КІНО 
ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Подорож 2» 3D: 11.30, 15.10;
 «Отже, війна»: 13.20, 21.00; 
«Примарний гонщик 2»: 17.00, 19.00.
Малий зал: «Мультяшка»: 12.30; 
«Ми купили зоопарк»: 14.10, 16.30, 18.50, 
21.10.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Зоряні війни. Епізод 1» 3D: 11:10; 
«Отже, війна» 2D: 14.00, 18.00; 
«Примарний гонщик 2» 3D: 16.00, 20.00, 
22.00.

МУЗДРАМТЕАТР 
ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

25 лютого, 18.30: «Солодка Даруся».
26 лютого, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Ша-
лене суботнє надвечір’я».
1 березня, 13.00: «Кайдашева сім’я».  

 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.
10.00,10.55,15.50,22.20,22.50 
Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.45 Дiловий свiт.
12.15 Армiя.
12.25 Право на захист.
12.45 Мандри. До Євро-2012, 
ч. 1.
13.20 Х/ф «До побачення, хлоп-
чики».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Фiнал нацiонального 
вiдбору на Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення-2012.
18.55 Смiшний та ще смiшнiший.
19.25 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
19.45 Караоке для дорослих.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Д/ф «Борис Патон».
22.25 Контрольна робота.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 М/с «Сандокан».
02.10 М/ф «Примха».
02.15 М/ф «Скарб».
02.25 ТелеАкадемiя.
03.25 Х/ф «До побачення, хлоп-
чики».
04.50 Д/ф «Далай Лама, життя, 
що повторюється».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00 Мелодрама «Циганочка з 
виходом».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.50 «Сiмейнi мелодра-
ми 2».
18.40,05.00 «Не бреши менi 3».
20.15,03.20 Т/с «Iнтерни». (2).
20.50 «Велика рiзниця в Одесi».
22.15 Сексмiсiя.
23.15,04.15 «Tkachenko.ua».
00.15 Х/ф «Первiсний страх». (2).
01.55 Мелодрама «Сексоголiк». 
(2).
03.45 «Я так живу».

 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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
10.05 Х/ф «Офiцери».
12.15 Х/ф «Служу Радянському 
Союзу».
14.10 Д/с «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 «Острiв непотрiбних 
людей».
22.20 Т/с «Виходжу тебе шукати».
23.20 «Церемонiя нагородження 
премiєю «Оскар».
0 1 . 2 5  Х / ф  « К р а с а  п о -
американськи». (2).
03.20 «Подробицi» - «Час».
03.45 Д/ф «Навiщо пережила 
тебе, любов моя...»
04.35 «Формула кохання».

 ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.30,02.00,02.55 Погода.
05.45,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.10,12.55,19.20,01.00 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.30 Факти.
09.15 Х/ф «Обладунки бога».
11.05,13.00 Х/ф «Обладунки 
бога 2».
13.40 Х/ф «Непереможний».
17.35 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.

19.25,01.10 Надзвичайнi новини.
20.25 Т/с «Вiйськова розвiдка 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50,03.00 Свобода слова.
02.05 ПроЦiкаве.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03
.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03
.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Лiсовий патруль».
16.15,03.40 «Життя цiкаве».
17.25,02.30 «Велика полiтика».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.00 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Енергонагляд».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».

 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 су-
пер 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, 17.00, 19.50, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Біоритм»
0 7 . 5 0 ,  0 9 . 0 0 , 
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25 
«Погода»

08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Битва націй»
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30  «Містер «М» та круті 
чуваки» 
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Світ авіації»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 «Меркурій» Чернівці – 
«Київ-НПУ» 

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
12.10 «Хай говорять. Четверта 
дружина».
13.15,05.30 Т/с «Ведмеджий кут».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.15 Х/ф «Скарб Амазонки». (2).
00.15 Х/ф «Нi живий, нi мерт-
вий». (2).
02.10 Х/ф «Нiчна подiя».
04.40 «Хай говорять».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, Д \\фільм «Дорогами укра-
їнців» 
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.15 «Телемери-
діани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 01.30 Д \\ фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10, 05.30  «А музика 
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30 «Надзвичайні події»
18.45 «Лідери якості»
19.30 «Зав’язь»

20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.30, 04.00 Х/фільм 
02.40 «Телелітопис краю» 

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки вiдьми».
10.45 Iнтуїцiя.
11.40 Comedy Woman.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
19.35 Т/с «Дєтка».
20.30,22.00 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.00 Валєра TV.
23.30 Дурнєв+1.
00.00 Х/ф «Нiчний продавець». 
(3).
01.30 До свiтанку.

 НТН
05.50 «Легенди бандитського 
Києва».
06.15 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Ти пам`ятаєш».
08.25 «Легальний дохiд».
08.30 «Правда життя». НЛО.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Порода».
16.30 Т/с «Транзит для диявола».
18.30,04.15 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.10,04.45 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Сталевий кулак». (2).
02.40 «Речовий доказ».
05.15 «Правда життя».

 СТБ
05.30,14.55 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.15 Д/ф.
06.40,02.25 Т/с «Комiсар Рекс».
08.20,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.20 Х/ф «Пряники з картоплi».
11.55 Х/ф «Доглядальниця».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
01.40 Т/с «Доктор Хаус».
03.50 Х/ф «Зимова вишня».
04.45 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.45 Репор-
тер.
07.40,09.05,19.20,01.05 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Здрастуйте, я ваша мама.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.00 Спортрепортер.
21.50 Аферисти.
22.45 Т/с «Купiдон».
23.45 Т/с «Нiкiта». (2).
01.10 Служба розшуку дiтей.
01.15 Т/с «Молодi мушкетери».
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Усмiшник.
02.30 Я на свiтi такий один.
02.45,03.50 Зона Ночi.
02.50 Драй Хмара: останнi 
сторiнки.
03.15 Зiрки на обрiї.
03.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.35 Зона ночi.

 К1
06.00 «Ранок на К1».
07.05 Х/ф «Бендслем».
09.10 «Жiноча лiга».
09.30 Х/ф «Загадай бажання».
11.15 Х/ф «Адель».
13.20,01.25 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку».
15.20 Х/ф «Трансформери».
18.10 Х/ф «Божевiльний спец-
наз».
20.00 «Iсторiї великого мiста. 
Слуги».
21.00 «Велика рiзниця».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
03.05 «Нiчне життя».
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проблемні

державних виконавців відділів державної виконавчої служби 
Заставнівського, Кельменецького, Кіцманського, Сторожинецького 
районних управлінь юстиції та державного виконавця Першо-
травневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького 
міського управління юстиції.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 
спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної мови та ПК.

головного спеціаліста відділу примусового виконання рішень 
управління державної виконавчої служби Головного управління 
юстиції у Чернівецькій області (тимчасово, на період знаходження 
основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліс-
та, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

провідного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-право-
вих актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти 
Головного управління юстиції у Чернівецькій області.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І 
категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

головного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-право-
вих актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти 
Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тимчасово, на 
період знаходження основного працівника у відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної 
служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області (тим-
часово, на період знаходження основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими про-
фесійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають 
брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України „Про 
засади запобігання і протидії корупції”;

копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 55-

09-61.

Батьківська недбалість може спричинити… рак
А поки що відсутність сепаратора в області призвела до смерті онкохворої дитини

– Благодійний аукціон присвячений 
міжнародному дню онкохворих дітей. 
Ця дата відзначається в усьому світі 
з 2003 року. Ми вирішили її відмі-
тити таким чином: у ресторанному 
комплексі «Затишок» виставили 18 
цінних лотів та запросили відомих 
чернівецьких діячів, – розповідає 
Олександр ЗАГАРІЯ, голова фон-
ду «Подаруй дитині життя». – Це 
вже другий наш аукціон. На першому 
були представлені власноруч ви-
готовлені роботи дітей. А цього разу 
вирішили представити «серйозніші». 

Тож, зв’язалися з компанією «К2 
Промоушен», яка продюсує братів 
Кличків. Вони вислали боксерські 
рукавиці з автографами легендарних 
братів. Також зв’язалися з футболь-
ним клубом «Динамо» – отримали від 
них м’яч з підписами гравців та дві кеп-
ки з автографами. М’яч купив відомий 
у місті будівельник пан Мороз за 4600 
грн., і одразу ж… подарував лікарні. 
Серед лотів були і дві картини, написані 
олійними фарбами, дві дерев’яні індій-
ські підставки ручної роботи, раритет-
ний фотоальбом Чернівців, кований 

годинник ручної роботи тощо. Отож, за 
вечір зібрали понад 44 тисячі грн. Та за 
зібрані кошти купуємо не тільки ліки. 
Ремонтували в лікарні душові, туалети, 
кухню. Це все зроблено за кошти фонду, 
– говорить пан Олександр. – Нині у нас 
на рахунку близько 140 тис. грн. Але 
люди й самі купують ліки для онкохво-
рих дітей. В аптеках «Гармонія», «Комп-
лекс», «Вако» є спеціальні плакати, де 
вказано, які ліки потрібні дітям. І, на 
щастя, у нас  дуже чуйні люди – кожно-
го тижня ми забираємо з аптек повну 
машину ліків та відвозимо до лікарні. 

Майже за 5 років роботи 
фонд «Подаруй дитині життя» 
зібрав близько 2 млн. грн. Для 
порівняння – у Києві на по-
дібних благодійних вечорах 
за один раз збирають понад 1 
млн грн.

 

За словами Михайла ГНАТЮКА, 
заввіділення кардіоонкогемато-
логії Чернівецької обласної дитя-
чої клінічної лікарні, на лікування 
поступає багато «важких», запущених 
хворих у занедбаних стадіях. Але 
інколи немає значення – перша стадія 
захворювання, чи четверта. Та, на 
щастя, багато онкологічних хвороб 
піддаються лікуванню. 

Наприклад, лімфома Хочкіна на 
четвертій стадії – 98% виліковування. 
Нині у нас лікуються троє малюків із 
4-ми стадіями, всі вони в ремісії, всі 
житимуть.

Нині на Буковині 129 дітей 
мають онкологічні патології. За 
перші місяці нового року посту-
пило 2 нових хворих, торік – 28, 
у 2010 – 17. 

– Для того, аби діти були здорові, 

треба щоби кожну дитину «знав» лі-
кар, – говорить Михайло Георгійович. 
– Частіше хворіють діти, яким менше 
приділяють увагу батьки. Найперше 
– це діти, батьки яких за кордоном. 
Але й ті, що живуть тут, чомусь іноді 
просто не знаходять часу, щоби приді-
лити увагу своїм дітям. А в поліклініку 
обов’язково треба ходити раз у три 
місяці, здавати загальний аналіз крові, 
робити щеплення та раз на півроку 
робити УЗД.

– Нині ми плануємо придбати для 
відділення кілька апаратів: пульсок-
симетри, капнографи, інфузомати. 
Але найважливішим нині є сепаратор 
крові. На жаль, через відсутність саме 
цього приладу, днями померла дитина, 
– каже п. Михайло. – Буковині з майже 
мільйонним населенням потрібно як 
мінімум 3 сепаратори крові. Поки що 
немає жодного...  

Любов КАФАНОВА, «Версії»

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

 Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  
майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – магазин-кафе загальною площею 167,00кв.м., що  знаходиться за адресою: с Хрещатик Заставнівського району Чернівецької області вул. 
Першотравнева, 8Б та є власністю Паращука Василя Івановича (с Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області, ІПН 2931521011). Магазин (літ.А) загальною площею 
38,40кв.м., кафе (літ.Б) загальною площею 128,60кв.м. Будова літ. «А», «Б» складаються з: коридор – 5,2кв.м, магазин – 29,7кв.м., кладова – 3,5кв.м., кладова – 25,7кв.м., 
кафе – 91,4кв.м, тераса – 23,0/11,5кв.м. Матеріали стін та споруд – цегла, фундамент – бетонний, перекриття – залізобетонне, покрівля - М/листи. Оздоблення зовнішній 
стан – пофарбовано, поштукатурено, вікна металопластикові, внутрішній стан – стіни поштукатурені, пофарбовані, підлога – керамічна плитка. Комунікації – газопостачання, 
електропостачання, водопостачання в наявності. Технічний стан наявних конструктивів будівлі характеризується як добрий. Земельна ділянка загальною площею 0,05га, 
на якій знаходиться будівля, передана в оренду боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва про право власності САВ 201938 від 20,09.2007р., виданого 
виконкомом Хрещатинської сільської ради на підставі рішення 18/2 від 20.09.2007 року. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 280 663,25 грн. (без ПДВ) (договір № 
1-25096 від 26.12.11)Гарантійний внесок – 14 033,16 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  ВАТ Банк «Фінанси і кредит», 
(м. Чернівці, вул. Головна, 84)По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для 
нежитлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ 
«Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 12 березня 2012 р. об 11:00 год. за адресою: с. 
Хрещатик, Заставнівського району, Чернівецької області в приміщенні Сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 12 березня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за при-
дбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37312001002802 
в ОУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35039801, одержувач: ВДВС Заставнівського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

26 січня, 12.00: «Козеня та Сірий Вовк».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

 «Образ Богородиці в іконографії» – захід  студен-
тів ЧНУ (відбудеться 28 лютого).
Конкурс дитячої творчості «Нові імена» (відкриття 
2 березня о 16.00).
«Румунія очима буковинців». Виставка робіт 
учасників фотоклубу «Позитив». 
Виставка авторського мистецтва Григорія Шку-
ренка. 
Виставка «Твори українських художників к. ХІХ 
– ХХ ст. у листівках» (з фондів ЧХМ, колекція К. 
Гузар-Угрин).
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстра-
тивних матеріалів, присвячена 140-річчю від 
дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.ува

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

23 лютого, 18.30: концерт ансамблю народної 
музики «Плай» (худ. керівник – заслужений 
артист України Микола Гакман).

ОРГАННИЙ ЗАЛ

25 лютого, 18.30: концерт органної 
музики (солістка – Анна Мокрова).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА 
БІБЛІОТЕКА

З 20 по 29 лютого – «Масляна, Масляна – ти 
млинцями славна» (абонемент філії обслуго-
вування юнацтва, Соборна площа, 4).

«Отже, війна»
Старі добрі друзі – секретні агенти – закоху-

ються в одну жінку. Але якою міцною не була б  
їхня дружба, поступитися іншому не погоджується 
жоден.

Оригінальна назва: This Means War
Жанр: романтична комедія
Режисер: Джозеф МакДжинті Найкол
Актори: Том Харді, Кріс Пайн, Різ Уізерспун, 

Тіль Швайгер
Тривалість: 94 хв
Країна: США
Рік випуску: 2012

«Березневі іди»

Прем’єра фільму відбулася торік на Венеціанському 
кінофестивалі. Потім потрапила до списків номінантів 
найпотужніших кінопремій.

Фільм розповідає про підводні течії та залаштункові 
ігри політичних перегонів, передвиборчих кампаній 
США у 2004 році. В центрі історії – американський полі-
тик Говард Дін, який балотується на посаду президента 
США від демократичної партії. На що піде чоловік, аби 
досягти своєї мети?

Оригінальна назва: The ides of march
Жанр: драма
Режисер: Джордж Клуні
Актори: Райан Гослінг, Джордж Клуні, Філіп Сеймур 

Хоффман, Пол Джаматті, Маріса Томей, Джеффрі Райт, 
Еван Рейчел Вуд, Макс Мінгелла

Тривалість: 101 хв
Країна: США
Рік випуску: 2011

48-річний чоловік мешкає в гуртожитку.  Хоча у нього за спиною  не виш, а Афган
Валентин Соловей, учасник війни в 

Афганістані. Народився 1964 року у с. 
Малинці Хотинського району. Тракто-
рист-комбайнер, наладник технологіч-
ного обладнання. Відпрацював на заводі 
«Кварц» 9 років. На даний момент – безро-
бітний, лікується у військовому госпіталі.

– Здоров’я здає:  ще й крововилив у мозок 
стався... В Афгані наїхали на протипіхотну 
міну. Служив у  Джелалабаді, що за 18 км 
від Пакистану. У горах.  У десантно-штур-
мовій бригаді. Головним нашим обов’язком 
було захищати Афганістан. Ми й апельсини 
«захищали», і лимони, і мандарини… З аф-
ганцями жили дружно… Їздили на бойових 
машинах десанта або піхоти.

Слухаю Валентина і не завжди розумію, 
коли він жартує, а коли говорить серйозно. 
Втім очі його не посміхаються навіть тоді, 
коли сміється.

– У вересні  83-го мене  поранило, а 22 вересня 
втратив кращого друга Віктора Маковійчука з 

Ширівців на Хотинщині, – розповідає. На запи-
тання, чи часто доводилося бачити смерть, воліє 
не відповідати, тільки знову й знову згадує 
вбитого друга.

 – Ми один за одного віддамо все: друж-
ба – єдиний позитив, що нам залишила 
по собі війна. Та й не боїмося нічого після 
того, що пережили. Ось і показали торік під 
Верховною Радою, хто такі афганці. Влада 

переконалася: нас не варто зачіпати, забирати 
пільги. Сьогодні  ж святкуватимемо День Захисника 

Вітчизни, хоча  називаємо його по-старому – День 
армії та військово-морського флоту. Буде  концерт, 

музика, по 150 грамів – кому можна. А мені й тут 
Афган напакостив:  пити і курити зась. 

За словами володаря медалі «За відвагу», 
ставлення до афганців у Чернівцях дивне: «Де б 
я не був – в Івано-Франківську, Одесі, Вінниці – 
там усі пацани вже мають квартири. Нещодавно 
приїжджав до мене друг з Харкова. Він був у шоці: 

«Вальок,  ти живеш у гуртожитку?! Наші всі давно 
з квартирами».

Утім, квартирна історія Валентина – кла-
сична для нашої держави. Держави, яка не 
вміє віддячувати своїм синам.

 – Я працював на «Кварці», – каже чо-
ловік. У 1990-му одружився, а в 91-му, коли 
дружина була вагітна, давали однокімнатну 
квартиру. Та директор заводу  сказав: «Від-
мовся, пройде 3 роки і ти отримаєш 2-кім-
натну квартиру». А потім завод розвалився. 
Я залишився  і без роботи, і без квартири. 
Вже 25 років стою в черзі на житло. Мешкаю 
з дружиною, бо донька вийшла заміж, у 
кімнатці  гуртожитку – 17 квадратів. Умови 
саме для афганця-героя: одна кухня – на 16 

кімнат, один туалет – на 4 кімнати,  3 умивальники 
– на 8 кімнат. Без коментарів. За законом упродовж 
2-х років мені мали би дати квартиру. А вже 23 роки 
минуло по тому, як Радянський Союз вивів війська з 
Афганістану. Невже, залишивши здоров’я в Афгані, 
я не заробив собі житла?

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

В однорічної дівчинки онкогематологічного відділення 
Чернівців – рак яєчника. На щастя, лікарі врятували її. І в 
майбутньому вона зможе мати дітей… 

Аби допомогти маленьким онкохворим, фонд «Подаруй 
дитині життя» організував благодійний аукціон. Зібрані 
кошти витратять на лікування маленьких буковинців.   

Валентин Соловей  – зліва



 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 На зв`язку з урядом.
09.45 «Легко бути жiнкою».
10.50,12.20,13.20,15.50 Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Сорок перший».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Сибiриада».
19.00 Досвiд.
20.30 Про головне.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
21.45 «Это было недавно, это 
было давно...» М. Жванецький. 
Автопортрет.
22.15 Юрiй Богатiков. До 80-рiччя 
вiд дня народження.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 М/с «Сандокан».
02.35 ТелеАкадемiя.
03.35 Х/ф «Сибiриада».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,04
.00 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00 Комедiя «Кохання-зiтхання 
2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».

13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,05.55 «Сiмейнi мелодра-
ми 2».
18.40,04.20 «Не бреши менi 3».
20.15,20.55 Т/с «Iнтерни». (2).
21.20 «Пекельна кухня 2».
22.30 «Грошi».
23.45,05.10 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
00.40 Х/ф «Мисливцi за хмара-
ми». (2).
02.30 Х/ф «Фактор 8». (2).

 IНТЕР
05.20 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».
1 0 . 0 5 , 2 1 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Футбол. Збiрна Iзраїлю - 
збiрна України».
21.00,01.05 «Подробицi» - «Час».
21.25 «Спорт у Подробицях».
23.25 Т/с «Виходжу тебе шукати».
00.25 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.35 Х/ф «Тренувальний день».
03.25 Д/ф «Циганська при-
страсть»».
04.20 «Формула кохання».

 ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.30,01.45,03.55 Погода.
05.30,03.25 Факти.
05.45,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.40 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Остання надiя люд-
ства». (2).
01.50 Х/ф «Iноземець 2. Чорний 
свiтанок». (2).
04.00 ПроЦiкаве.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03
.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03
.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15,02.30 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Сканер».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Лiсовий патруль».

 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 су-
пер 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»
07.20, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»

07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток до при-
год»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Місіс Хендерсон пред-
ставляє» (2)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
09.10, 22.30 Т/с «Подружжя».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
12.10 «Хай говорять. Ювiлей 
Льва Лещенко», ч. 1.
13.15,05.20 Т/с «Ведмеджий кут».
15.40 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3»(3).
00.30 Х/ф «Двоє пiд дощем». (2).
02.15 Х/ф «День весiлля дове-
деться уточнити».
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 укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять»  
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.) 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт» 
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10, 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»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.30 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами» 
23.00 Д\\фільм
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки вiдьми».
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.40 Comedy Woman.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
20.30,22.00 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 Х/ф «На добранiч». (2).
01.55 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.25 «Уроки тiтоньки Сови».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «На ясний вогонь».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.55 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-
рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «Добровольцi».
17.30 Т/с «Транзит для диявола».
18.30 «Правда життя». Дивом 
врятованi.
00.00 Х/ф «Люди-тiнi». (2).
02.30,03.20 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.25 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.50,14.55 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.35 Д/ф.

07.00,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «Весiльнi битви».
11.50 Х/ф «Аварiя - дочка мента».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
2 0 . 1 0 , 2 2 . 4 0  « К у л i н а р н а 
династiя».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 Х/ф «Зимова вишня».
03.50 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.55 Репор-
тер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
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.
21.45 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 Катерина Бiлокур. По-
слання.
03.05,03.55 Зона Ночi.
03 .10  Пристраст i  навколо 
символiки.
03.30 Країна людей.
04.00 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. Зiрковi 
вiйни».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Вiйна статей. Кар`єра».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «Вiзитери».
02.05 Т/с «4400».
02.50 «Нiчне життя».

8
 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 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.
09.30,10.50,12.15,15.50,19.00 
Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Темний силует.
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Сибiриада».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.05 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.55 «Жарт» з О. Степаненко.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 М/с «Сандокан».
02.35 ТелеАкадемiя.
03.40 Х/ф «Сибiриада».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.00 
«ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00 «Велика рiзниця в Одесi».
11.45,03.05 «Знiмiть це негайно».
1 2 . 4 5 , 0 2 . 2 0  « Ц i л к о в и т е 
перевтiлення».

13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40,05.50 «Сiмейнi мелодра-
ми 2».
18.40,04.15 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2).
20.50 Комедiя «Кохання-зiтхання 
2».
23.15,05.05 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
00.15 Х/ф «Фактор 8». (2).
03.50 Т/с «Свiт Сонi».

 IНТЕР
05.20 «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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 1 0 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15,04.30 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Виходжу тебе шукати».
00.35 Д/ф «Секретнi територiї».
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.50 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.55 Х/ф «Листоноша завжди 
дзвонить двiчi». (2).
03.50 Д/ф «Китайське диво».

 ICTV
05.25,06.30,01.50,03.45 Погода.
05.30,08.45,03.20 Факти.
05.45,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.45 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12 .35 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Таємницi слiдства».
14.05,20.25 Т/с «Вiйськова 
розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Х/ф «Iноземець 2. Чорний 

свiтанок». (2).
01.55 Х/ф «Супернова». (2).
03.50 ПроЦiкаве.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03
.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03
.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Iнтелект.ua».
17.25 «Життя цiкаве».
18.15,02.30 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Агроконтроль».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Кабiнет».

 ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20,14.10, 3.00 Буковина міс-
тична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга су-
пер злодіїв»
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною»

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.15,  09 .40,  14 .50,16.55, 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 

21.50, 00.25 «Погода»
08.00,16.00Д/с «Квиток до при-
год»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Меркурій» Чернівці – 
«Київ-НПУ»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Людина року» (1)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
12.10 «Хай говорять. Прокляття 
кiнця свiту».
13.15,05.20 Т/с «Ведмеджий кут».
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
22.30 Т/с «Подружжя».
23.30 Т/с «Тюдори 3» (3).
00.30 Х/ф «Скарб Амазонки». (2).
02.30 Х/ф «Сорок».
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 укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов)
11.10 «Долі жіночі» (рум.мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
15.00, 00.10, 05.25 «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 майбут-
нім» (рум. мов) 

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки вiдьми».
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.40 Comedy Woman.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
20.30,22.00 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 Х/ф «Лох-Несс».
02.05 До свiтанку.

 НТН
05.45 «Легенди бандитського 
Києва».
06.10 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
0 6 . 4 0  Х / ф  « Б езс м е рт н и й 
гарнiзон».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,01.50,05.00 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-
рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «Дурнi помирають по 
п`ятницях».
17.30 Т/с «Транзит для диявола».
18.30 «Речовий доказ». Привид 
з минулого.
00.00 Х/ф «Капкан часу». (2).
02.20 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 Д/ф.
06.55,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 «Куб».
11.50 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».

13.55,19.10 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».
02.20 Х/ф «Зимова вишня».
04.50 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.55 Репор-
тер.
07.40,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.50 Парад порад.
22.55 Т/с «Купiдон».
00.00 Т/с «Нiкiта». (2).
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Микола Лисенко.
03.00,03.55 Зона Ночi.
03.05 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
03.25 Аськанiя-Нова. Про що 
курликають журавлi...
04.00 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.35 Зона ночi.

 К1
06.00 «Ранок на К1».
08.35,14.55 «Халi Галi».
09.35 Т/с «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
16.00 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста. 
Слуги».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Зiрковi 
вiйни».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «Вiзитери».
02.05 Т/с «4400».
02.50 «Нiчне життя».
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Промисловий вилов риби на Дністрі – злочин! 

  Та наш Дністер унікальний не 
лише красою пейзажів, а й багатою 
флорою та фауною. Річка – джерело ба-
гатьох цінних видів, які нині вже настіль-
ки рідкісні, що зустрічаються лише тут. 
Скажімо, популяція веризуба єдина у 
світі! Натомість існування цього виду під 
загрозою. Або ж дністровська стерлядь, 
цінна вона тим, що не має генетичних 
домішок і тому особливо цікава для на-
уковців. Далі – умбра, пічкур дунайський 
довговусий, чоп великий… Це неповний 
перелік унікальних видів, які водяться у 
водах Дністровського басейну. Однак си-
туація на Дністрі – надзвичайно складна. 
І найбільшу небезпеку, за словами Ярос-
лав КОГУТЯК, заступник директора 
національного природного парку 
(НПП) «Хотинський», становить про-
мисловий вилов риби. 

«Follow the money. Стежте за тим, куди 
йдуть гроші, в економіці приховано про-
блеми екології» – вчить своїх послідовників 
всесвітньо відомий журналіст-еколог Алекс 
Кірбі.

 
Цими днями сталася переламна подія в історії 

Дністра, який протікає двома країнами і дає життя 
майже 10 млн. людей. На його захист, об’єнавши 
зусилля, стали природоохоронці та громадськість. 
Керівництво Хотинского національного природного 
парку, держуправління охорони довкілля в Черні-
вецькій області та держекоінспекція направили голові 
Чернівецької облдержадміністрації листа з проханням 
продовжити мораторій на промисловий вилов риби 
в Дністровському водосховищі. Подібне звернення 
отримало й Мінекології. Більше того, представники 
громадських організацій, які зустрілися нещодавно 
з природоохоронцями за участі керівників Федерації 
риболовного спорту України, Громади рибалок України 
та новоствореної Чернівецької обласної організації 
«Асоціація рибалок» для обговорення рекреаційного 
освоєння Дністровського водосховища та розвитку 
риболовного й екологічного туризму, заявили про 
рішучість вдатися до масових акцій протесту проти 
впровадження промислу на Дністрі. Нагадаю, що в 
грудні 2009 року рибалки Буковини вже проводили 
подібні заходи щодо припинення промислового лову 
риби, незаконних дій керівництва рибоохорони та ви-
падку стрільби в рибалок-аматорів. 

Під час зустрічі в НПП думка присутніх була одно-
стайною: здійснювати промисел на Дністрі недоціль-
но і навіть злочинно з екологічної точки зору. Бо, як 
показує практика, коли любительську риболовлю ще 
якось можна контролювати, то промислове рибаль-
ство – це, практично, неконтрольована система, при-
наймні, офіційно. Зате неофіційно воно регулюється 
добре, приносячи фантастичні дивіденди.

«Висновки науковців Інституту гідро-
біології АН України щодо промислового 
освоєння Дністровського водосховища 
були однозначні: промисел  недоцільний! 
Але до нього ніхто не прислухався. Follow 
the money». 

А тепер повернемося до історії питання, наведе-
ної небайдужою людиною і прекрасним фахівцем п. 
Когутяком: «1983 року, у зв’язку із спорудженням 
Новодністровської ГЕС, розпочали затоплення 
середньої течії Дністра на ділянці від с. Горошова 
Тернопільської до м. Новодністровськ Чернівецької 
області. Цього ж року на Стебниківському хімкомбі-
наті сталась аварія, в результаті якої в Дністер потра-
пила велика кількість калійних солей. Як наслідок, 
на сотні кілометрів вниз за течією було знищено 
сотні тон риби. 

У період 1987-1991 років науковці інституту 
гідробіології досліджували стан іхтіофауни Дні-
стровського водосховища, зумовленого зміною 
гідрологічного режиму. Їхні висновки щодо промис-
лового освоєння Дністровського водосховища були 
однозначні: промисел є недоцільним! Однак 1991 
року промисловий лов риби на Дністрі розпочали. 
Ініціювала його Чернівецька обласна рада, моти-
вувала рішення складною санітарно-гігієнічною та 
паразитологічною ситуацією. Тобто промисловий 
вилов планувався як експериментальний та ко-
роткотерміновий процес, хоча насправді тривав 
14 років. У 2005 група мешканців області зібрала 
кілька тисяч підписів і Чернівецька облрада при-
йняла рішення про мораторій на вилов риби в 
Дністровському водосховищі, терміном на 5 років. 
Її рішення підтримали Тернопільська, Хмельницька 
та Вінницька обласні ради. Та вже 2010-го для про-
мислового освоєння в Дністровському водосховищі 
було виділено ліміт – 50 тон риби. 

На щастя, 2011-го був створений національний 
природний парк «Хотинський», що, зрозуміло, не 
передбачає промислового використання ріки.

«Якщо говорити про плюси і мінуси 
промислового вилову риби в Дністров-
ському водосховищі, то відношення буде 
3 до 12», – доводить Ярослав Когутяк, 
заступник директора НПП «Хотинський».  

За аналізом спеціаліста, маємо лише три 
плюси від промвилову. Це – створення робочих 
місць за рахунок працевлаштування риба-
лок-промисловиків, забезпечення населення 
рибопродуктами (до речі, для цього достатньо 
маємо озер!) і використання частини популяцій 
промислових видів, що втрачаються в результаті 

природної смертності. Натомість шкода, яку за-
вдає промвилов, значно більша. Наразі річка 
немає навіть достатньої кількості нерестилищ 
(6,7% замість необхідних 30%) для фітофільних 
видів – це ті, що для нересту потребують рослин-
ного субстрату, і є основою промислового стада. 
Зрештою, нема і достатньої кількості самих  корін-
них стад плідників основних промислових видів 
риб. Уже мовчимо про діяльність браконьєрських 
угруповань під прикриттям промислових бригад 
і неможливість контролювати процес вилучення 
та реєстрації водних живих ресурсів, результатом 
чого є розкрадання 80-90% вилову(!) тощо. А ще 
ж і 4 іхтіологічних заказники!..

               
Ще 1992 року науковці розробили 

оптимальний режим, який забезпечить 
нормальне функціонування екосистеми 
Дністровського водосховища в умовах 
екологічних попусків у Нижній Дністер. 
Та енергетики його не виконують. 

Щодо так званих «екологічних попусків», 
тобто скидів води із водосховища для очищення 
плавнів у Нижньому Дністрі та забезпеченні Одеси 
питною водою, в Ярослава Мироновича теж є своя 
думка, що базується на висновках науковців. Адже 
попуски – це проблема із проблем річки! 

– Попуски проводять щорічно, незважаючи 
на протести органів рибоохорони та рекомендації 
науковців і це одна з найбільших проблем Дні-
стровського водосховища, – наголошує п. Когутяк. 
– Ще 1992 року Інститут гідробіології АН України 
розробив оптимальний режим, який би забез-
печував нормальне функціонування екосистеми 
Дністровського водосховища в умовах екологічних 
попусків. Науковці радили робити скиди по мірі 
надходження паводкових вод. Вони навіть розпи-
сали час і величину цих попусків. Однак енергетики 

їх не дотримуються. Хоча саме при такому режимі 
експлуатації Дністровського водосховища умови 
природного відтворення будуть найбільш сприят-
ливі. Іншими словами, запропонований режим – це 
ідеальна теоретична модель. Та оскільки проблема 
зачепає багатьох користувачів, то на практиці її 
реалізація має великі труднощі. Тому природо-
охоронні органи, в сферу діяльності яких входить 
Дністровське водосховище, відстоюють думку про 
необхідність проведення вищевказаних заходів 
хоча б один раз у два роки. В протилежному випад-
ку треба ставити питання про повне припинення 
рибогосподарської експлуатації Дністровського 
водосховища».

Замулення – це отруєна питна вода, 
насичена важкими металами та радіону-

клідами.

Наступна нагальна проблема Дністра 
– замулення водосховища. Ці мулові на-
копичення, що осідають у межах Хмель-
ницької і Чернівецької областей, дуже 
потужні. Важко навіть уявити, яким буде 
водосховище через 50 років. Швидше 
за все, воно стане болотом. Оптимісти-
енергетики стверджують, що це станеться 
через 100 років. Але ключовим словом тут 
все ж таки є «станеться»! 

– Сьогодні ж уже існує реальна про-
блема використання води для потреб 
народного господарства та забезпечення 
населення питною водою, – наголошує 
п. Когутяк. – Замулення водосховища 
призводить до збільшення хімічного та 
бактеріального забруднення води, в тому 
числі сполуками важких металів і радіо-

нуклідами. Натомість можливість використання 
мулових відкладів для потреб сільського госпо-
дарства навіть ще не розглядалася. Дослідження 
такого плану необхідно проводити із залученням 
фахівців гідрохіміків, гідробіологів, токсикологів 
та інших, що вимагає значних грошових витрат. 
Доцільно було б залучити до виконання таких 
робіт науковців Чернівецького національного 
університету».

Буковина має все для того, щоби мати 
багато риби, і ще більше – туристів.

Насамкінець Ярослав Миронович висловив 
кілька думок щодо забезпечення буковинців ри-
бою. Нині, як відомо, продажу дністровської риби 
в спеціалізованих закладах не має. Натомість сти-
хійні ринки нею заповнені, але без ветеринарних 
і санітарних посвідчень, що створює передумови 
для отруєння. Між іншим, подібні випадки вже фік-
сувалися. Значна частина риби з Дністровського 
водосховища продається на ринку в Летичеві. Так 
ось станом на 2006 рік, за словами Когутяка, на 
території Чернівецької області нараховувалось 
1150 ставків загальною площею водного дзеркала 
4394,2 га. З них передано в оренду 521 водойма, 
площею 2929,1 га. При середній рибопродуктив-
ності 5-6 ц/га, за рік можна отримувати більше 20 
тис. центнерів риби, що більш ніж достатньо для 
забезпечення рибопродуктами населення області.

Альтернативою промислу, на глибоке пере-
конання професіонала, повинно стати платне та 
ліцензійне рибальство, для якого необхідно роз-
робити обґрунтування, умови впровадження та 
дієві заходи контролю. А ще, звичайно, зелений 
і риболовний туризм. Недарма ж екотуризм в 
усьому світі вважається одним з найперспек-
тивніших.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

Такої думки природоохоронці та громадські об’єднання рибалок-
аматорів. Останні мають намір вдатися до акцій протесту, якщо 
влада перетворить річку на промзону 

«Кам’яні скелі різноманітних форм і дерева в незлічених комбінаціях 
безперервно змінюють ландшафт… Деякі місця на Дністрі такі гарні, що 
просяться на полотно, з нетерпінням чекаючи талановитого пейзажиста» 
– так писав про Дністер ще в ХІХ ст. відомий письменник і етнограф 
Олександр Афанасьєв (Чужбинський). А через два століття Алекс 
Кірбі, провідний британський журналіст, експерт з екологічних питань 
Бі-Бі-Сі, який понад 20 років пояснює людям істину про вичерпність 
природних ресурсів, пропливши Дністровським каньйоном, вражено 
вигукнув: ««Яким же багатством ви володієте! Впродовж двох днів 
сплаву ми не зустріли жодного мосту – лише високі зелені береги. 
Зовсім інші масштаби у порівнянні із переораною каналами і повністю 
«оцивілізованою» землею Великої Британії».

Фото з архіву, 2009 р.  
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«РаДар»  – це перший 
штрих, далі – рука сама 
все зробить…

Картини, написані протягом десяти 
років у Німеччині, Росії та Україні пред-
ставив на виставці у Художньому музеї 
чернівецький митець Григорій Шкурен-
ко. Чимало його картин знаходяться 
у приватних колекціях по всій Європі. 
Коштують же вони, за словами автора, 
забагато для України, і замало – для 
світу. Проте, як зазначила колега і по-
друга художника, дизайнерка Світлана 
Шевченко, справжній художник творить 

не заради грошей… На виставці була муза 
та помічниця художника – його дружина.

Виставка із символічною назвою 
«РаДар», як пояснив сам митець, означає 
«радісний дар» поціновувачам образот-
ворчого мистецтва.

– Головне – це сісти за роботу і зро-
бити перший штрих, далі рука, ніби сама 
створює твір на полотні... – розповідає 
пан Григорій. – Проте, щоби створити 
шедевр, потрібно очистити душу, тіло і 

«BEER GUN» – спалах драйву та емоцій

Гурт «Beer Gun», що переклада-
ється як «Пивний пістолет», своїм 
днем народження вважає 1 квітня 
2011-го. Саме цього дня торік від-
бувся виступ команди на сцені пабу 
«PUBLIK». У репертуарі гурту луна-
ють відомі хіти 80-х, 90-х і власні 
композиції: Bon Jovi «It’s My Life», і 
«Ария» – «Безпечный ангел», «Різні 
кольори» та «Я малюю тебе».

Музиканти є резидентами цього 
закладу, оскільки щонеділі про-
тягом трьох годин – із 20-ї до 23-ї 
веселять публіку, щоразу дивуючи 
присутніх чимось новим і позитив-
ним. Хлопці на всіх своїх виступах 
«віддаються» сповна. Вони відчува-
ють настрій публіки, їм подобається 
блиск в очах аудиторії. Музиканти 
розповідають, що слухачі й самі 
стають учасниками їхнього «шале-
ного» дійства.

Команда складається із п’ятьох 
учасників: Володимир ФІСЮК – во-
кал, Володимир ГОНТАРЮК – ба-
рабани, та три гітариста – Роман 
СЛУПЕЦЬКИЙ соло-гітара, Андрій 
СЕНАТОРОВ ритм-гітара та Іван 
ЖЕЛІК, бас-г ітара. Для хлопців 
музика – це хобі. У гурті є один ди-
пломований спеціаліст – це вокаліст 
гурту, який працює у Чернівецькій 
обласній філармонії солістом, ви-
кладає у Чернівецькому училищі 
мистецтв ім. Сидора Воробкевича. 

– Я веду в музиці подвійне жит-
тя, – посміхаючись, розповідає 
Володимир Фісюк, соліст гурту. – 
Співаю рок-н-рол і класику. І хоча 
існує чимало скептиків, які цього не 
розуміють, а тому і твердять, що це 
не можливо, я із цим не погоджуюся.

Щодо інших учасників, то Во-
лодимир Гонтарюк робить меблі 

на замовлення, Андрій Сенаторов 
є арт-директором пабу «PUBLIK» і 
директором проектної фірми, Роман 
Слупецький займається продажем 
музичних інструментів, а Іван ЖЕ-
ЛІК, безробітний. 

Хлопці мають добре відпрацьо-
вану програму, в їхньому реперту-

арі понад 25 музичних композицій. 
Авторські матеріали у кавер-гурту 
присутні, та значну частину репер-
туару становлять хіти класичного 
рок-н-ролу. Звісно музиканти зу-
пиняються на цьому і мріють про 
власний альбом. Та на даному етапі 
їм не вистачає для цього часу. Ав-
торами слів власних композицій є 

соліст Володимир Фісюк і гітарист 
Андрій Сенаторов. 

 Кавер-версія – це автор-
ська музична композиція 
(дуже часто відома) у вико-
нанні іншого музиканта чи 
колективу. Часто на цю музику 

накладають елементи нового 
музичного аранжування або 
повністю переробляють її.

«Beer Gun» часто виступає і за 
межами області, та зазвичай грають 
в Чернівцях. На березень хлопці уже 
мають чотири поїздки: до Івано-
Франківська, Коломиї, Тернополя та 
Хмельницького. 

Репетиція музикантів триває 
понад три години. Зустрічаються за 
тиждень тричі: двічі на репетиції – у 
четвер і суботу та в неділю на виступі.

У тому, що музикантів об’єднує 
любов до музики, переконує те, що 
вікові рамки у них доволі великі – від 
23-х до 42-х років. 

– Якщо ми зібралися, значить 
певною мірою є однодумцями, – твер-
дить вокаліст гурту.

Музикантам дуже хотілося б, 
щоби міська влада сприяла таким ен-
тузіастам-аматорам як вони: створю-
вала майданчики для виступів, на-
давала приміщення для репетицій. 

– У нас чомусь існує така нега-
тивна тенденція, що ніхто не сприяє 
молодим виконавцям і гуртам, – 
скаржиться Володимир.

На думку гурту, рок-музику в 
Україні сприймають в «штики», по-
пса – це добре, а рок – це погано. 
– На переконання Володимира Гон-
тарюка, у нас діє стереотип,що му-
зика повинна бути легкою. – Якщо ж 
узяти для прикладу Америку, то там 
на музичних каналах рок-команд 
набагато більше, ніж гуртів, які 
виконують неякісну попсу. А чому? 
Та тому, що закордоном держава 
підтримує таких виконавців, їм ви-
діляють кошти – близько 25 тис. 
доларів на колектив. Ці гроші  йдуть 
на купівлю апаратури, на оренду 
приміщення тощо. 

Одне слово, за океаном сприяють 
тому, щоби люди займалися творчіс-
тю. А хіба ми гірші? Питання, звісно, 
риторичне. Тож хлопці не падають 
духом і з ентузіастом присвячують 
своє дозвілля улюбленій справі. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Винні глечики і дегуста-
ційні чашки знайдені в етрусь-
ких гробницях датуються при-
близно 1000 роком до н.е. Це 
засвідчує, що виноградні лози 
вирощувалися і в Carmignano 
з часів Римської імперії.  Зо-
крема, договір оренди (пер-
гамент), який  зберігається 
у Флорентійському держав-
ному архіві від 804 року, пе-

реконує, що виноград 
і оливки культивували 
при Capezzana для ви-
робництва олії і вина вже 
1200 років тому. В епоху 
раннього Відродження, 
Монна Нера Бонакоссi по-
будувала перший винний 
дім «Ноблеман» і дев’ять 
ферм на Capezzana. 

У 20-х роках XIX сто-

ліття сім’я Alessandro Contini Bonacossi, пере-
їхавши до Тоскани, придбала великий красивий 
маєток, оточений садами, і дві сусідні ферми: 
«Il Poggetto» і «Trefiano». Таким чином і була 
створена «Tenuta di Capezzana». 1945 року до 
управління компанією приєднався син Аугусто 
Алессандро Уго. Він розпочав масштабну пере-
будову в галузі управління маєтком. Були роз-
ширені площі виноградників на кращих землях, 
що належать компанії.

Незважаючи на постійну модернізацію гос-
подарства, Tenuta di Capezzana і сьогодні вва-
жається найбільш традиційним з усіх маєтків в 
області Карміньяно. Нині Capezzana складається 
з 670 гектарів, поділених на 90 виноградників 
і 140 оливкових плантацій. Це знаний маєток 
розташований на північному кордоні області Кар-
міньяно, у підніжжя гори Монтальбано. Будучи 
родинним підприємством, Capezzana «виховує» 
свої прекрасні вина, як маленьке дитя, ретельно 
контролюючи всі етапи виробництва вина.

Новітнє виноробне устаткування і ново-
введення в технології вініфікації та витримки 
вин, поставили Capezzana в ряд найяскравіших 
виробників Тоскани. Високі експертні бали, ве-
ликий інтерес фахівців і споживачів – це яскрава 
демонстрація високої якості продукту цієї вино-
робні. Але, незважаючи на всі зміни, філософія 
компанії залишається незмінною. 

– Ми відстоюємо традиції, а під традиціями 
розуміємо яскраве відображення у вині осо-
бливостей винограду і щедрих земель Тоскани, 
– каже Уго Контіні Бонакоссi.

Виноробня випускає знамениті Vin Santo 
di Carmignano DOC, Chiaie della Furba IGT, Villa 
di Capezzana, Trefiano DOCG і Barco Reale di 
Carmignano.

Перш за все Тоскана — район червоного 
вина. Carmignano, на схилах гори Альбано і на  
захід від Флоренції, має історію виробництва 
вина, яка перевищує 2500 років. Тут вина ви-
готовляються з суміші виноградів – Санджове-
зе, Канайоло, Каберне Совіньон, у тому числі 
Barco Реалі ді Carmignano, Carmignano Rosato і 
Carmignano Россо ді Riserva. А також купажують-
ся вина з такими червоними  сортами, як Каберне 
Фран, Мерло та Сiра. З білих сортів винограду 
віддається перевага вирощуванню треббіано-
тоскано, який просто вражає своїми величезними 
врожаями.

Неймовірно дивовижні та чудотворнi 
вина виробника Капеццана можна 
буде спробувати на лекцii-дегустацii у 
виномаркетi «Wine Time», а також по-
слухати багато цiкавого про виноробню 
Сapezzana. Завiтайте до нас у п’ятницю, 24 
лютого, о 19:30. Ми знаходимось за адре-
сою: проспект Незалежностi, 52 А. 

Квитки можна придбати на касах у 
виномаркетi. Чекаємо на вас! Буде цiкаво.

розум. І коли художник готовий, 
тільки тоді відбувається диво.

На виставці не було жодної 
підписаної картини – усе на розсуд 
глядача. Привернули увагу великі 
очі на всіх зображених обличчях. 
Та Григорій Шкуренко не коменту-
вав свої роботи, зазначаючи: «Не-
хай мої картини говорять за мене». 

Загалом, виставка складається 

з різнопланових і різножанрових 
робіт: від абстракціонізму та фігу-
ративного мистецтва до портретних 
і пейзажних творів. До речі, перше 
полотно, так би мовити, початок ви-
ставки, – автопортрет. А далі кожен 
може йти своєю дорогою розуміння і 
бачення мистецтва. 

Катерина МЕЛЬНИК, 
студентка ЧНУ

«Beer Gun» – це молода чернівецька рок-група, яка 
була створена на базі гурту «Адреналін» із вокалістом 
Володимиром ФІСЮКОМ. Програма колективу 
складається з авторських пісень та кавер-версій рок-
музики.

До Дня Захисника Вітчизни бармени наливали – 
класично й інноваційно
Цьогоріч конкурс барменів проходив у відпочинковому комплексі «Сонячна долина»

Його власник, депутат Чернівецької облас-
ної ради Іван Семенюк виступив генеральним 
спонсором змагань. Організатором же, як за-
вжди, був департамент економіки Чернівецької 
міської ради.

Всього на участь у конкурсі було подано 23 
заявки. Цікаво, що серед учасників була й одна 
дівчина, але, на жаль, через сімейні обставини 

вона не  взяла участі у змаганнях. Тож змага-
лися між собою 12 хлопців.

Конкурс проходив у 3 етапи. Перший  – 
«Наливання» – мав продемонструвати точність 
учасників у відмірюванні заданої кількості на-
поїв. У ІІ етапі – «Класика» – бармени змагалися 
у техніці приготування класичних коктейлів, їх 
оформленні та подачі. ІІІ етап конкурсу – «Ін-

новація» – дав змогу показати увесь свій твор-
чий потенціал, креативність та майстерність у 
приготуванні оригінальних напоїв за власними 
рецептами. Саме на цьому етапі кожен з учас-
ників демонстрував себе як  митцем і шоуменом,  
акцентуючи увагу на рецептурі напою або на 
оригінальності його презентації. 

У результаті змагань журі визначило 2-х 
переможців – власників золотих медалей. 
Ними стали бармени відпочинкового комплек-
су «Сонячна долина» Василь Шведик і студент 

Чернівецького державного комерційного 
технікуму Іван Ферчук. Переможці отримали, 
крім медалей,  дипломи департаменту еконо-
міки та сертифікати на одноденне проживання 
у «Сонячній долині». Ще 3 учасники конкурсу 
здобули ІІ місце та як приз – вечерю на двох у 
комплексі «Сонячна Долина». ІІІ місце посіли 
5 барменів. Нагорода для них – безкоштовна 
гра у боулінг у тому ж відпочинковому комп-
лексі. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Хай доля намітить 
ще років багато,

Хай радість і щастя 
приходять до хати,
Щоб тільки все гарне в житті повелось,
Хай збудеться все, що іще не збулось!

У щасті, в здоров’ї щоб вік весь прожити,
Душею і серцем повік молодіти,

Щоб радість стрічала завжди на порозі,
А лихо не стріло ніде у дорозі!

Заслуженого журналіста України Дени-
са Флоровича ГОРБАТЮКА із мудрим днем 
народження вітають друзі і колеги:



Версії

№08 (425) 23.02.2012 - 29.02.2012 Передплатний індекс 0958410

 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.
09.25,10.50,12.20,12.55,13.25 
Погода.
09.30 Д/ф «Небайдужi».
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.30 Х/ф «Пiдранки».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Ємельян Пугачов».
18.40 Шляхами України.
19.00 Наша пiсня.
19.40 221. Екстрений виклик.
19.45 «Жарт» з С. Єщенком.
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 Пiдсумки дня.
01.35 М/с «Сандокан».
02.00 М/ф «Пушок i Дружок».
02.15 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
03.15 Х/ф «Ємельян Пугачов».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

 «1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
«Снiданок з 1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00,10.55 Т/с «Клон 2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».

15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45,05.05 «Сiмейнi мелодра-
ми 2».
18.40 «Не бреши менi 3».
20.15 «Велика рiзниця по-
українському».
21.00 Бойовик «ХХХ». (2).
23.20,02.20 Д/ф «Путiн, Росiя 
i Захiд».
01.25,04.20 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).

 IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне жит-
тя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30,20.25 «Спорт у Подро-
бицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухта-
ра 2».
10.05 Т/с «Острiв непотрiбних 
людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневськiм 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
01.55 Х/ф «Сiм».
03.50 «Подробицi» - «Час».
0 4 . 1 5  Д / ф  « Т е р и т о р i я 
непiзнаного. За межею можли-
вого.».

 ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.55,03.55 Погода.
05.25,03.35 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.55 
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.
13.10 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15 Т/с «Вiйськова розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Картковий борг». (2).
22.15 Х/ф «Стелс».
01.00 Голi i смiшнi.
02.00 Х/ф «Руслан». (2).
04.00 Олiмпiляпи.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03
.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00 
«Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,0
3.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Мотор».
17.25 «Не перший погляд».
18.10,02.30 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Лiсовий патруль».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Машина часу».

 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»
07.20, 09.40, 14.50,16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чер-
нівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55,19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті 

чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.00 «Битва націй»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Солодкий, як мед 
» (1)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,14.10 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Подружжя».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
13.10,04.35 Т/с «Ведмеджий 
кут».
15.40,02.45 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.35 Подiї.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.15 Т/с «Охоронець 2».
01.10 «Тiльки один».
02.00 Ласкаво просимо.
03.10 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 укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телеме-
ридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровен-
не» 
15.00, 00.10, 05.25 «А музика 
звучить…» 
16.30 «Країна талантів» 
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам´ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»

22.30, 04.00 Х\\ фільм

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки вiдьми».
10.45 Т/с «Дєтка».
11.40 Comedy Woman.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,20.00,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
20.30 Т/с «Унiвер. Нова общага».
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 Х/ф «Мамусi». (2).
02.00 До свiтанку.

 НТН
05.55 «Легенди бандитського 
Києва».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Друга смуга».
06.40 Х/ф «Випадок на шахтi 
вiсiм».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,00.00,02.30,05.00 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.40 Х/ф «Я, слiдчий...»
17.20 Х/ф «Альфонс».
19.30 Х/ф «Неслужбове за-
вдання».
21.30 Х/ф «Зсув».
00.30 Х/ф «Останнiй свiтанок». 
(3).
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.35 Д/ф.
06.00 Х/ф «Аварiя - дочка мен-
та».
07.50,01.45 Х/ф «На мосту».
10.00 Х/ф «Особисте життя 
доктора Селiванової».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi».
20.10 «Таємний шоу-бiзнес. 
«Ласковый май». Таємниця 
зниклого мiльярда».

21.15 «Таємний шоу-бiзнес. 
Алла, дай мiльйон!»
22.25 «Таємний шоу-бiзнес. 
Зiрки при дворi хана Алiмжана».
00.05 Х/ф «Сукня «вiд кутюр».
03.20 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.35 Т/с «Ранетки».
06.15 Служба розшуку дiтей.
06.20,07.05 Kids` Time.
06.25 М/с «Майстер Меннi».
07.10,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репор-
тер.
07.40,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
20.45,21.50 Україна чудес.
22.50 Т/с «Купiдон».
23.50 Т/с «Нiкiта». (2).
01.15 Т/с «Молодi мушкетери».
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Майстер музи.
0 2 . 2 0  Та є м н и ц я  л ю б о в i . 
Александрiя.
02.35,03.10 Зона Ночi.
02.40 Перетворення.
02.55 Таїнства Києво-печерської 
Лаври.
03.15 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.30 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 «Халi Галi».
09.35 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста. 
Примусити кохати».
17.55 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Де зустрiти 
мiльйонера».
21.00 «КВН».
23.40 Т/с «Медiум».
00.30 Т/с «Менталiст».
01.10 Т/с «Вiзитери».
01.50 Т/с «4400».
02.30 «Нiчне життя».

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 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.
09.30,10.50,12.20,13.30,19.25,22
.50 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
10.55 Здоров`я.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.40 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф «Мир тому, хто вхо-
дить».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Концертна програма Ярос-
лава Гнатюка. «Спiваю...»
16.25 Бiатлон. ЧС. Змiшана ес-
тафета.
18.05 Оновлене мiсто. Фiльм 3.
19.00 Про головне.
19.35,21.45 Вечiр пам`ятi Народ-
ного артиста України Н. Ярем-
чука.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 М/с «Сандокан».
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Х/ф «Мир тому, хто вхо-
дить».
04.35 Д/ф «Нано».
04.55 Д/ф «Парадокси коноплi».
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».
07.00,08.00,09.00,19.30,01.30,04

.10 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00,10.55 Т/с «Клон 2».
11.45 «Знiмiть це негайно».
12.45 «Цiлковите перевтiлення».
13.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45 «Мiняю жiнку».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.45 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,04.25 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2 категорiя).
20.50,22.00 Т/с «Костоправ».
23.00 Д/ф «Путiн, Росiя i Захiд».
01.45,05.10 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02.40 Х/ф «Мисливцi за хмара-
ми». (2).
05.55 «Сiмейнi мелодрами».

 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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Виходжу тебе шукати».
00.35 «Розбiр польотiв».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.45 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.50 Х/ф «Одного разу в Мексицi: 
Вiдчайдушний 2».
03.30 Д/ф «Таємницi столiття».
04.20 «Формула кохання».

 ICTV
05.20,06.30,01.50,03.50 Погода.
05.25,03.25 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.45 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».

14.15,20.25 Т/с «Вiйськова 
розвiдка 2».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф «Руслан». (2).
01.55 Х/ф «Остання надiя люд-
ства». (2).
03.55 ПроЦiкаве.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03.
30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00 «Час 
новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03.
20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13.
10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
16.15 «Своїми очима».
17.25 «Кабiнет».
18.15 «Сканер».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Акцент».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
02.30 «Життя цiкаве».
03.40 «Енергонагляд».

 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 куль-
тури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15, 
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Позна-
йомимось?
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»
07.20, 09.40, 14.50,16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»

07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00,16.00 Д/с «Квиток до при-
год»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.45 «Біоритм»
14.10 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.15,21.15 Т/с «Слiд».
09.10, 22.30 Т/с «Подружжя».
11.10, 20.15 Т/с «Шаман».
12.10 «Хай говорять. Ювiлей Льва 
Лещенко», ч. 2.
13.15,05.20 Т/с «Ведмеджий кут».
15.40,02.20 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3» (3).
00.30 Х/ф «Сторiнка 8». (2).
03.00 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців» 
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемери-
діани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.) 
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». 
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.). 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…»
16.20 М \\фільм

16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45  «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Акценти» 

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 М/с «Капiтан Фламiнго».
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки вiдьми».
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.40 Comedy Woman.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» (2).
20.30,22.00 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.00 Т/с «Притулок»(2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто»(2).
00.25 Х/ф «Майже вагiтна». (3).
01.55 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.25 «Уроки тiтоньки Сови».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Лiкар Вiра».
08.30 «Легальний дохiд».
08.35,19.00,23.30,01.55,04.50 
«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: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.35 Х/ф «День командира 
дивiзiї».
17.25 Т/с «Транзит для диявола».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Генерал невидимого фронту.
00.00 Х/ф «Ультиматум». (2).
02.30 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.20 «Правда життя».

 СТБ
05.45,14.55 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 Д/ф.
06.55,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».

12.05 Х/ф «Сукня «вiд кутюр».
13.55,19.10 Т/с «Черговий янгол».
16.00 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряне життя. 
Несподiванi обранцi зiрок».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 Х/ф «Зимова вишня».
03.50 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Репортер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,19.35 Т/с «Татусевi дочки».
12.50 Т/с «Третя планета вiд 
Сонця».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
21.45 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 Сумний П`єро.
02.40,03.30,03.45 Зона Ночi.
02.45 Третя влада.
03.35 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.
03.50 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.30 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 «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. Кар`єра».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста. При-
мусити кохати».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «Вiзитери».
02.05 Т/с «4400».
02.50 «Нiчне життя».
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Про буковинські пам’ятки, яких у світі одиниці
Пригоди Мюнхгаузена 
на Буковині 

 Уже третє століття його фантастичні, героїчні, 
але незмінно дуже дотепні оповідання чарують 
читачів. Однак, мало хто знає, що йдеться не про 
вигаданого літературного персонажа, а про реаль-
ну історичну постать, пригоди з якою відбувалися 
саме на Буковині . Але це далеко не всі таємниці, 
які зберігає наша земля.  

Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен – таким 
було його повне ім’я – народився в 1720 році в 
невеликому маєтку Бондевендер. Він був п’ятою 
дитиною барона Георга Отто фон Мюнхгаузена і 
його дружини Сібілли фон Реден-Херстенбек. В 
чотирирічному віці хлопчик залишився без батька, і 
весь тягар, пов’язаний із вихованням вісьмох дітей, 
ліг на плечі матері. Знатне походження – родина 
Мюнхгаузенів належала до древнього німецького 
роду Рінтель-Бодевендер, який дав Німеччині ба-
гатьох відомих державних і військових діячів, – а 
також родинні зв’язки допомогли Ієроніму в 1735 
році стати пажем у свиті правлячого герцога Бра-
уншвейг-Вольфенбюттельського Фердинанда Аль-
брехта ІІ. В цей час молодший брат герцога принц 
Антон Ульріх перебував у Росії, де вже чотири роки 
поспіль сватався до російської принцеси Анни Ле-
опольдівни, племінниці імператриці Анни Іоанівни 
і офіційної претендентки на престол. Однак весілля 
відкладалося, а імператриця продовжувала шукати 
більш перспективну партію. Словом, Антону Ульрі-
ху потрібно було якось умилостивити імператрицю, 
зробити щось таке, щоби вигідно виглядати в її 
очах. І він вступив до діючої армії. 

Почалася російсько-турецька війна 1736-1739 
рр. Принц відзначився при штурмі Очакова, але в 
одному з боїв втратив двох своїх пажів. Написав 
старшому братові листа з проханням вислати їм за-
міну. Ієронім зголосився на цю службу. З того часу 
й почалися його дивовижні мандрівки, які згодом 
так захоплююче описав Рудольф Еріх Распе в «При-
годах барона Мюнхгаузена». 

Навесні 1738 року розпочалася чергова вій-
ськова кампанія й Ієронім Мюнхгаузен разом з 
принцем приїхав до України. 1738-1739 роки він 
провів у Києві. Сватання принца знову відклада-
лося, і він влаштував свого пажа корнетом у Бра-
уншвейгський кірасирський полк. Зберігся портрет 
Ієроніма з тих часів: сильному, добре розвиненому 
фізично молодому чоловікові дуже личив мундир.

У червні 1739 року 65-тисячна російська ар-
мія знов рушила до кордонів Османської імперії. 
Основною метою походу було захоплення фортеці 
Хотин і звільнення Молдавії від турків. Частина 
армії форсувала Дністер і рушила через Буковину 
до Хотина. Очевидно, саме на Буковині з бароном 
Мюнхгаузеном і сталися відомі нам пригоди.

Після закінчення російсько-турецької війни Іє-
ронім Мюнхгаузен продовжував кірасирську служ-
бу. Його патрон Антон Ульріх і Анна Леопольдівна 
нарешті одружилися, однак після єлизаветинсько-
го перевороту його заарештували і відправили в за-
слання. Ця опала негативно позначилася на кар’єрі 
Мюнхгаузена. Дослуживши до чину ротмістра, він 
у 1750 році назавжди покидає Росію й оселяється 
в своєму родовому помісті Бондевендері, де в колі 
друзів і сусідів у мисливському павільйоні або в 
трактирі готелю «Король Прусії» розповідає про 
свої пригоди в Росії.

На стику фракійського і 
слов’янського світів

Цю історію дослідив і розповів мені Сергій 
ПИВОВАРОВ, доктор історичних наук, завід-
увач кафедри етнології, античної та середньо-
вічної історії Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича:

– Переконаний, – сказав він, – Хотинська фор-
теця відкриє нам ще дуже багато цікавих фактів. 

Частину з них, у тім числі й розповідь про барона 
Мюнхгаузена, ми разом з нашим викладачем і 
директором фортеці, доктором історичних наук 
Любомиром Михайлиною описали в «Нарисах з 
історії Хотинської фортеці». А загалом Хотин для 
археологів – безцінне місце. Наші першокурсники 
щороку тут копають. Правда, фортеця заслуговує 
окремої розмови. 

– Але ж ви копаєте не тільки в фортеці... 
І копаєте успішно. Що є основною причиною 
такого пошуку і що, зрештою, шукаєте?

– Добре запитання, – сміється. – Гадаю, це 
хвороба, яка називається постійний професійний 
інтерес. А живить його сама земля, на якій живемо. 
Бо територія Буковини знаходиться на стику 
фракійського і слов’янського світів. Це дві великі 
культури, кожна з яких певною мірою претендує 
на автохтонність. У різні історичні періоди тут 

жили то один, то другий етнос, інколи вони жили 
певними смугами, як, скажімо, зараз. Відповід-
но, ведуться й суперечки. Наприклад, румуни і 
молдавани вважають українців, які проживають 
на цих землях, зайдами. Саме тому наші дослі-
дження є дуже важливими для означення давніх 
українських земель.

– Будь ласка, про це трохи докладніше...
– Ще в 40-х роках минулого століття відо-

мий буковинський археолог, доктор історичних 
наук Борис Тимощук знайшов тут двісті пам’яток 
слов’янської культури. Пізніше було знайдено 
давньоруські пам’ятки. Яких ще треба доказів? 
Завдяки розкопкам можемо навіть скласти своє-
рідну карту слов’янських поселень. Зокрема, ці-
каво, що на території сучасного села Рідківці Но-
воселицького району було поселення ремісників; 
тут знайдено багато металевих виробів, типових 
для всього слов’янського світу. В Чорнівському 
Городищі натрапили на срібний перстень із зна-
ком Рюриковичів. До того ж уже напевне знаємо, 
що в середньовіччі тут не було ні молдавських, ні 
румунських поселень. 

У знахідках давньоруського періоду просте-
жується зв’язок з Візантією. До речі, в зв’язку з 
цим – ще одна сенсаційна новина. Наші археологи 
дослідили, що імператор Візантії Андронік І Комнін 
жив на Буковині в селі Василів, а також в Олешкові 
на Івано-Франківщині. Під час розкопок в обох 
городищах було знайдено рештки величезних 
християнських культових споруд. В Олешкові 
йдеться про дванадцятигранну дерев’яну ротонду 
ХІІ століття. Підлога ротонди була прикрашена 
керамічними полив’яними плитками із складною 
мозаїчною сюжетною композицією у вигляді кіл-
омфаліїв із зображенням орла, голуба, грифона, та 
серафимів. Храм у Василеві, що на Заставнівщині, 

був меншим, але мав підлогу з такого самого мате-
ріалу і з такими самими прикрасами. Подібно були 
прикрашені підлоги християнських храмів та кня-
зівських палаців лише в Галичі, столиці. Крім того, 
при виготовленні полив’яних плиток для Василева 
були використані ті ж матриці, що й для плиток зі 
столиці. Все разом дозволяє думати, що обидва 
храми були збудовані спеціально для Андроніка 
Комніна. До речі, факт, що храми дерев’яні, а не 
кам’яні, свідчить про короткий час перебування 
царевича на наших землях. А він і справді прожив 
у Василеві майже рік. Переховувався у своїх ро-
дичів по материнській лінії, які мешкали в землях 
Галицької Русі – свого двоюрідного брата Ярослава 
Осьмомисла, сина Володимира. А рятувався від 
другого двоюрідного брата – імператора Мануїла І 
Комніна, який вбачав у ньому потенційну загрозу.

Перший український календар 
з’явився на Буковині

– Сергію Володимировичу, чула, що ви не 
любите розповідати про свої знахідки. Чому?

– Зараз розвелося багато так званих чорних 
археологів. Варто лише дати їм тему для роздумів, 
як відразу перериють усе. Місце знаходять дуже 
швидко, відповідно й кошти для розкопок.

– Чи можна якось з цим боротися?
– Боротьбою з «чорними археологами» по-

винні займатися правоохоронні органи, а не 
ми. Однак, це дуже важко, адже фінансують їх, 
як правило, люди, які перебувають на високих 
суспільних щаблях. Знахідки потрапляють до рук 
знаних колекціонерів, причому не напряму, вони 
перепродуються часто по кілька разів.

– Які свої знахідки вважаєте особливо 
цінними і цікавими?

– Це матеріали, що стосуються ХІ-ХІІІ сто-
літь: писані грамоти, які виконані в стилі, за 
яким в давнину писали на дошці. Найбільше, 
здається, знайдено надмогильних хрестів, а на 
них написи – відомості про тих, чиї мощі під ними 
захоронено. Є й інші предмети з написами: пряс-
лиця з буквами, костяні ложки, теж підписані, 
корчаги для зберігання зерна з написом «Яра» 
– очевидно йдеться про пшеницю. Є й предмети, 
що датуються значно ще більш раннім періодом. 
Вони теж підписані, але це письмо ще належить 
прочитати. Траплялися й металеві защіпки для 
книг. Особливо часто зустрічали їх в місцях, де 
жила знать. Можемо з певністю сказати, що на 
нашій території було приблизно п’ять пунктів, 
в яких знаходилися великі християнські храми, 
а при них – писці і школи, де вчили грамоти. Всі 
ці знахідки крізь століття свідчать про високий 

рівень цивілізації в давньоруській державі.
Знаєте, археологічні знахідки допомагають 

читати історію краю, як відкриту книгу. Наші 
предки мали високий рівень розвитку ремесел: 
знаходимо масу залізних речей, які для під-
твердження своїх висновків, віддаємо на аналіз 
в Київський інститут археології. І які, власне, 
демонструють нам, що в давнину наші предки 
володіли цікавими технологіями обробки металу: 
загартування, з’єднування металів різної міцності 
і якості, наприклад, пошарово заліза і сталі, що 
дає ефект самозаточування. 

Розвиток ремесел відбувався зигзагоподіб-
но, і це є закономірним явищем. Адже носіями 
цих технологій були майстри – ковалі, ювеліри, 
люди, які мали той чи інший технічний досвід. 
Варто було ворогам забрати когось у полон або 
вбити – втрата ставала непоправною, оскільки 
тим чи іншим умінням володіла лише ця людина. 
До втрат призводили й інші причини – політичні, 
господарські, природні катаклізми тощо.

– Мабуть такими ж причинами поясню-
ється зигзагоподібний розвиток української 
культури в цілому?

– Безперечно. Але йдеться тільки про культуру 
матеріальну. Ми можемо навести багато прикла-
дів, коли вироби більш ранніх періодів є просто 
філігранними, а в пізнішому часі спостерігаємо 
огрубіння. Натомість духовна культура продовжує 
розвиватися, вона постійно йде вперед. 

– Останнім часом усе частіше зустріча-
ється термін астроархеологія. Більше того, 
кажуть, що ця наука теж у полі ваших за-
цікавлень.

– Це молода наука, яка досліджує давні архе-
ологічні об’єкти, пов’язані з вивченням всесвіту, а 
також прилади, які використовували в давнину для 
встановлення та вимірювання часу. Наприклад, 
календарі. Вони ж не зі стелі складалися, а на основі 
багаторічних спостережень за планетами на небі, 
змінами в природі. Створювалися універсальні об-
серваторії, які дозволяли жерцям, відунам, спосте-
рігати за зоряним небом. При складанні календаря 
враховувалися дві основні  точки відліку: зимове 
і літнє сонцестояння. Є підстави вважати, що такі 
прилади були на території України, тобто, що кожне 
городище було водночас астрологічним об’єктом. 
Однак вони дуже мало досліджені під цим кутом. 

Цікаво, що перший український календар, 
ймовірно, був створений на Буковині. У нас є три 
об’єкти, які наштовхують на цю думку. Знахідка в 
районі села Багна Вижницького району датується 
ІІ тисячоліттям до н.е. Там на кам’яних скелях у 
певному порядку вибиті кола – опуклі й увігнуті, 
які зорієнтовані на схід-захід сонця. У 80-х роках 
експедиція з Ленінграду під керівництвом Галини 
Смірнової розкопувала курган в районі Доли-
нян Хотинського району. Там знайшли круглий 
майданчик, по периметру якого вирито рівно сто 
ямок, очевидно, від стовпців. Коли у центрі кола 
став фахівець, то дійшов висновку, що там роз-
ташовувався спеціальний прилад, який показував 
схід і захід сонця, показував тижні і дні, тобто це 
й був готовий календар. Знахідка відноситься до 
скіфського періоду. 

А тепер – про найновіші розкопки. Біля Кор-
чівців Глибоцького району знайшли кілька ровів, 
які розходяться від центрального під кутом, так, 
наче гілка дерева. Фахівці стверджують, що з до-
помогою цієї «гілки» можна визначити схід, захід, 
зимове і літнє сонцестояння. Отже, знову йдеться 
про календар. Словом, дослідження тільки почина-
ються, але вони обіцяють бути цікавими і, можливо, 
дозволять нам у новому світлі побачити історію 
нашого народу і самих себе. Скажу лише, що таких 
пам’яток у світі одиниці.

Леся РУПНЯК, 
спеціально для «Версій» 
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У Великий піст заборонялися  
навіть судові позови…  

З 27 лютого до 15 квітня – Пасхи 
– триватиме Великий піст. У цей час 
згідно церковних традицій християни 
обмежують себе у їжі та намагаються 
духовно стати ближчими до Бога.  

Думка священика
Піст Святої Чотиридесятниці роз-

починається за 8 тижнів до Велико-
дня.  Це власне сама Чотиридесятни-
ця (40 днів від понеділка І тижня до 
п’ятниці перед Лазаревою суботою) 
та Страстний тиждень, котрий пере-
дує Великодню. 

–  Але піст – це не тільки відмова 
від певної їжі, але й від усіх шкідливих 
звичок і веселощів. Це – час каяття, 
роздумів і молитов. – Піст – це осо-
бливий духовний стан, період духо-
вного відродження, або як його ще 
називають – період духовної весни, – 
зазначає Миколай ЛАГОДИЧ, свя-
щеник храму Трьох Святителів, 
кандидат богословських наук, 
доцент Богословського відділен-

ня ЧНУ ім. Юрія Федьковича. – Це 
добровільна пожертва, і це особиста 
справа кожного.

У році є чотири основних пости. 
Різдвяний – готує нас до Різдва, Ве-
ликий – до Великодня – Воскресіння 
Христового, Петропавлівський – до 
свята Петра та Павла, а Успенський 
(серпень) – до свята Успіння Бого-
родиці. 

Прийдешній піст називається 
Великим через його особливу важ-
ливість – він готує вірян до свята над 
усіма святами – Світлого Христового 
Воскресіння.

Колись на Русі під час Ве-
ликого посту заборонялися 
веселощі, відмінялися свята, 
закривалися м’ясні «лавки» 
і навіть, припинялися судові 
позови.

Отець Микола бажає кожному 
у піст віднайти свій душевний мир. 
Для цього в період посту кожний 
повинен задуматись над своїм духо-
вним єством, посповідатись у своїх 
гріхах та примиритись з Господом. А 
щоби наша душа могла гармоніюва-
ти повністю із нашим тілом, свяще-
ник рекомендує посилено молитися, 
особливу увагу потрібно приділяти 
храмовому богослужінню та трима-
ти тілесний піст. Обмеження у їжі 
робить наше тіло більш слухняним 
душі. У період Чотиридесятниці в 
Церкві щоденно звершуються осо-
бливі заупокійні богослужіння – 
сорокоусти, тому в період посту 
кожний віруючий обов’язково подає 
для поминання в храмі імена спо-
чилих родичів.

У Великий піст із раціону виклю-
чають м’ясні та молочні продукти, 
яйця та спиртне. Та Церква поблаж-
ливо ставиться до посту хворих, 
вагітних жінок і матерів, які годують.

Точка зору лікаря    
–  Працівники медицини до по-

сту ставляться по-різному, – каже 
Леонід КУШНІР, лікар-гастроен-
теролог, дієтолог чернівецької 
обласної клінічної лікарні, до-
цент кафедри внутрішньої ме-

дицини БДМУ. – Хтось вважає його 
дуже корисним, а хтось навпаки – 
застерігає від «сюрпризу» – неспо-
діваних наслідків. Але піст проти-
показаний, якщо не всім, то людям, 
які хворіють кишково-шлунковими 
хворобами, точно. Бо вони змушені, 
як правило, протягом усього життя 
дотримуватися спеціальної дієти. 
Коли ж ми відмовляємося від про-
дуктів тваринного походження, то 
наш організм перестає отримувати 
білок. Цю нестачу треба компенсу-
вати рослинним білком – бобовими, 
грибами тощо. 

Стосовно дітей, то Леонід Дми-

трович, говорить, що тут особливих 
протиріч у медицині немає. У будь-
якому разі харчування дитини має 
бути збалансованим. У дитячому 
меню мають бути присутні всі ві-
таміни та поживні речовини. Лікар 
не радить допускати до посту дітей 
до 12 років. 

Найбажанішими «гостями» в на-
шій оселі, на час посту, є фрукти та 
овочі. Бо, як відомо, в них міститься 
чимала кількість вітамінів, міне-
ральних та поживних речовин, що 
потрібні нашому організмові. Також 
зростає популярність під час посту 
різних каш і супів, що дуже корисно 
для організму.   

• Переїдати в піст не мож-
на. Навіть якщо ви обмежитесь 
пісними стравами.

• По закінченню посту до 
традиційного режиму харчу-
вання треба переходити посту-
пово, не об’їдаючись одразу 
жирними продуктами.

• Якщо ви суворо дотри-
муєтесь правил і протягом 
перших двох днів не вживаєте 
їжу взагалі, то у наступні кіль-
ка днів вам краще обмежити 
вживання солі та солоної їжі.

Варто пам’ятати, що під час релі-
гійного посту віруючі не тільки духо-
вно зростають, але й покращують 
свій стан зроров’я. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

оздоровчі

Багато людей гадає, що піст – це голодування. Та, 
насправді, це не так. Нині відомо багато оригінальних 
рецептів пісних страв. Також сучасний асортимент 
продуктів на ринках і навіть у магазинах просто шокує 
своєю різноманітністю. Окрім фруктів, овочів, бобових, 
можна зустріти навіть, пісний майонез (!), до складу якого 
не входить, як зазвичай, яєчний порошок... Інша справа, 
наскільки – це корисно!?

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05 Погода.
06.10 М/ф.
06.35 Ректор, який спiває.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,10.55,11.50,14.00,22.50 
Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Кумири i кумирчики.
11.00 Шеф-кухар країни.
11.55 Караоке для дорослих.
12.35 Доки батьки сплять.
13.05 Атака магiї. Мистецтво за 
брамою.
13.30 Ближче до народу.
1 4 . 1 0  Б i а т л о н .  Ч С . 
Переслiдування (чол.)
15.00 Як це?
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Золотий гусак.
16.20 Х/ф «Свiй серед чужих, 
чужий серед своїх».
1 7 . 5 5  Б i а т л о н .  Ч С . 
Переслiдування (жiн.)
18.30 Маю честь запросити.
19.15 «Адреналiн».
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 DW. Новини Європи.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.05 Х/ф «Рiно Гаетано».
05.30 Околиця.

 «1+1»
06.45 Х/ф «Мiст у Терабiтiю».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Дикi i смiшнi».
11.25,02.50 «Хованки».
12.25 «Я так живу».
13.05 «Велика рiзниця по-
українському».
13.45 Мелодрама «А ви йому 
хто?»
15.40,03.40 Мелодрама «Шлях 
до себе».

19.30,23.50 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
22.25 Т/с «Iнтерни». (2).
22.50 «Свiтське життя».
00.45 Бойовик «Нова земля». (3).

 IНТЕР
06.00 «Вечiр боксу на «Iнтерi». 
Володимир Кличко - Жан-Марк 
Мормек».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Велика рiзниця».
12.10 «Юрмала-2011».
13.50 Т/с «Свати 3».
14.50 Т/с «Свати 4».
18.05, 20.55 Х/ф «Опiвднi на 
пристанi».
20.00,02.00 «Подробицi тижня».
22.45 «Що? Де? Коли?»
00.00 Х/ф «Старим тут не мiсце».
02.45 Д/ф «Сiм смертних грiхiв. 
Сестри гнiву».
03.30 Д/ф «Сiм смертних грiхiв. 
Дiти лiнi».
04.10 Д/ф «Формула кохання».
04.55 «Знак якостi».

 ICTV
05.55,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.20 М/ф.
06.40 Квартирне питання.
07.35 ЄвроФуд-2012.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.35 Т/с «Рюрiки».
09.10 Х/ф «Кодекс злодiя».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20,19.40 Спорт.
12.25 Х/ф «Ямакасi, або Новi 
самураї».
14.20 Х/ф «Ямакасi 2: Дiти вiтру».
16.20 Т/с «Морськi дияволи. 
Долi 2».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Паршивi вiвцi».
00.00 Голi i смiшнi.
01.05 Х/ф «Дiм воскових фiгур». 
(2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Х/ф «Непрошенi». (2).
04.35 Свiтанок.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.40,08.25,18.55,23.30,0
0.20,03.30,04.30 «Час спорту».
06.50,00.25,02.25,03.35,04.35,06
.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.

00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.35,08.15,22.25,23.25,00.15,03
.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.50,08.30,09.15,10.10,13.10,14
.15,17.15,17.50,00.30 «Погода».
08.35 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.15 «Технопарк».
11.15 «Трансмiсiя-тест».
11.30,19.15,02.10,06.20 «Тема 
тижня».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.20 «Свiтська кухня».
16.20 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15 «Машина часу».
19.30,01.00,05.00 «РесПублiка iз 
Анною Безулик».
21.00 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.30 «Хронiка тижня».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
02.30 «Лiсовий патруль».
03.40 «Вiкно в Європу».

 ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.00 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30,  9.20, 16.15, 17.20, 21.50, 
23.55 Познайомимось?
9.25  Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 3.15 Х/Ф «Ангел»
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 «По-
года»
07.05,12.00 «Хенд-мейд» 
07.30, 12.30,15.15 «Малятко»
07.50, 11.20 «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 ре-
портер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 

Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Подружки»
16.20 «Юний рятувальник»
17.00 Музична програма (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Битва націй»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Ветеринар» (1)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20, 10.00 Х/ф «Моя друга по-
ловинка».
09.00 Ласкаво просимо.
12.00 Т/с «Цвiт черемшини».
15.00 Т/с «Жити будете!».
15.55 Футбол. Прем`єр-лiга. 
«Шахтар» (Донецьк) - «Днiпро» 
(Днiпропетровськ).
18.00,  19.30 Т/с  «Слiдчий 
комiтет».
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф «07-й мiняє курс».
01.20 Х/ф «Допустимi жертви».
03.00 Щиросерде зiзнання.
04.00 Х/ф «Великий тато».

 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, 01.05 «Телемери-
діани»
07.30, 09.30, 13.00, 16.05, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.10 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Фільми 
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.35 «Роздуми про сокровенне» 
16.20, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 Зорепад побажань». 
«Сузір\›я почуттів».(рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя» 
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
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 «Сахара».
11.45 Єралаш.
12.10 Одна за всiх.
12.40 Т/с «Хто у домi господар?»
13.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Чортицi в спiдницях.
14.35 Валєра TV.
15.05,20.40 Т/с «Унiвер».
16.55 М/ф «Льодовиковий перiод 
2: Глобальне потеплiння».
18.25,00.35 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей». (2).
20.10,21.40 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
22.05 Бабуни & дiдуни 2.
22.30 Х/ф «Глянець». (2).
02.15 Дурнєв+1.
02.40 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.15 «Легенди бандитської 
Одеси».
07.30 Т/с «Захист Красiна».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Генерал невидимого фронту.
12.00,03.30 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Найкращi бої братiв 
Кличкiв».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 5».
19.00 Х/ф «Найманцi».
21.00 Х/ф «Лише найсильнiшi». 
(2).
23.00 Х/ф «Павуки 2». (3).
00.50 Х/ф «Безсмертнi». (2).
02.30 «Речовий доказ».
05.00 «Правда життя».

 СТБ
05.25 М/ф «Козаки».
06.50,02.05 Х/ф «Мiй улюблений 
клоун».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.40,01.10 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.40 «Караоке на Майданi».
12.40 Х/ф «Дружина за контр-
актом».
14.45 «Таємний шоу-бiзнес. 
«Ласковый май». Таємниця зни-
клого мiльярда».
15.50 «Таємний шоу-бiзнес. 
Алла, дай мiльйон!»
16.55 «Таємний шоу-бiзнес. Зiрки 
при дворi хана Алiмжана».

18.00 «Паралельний свiт».
19.00 «Екстрасенси ведуть 
розслiдування».
21.10 Х/ф «Роман в листах».
23.10 Х/ф «Дочка».
03.30 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50 Клiпси.
06.05,03.25 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
08.50 М/ф «Том i Джерi проти 
Карибських пiратiв».
10.30 Свiтлi голови.
11.40 Парад порад.
12.50 Шоуманiя.
13.45 Файна Юкрайна.
14.30 Х/ф «Камiнь бажань».
16.20 Х/ф «Стюарт Лiттл».
18.00 Х/ф «Марс атакує!» (2).
20.05 Х/ф «Ромео повинен по-
мерти». (2).
22.30 Пiранi.
23.00 Х/ф «Нiчний продавець». 
(3).
00.50 Спортрепортер.
00.55 Х/ф «Розплата».
02.40 Зона ночi. Культура.
02.45 Моя адреса - Соловки. 
Пастка.
03.20 Зона Ночi.
04.00 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
07 .55  Д /ф «Напад  акули . 
Iнструкцiя з виживання».
08.50 Д/ф «У центрi подiй».
09.50 Х/ф «Звiльнiть Вiллi».
11.55 Х/ф «Звiльнiть Вiллi 2: Нова 
пригода».
1 3 . 5 0  Х / ф  « А р и ф м ет и к а 
пiдступностi».
15.45 Х/ф «Година пiк».
17.50 «Красиво жити. Де зустрiти 
мiльйонера».
18.55 Х/ф «Трансформери 2».
21.55 Х/ф «Вiдступники».
23.35 «Велика рiзниця».
00.35 «КВН».
02.15 Х/ф «Хлопчики поверта-
ються».
03.50 «Нiчне життя».

8
 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 Джеро-
дом Мiллером».
07.10 Ера здоров`я.
07.45 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.10 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
12.10 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
12.30,13.20,18.10,20.00,22.55 
Погода.
12.35 Наша пiсня.
13.25 Бiатлон. ЧС. Спринт (чол.)
15.00 Х/ф «Гарячий снiг».
16.35 Бiатлон. ЧС. Спринт (жiн.)
18.15 Зелений коридор.
18.25 Козирна unreal party 2011.
18.45 «Жарт» з Я. Арлазоровим.
19.30 Золотий гусак.
20.05 «Жарт» з Є. Петросяном.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Зворотний зв`язок.
21.40 «Жарт» з Ю. Гальцевим i 
С. Дроботенком.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Ультра. Тема.
23.15 Погода.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.55 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
02.15 ТелеАкадемiя.
03.15 Х/ф «Гарячий снiг».
05.00 Д/ф «Небайдужi».
05.25 «Надвечiр`я».

 «1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.10 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.45 «Свiт навиворiт 2: 
Iндiя».
12.05 «Пекельна кухня 2».
13.25 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
15.40,20.00 Мелодрама «Гюль-
чатай».
19.30 «ТСН».
23.40,04.45 «Зiрки в оперi».

01.05 Бойовик «ХХХ». (2).
02.45 Д/ф «Путiн, Росiя i Захiд».

 IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.20 «Знак якостi».
05.35 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний iз натовпу».
11.15 «Найрозумнiший».
13.05,03.50 Х/ф «Сплячий i 
красуня».
15.00 «Велика рiзниця».
16.00 Концерт «8 березня у 
Великому мiстi».
17.55 Т/с «Байки Мiтяя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Юрмала-2011».
22.15 «Вечiр боксу на «Iнтерi». 
Володимир Кличко - Жан-Марк 
Мормек».
01.30 «Подробицi» - «Час».
02.10 Х/ф «Крамер проти Кра-
мера». (2).

 ICTV
04.05,04.40 Погода.
04.10 Факти.
04.45 Iнший футбол.
05.10 Х/ф «Мерлiн».
08.30 Стережися автомобiля.
09.10 Козирне життя.
09.40 Люди, конi, кролики... i 
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Х/ф «Стелс».
14.20,21.00 Наша Russia.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Ямакасi, або Новi 
самураї».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Т/с «Морськi дияволи. 
Долi 2».
22.15 Самозванцi. Фiнал.
23.15 Х/ф «Картковий борг». (2).
01.15 Х/ф «Провал у часi». (2).
02.50 Х/ф «Безмежний обрiй». 
(2).
03.55 Олiмпiляпи.
04.00 Свiтанок.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».

06.45,07.40,08.25,18.55,23.30,0
0.20,03.30,04.30 «Час спорту».
06.50,00.25,02.25,03.35,04.35,0
6.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,01.00,
02.00,05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.35,08.15,23.25,00.15,03.20,0
4.20 «Бiзнес-час».
07.50,08.30,09.15,10.10,13.10,14
.15,17.15,17.50,00.30 «Погода».
08.35 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.15 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.20 «Драйв».
14.20 «Гра долi».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Акцент».
19.15,01.15,05.15 «Тема тижня».
19.30,01.30,05.30 «Кабiнет».
20.10,02.10,05.10 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.15,06.00 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,02.30 «Машина часу».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
23.40,03.40 «Життя цiкаве».

 ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.20 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50, 
0.15 Познайомимось?
9.00 Про казки 
9.55, 17.05, 17.25, 00.10 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 4.30 Х/Ф «Їх поміняли 
тілами»
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
22.00, 2.30 Х/Ф «Життя в роже-
вому кольорі»

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.15, 12.55, 
14.40,18.30, 21.25, 00.35 «По-
года»
07.05 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 17.50, 19.05, 
01.20 «Парад планет»

08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30, 23.30 «Дизайн»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті 
чуваки»
12.25 «Битва націй»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Солодкий, як мед» 
(1) 
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Прощальний по-
цілунок» (2)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Х/ф «Великий тато».
09.00,03.50 Х/ф «Свої дiти».
11.00,01.10 Т/с «Час Волкова».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
16.00 Х/ф «Допустимi жертви».
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт черем-
шини».
21.20 Х/ф «Моя друга поло-
винка».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дорогами Укра-
їни» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00, 
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телеме-
ридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.45, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 04.55 «А музика зву-
чить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.00, 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» (рум.
мов.)
04.25 «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.
09.30,15.35 Єралаш.
10.05,16.15 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
13.20 Х/ф «Сахара».
15.45 Бабуни & дiдуни 2.
16.40,20.40 Т/с «Унiвер».
18.35 М/ф «Льодовиковий перiод 
2: Глобальне потеплiння».
20.10,21.40 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
22.05 Чортицi в спiдницях.
22.30 Х/ф «Чат». (2).
00.10 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.20 «Легенди бандитської 
Одеси».
07.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.25 Х/ф «Неслужбове за-
вдання».
11.30 «Речовий доказ». Привид 
з минулого.
12.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Зсув».
15.00 Т/с «Захист Красiна».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 5».
23.00 Х/ф «У пеклi». (3).
01.05 Х/ф «Найманцi».
02.45 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.00 «Правда життя».

 СТБ
05.10 М/ф «Козаки».
06.15,01.50 Х/ф «Кур`єр».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «Кулiнарна династiя».
1 2 . 4 5  « З о р я н е  ж и т т я . 
Несподiванi обранцi зiрок».
15.10,23.50 Х/ф «Якщо ти мене 
чуєш».

17.15 Х/ф «Zоlushkа.ru».
19.45 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi».
21.50 Х/ф «Дружина за контр-
актом».
03.10 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ранетки».
05.50,04.35 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
08.25 М/ф «Незрiвнянний мiстер 
Фокс».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.30 Новий погляд.
14.30 Кухня на двох.
15.30 Даєш молодь!
16.10 Х/ф «Розплата».
18.15 Х/ф «Кучерява Сью».
20.40 Х/ф «Стюарт Лiттл».
22.30 Пiранi.
22.55 Х/ф «Я не знаю, як вона 
робить це». (2).
00.45 Спортрепортер.
00.50 Х/ф «Те, що ми втрати-
ли». (2).
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Iван Франко.
03.35,04.30 Зона Ночi.
03.40 Зима надiї.
04.20 Останнiй лоцман.
04.55 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 «Халi Галi».
09.05 «Далекi родичi».
10.00 Д/ф «У центрi подiй».
11.05 Д/ф «Напад акули. 
Iнструкцiя з виживання».
12.00 Х/ф «Звiльнiть Вiллi».
14.05 Т/с «Пiтерськi канiкули».
17.55 «Велика рiзниця».
19.00 «КВН».
21.40 Х/ф «Година пiк».
23.50 Х/ф «Хлопчики поверта-
ються».
01.35 Х/ф «Бонневiль».
02.50 Х/ф «Шум».
04.20 «Нiчне життя».

Версіїсубота 3 березня теле

8понеділокВерсіїнеділя 4 березня теле
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Своєчасний діагноз врятує життя хворої на рак дитини

Лише у 40% дітей зі злоякісними новоутво-
реннями відсутній рецидив хвороби протягом 
п’ятирічного періоду з моменту встановлення діа-
гнозу. Це вважається повним одужанням. Кожна 
четверта дитина помирає протягом першого року 
захворювання. Злоякісні новоутворення посідають 
сьоме місце у структурі дитячої інвалідності.

На Буковині торік рік виявлено 19 но-
вих випадків цієї страшної недуги. Загалом 
в області налічується 129 онкохворих ді-
тей. Стали на облік в 2011 році 27 вперше 
виявлених онкохворих дітей (від 0-14 ро-
ків – 22 хворих дитини, від 15-17 років – 4).

Опромінення та шкідливі 
звички спричиняють рак

Діти частіше всього хворіють через порушення 
диференціювання клітин – у певні періоди клітини 
організму розвиваються надзвичайно бурхливо, 
що може спричинювати злоякісні пухлини. Адже 

пухлини у дітей генетично 
детерміновані. Тому, якщо 
трапляється певне відхи-
лення, воно може призвести 
до неконтрольованого їх 
росту. На виникнення у дітей 
злоякісних пухлин безпосе-
редньо впливають опромі-
нення вагітної підвищеними 
дозами іонізуючої радіації, 
а також шкідливі звички 
майбутньої мами, особливо 
паління та вживання нар-
котиків. Причини захворю-
ваності дітей у нашій країні 

та в країнах з розвиненою економікою і начебто 
з кращою екологічною ситуацією ніж у нас, одні й 
ті ж самі. Кількість онкохворих майже однакова. 
У Німеччині, наприклад, захворюваність складає 
13-15 випадків на 100 тисяч дітей, в Україні – 11.

Якщо правильно та вчасно поставити діагноз, 
одужають 90% дітей. 

Одужання 7 з 10 дітей 
– мета лікарів

Нині українські онкологи досягають значних 
успіхів. Ми прагнемо до результатів, які отри-
мують лікарі в розвинених країнах світу – повне 
одужання семи з десяти дітей. Однак через низку 
обставин, таких показників досягаємо лише у 
деяких видах онкопатології. Звичайно, якщо 
вести мову про окремі випадки та долі, бувають 
ситуації, коли через погану доступність медичної 
допомоги, недостатню кваліфікацію медичних 
працівників або недостатню матеріальну базу, 
захворювання тривалий час не діагностується, бо 

маскується під інше. Інколи лікарі не виявляють 
достатньої онкологічної настороженості, що стає 
фатальним для пацієнта. Тому не тільки лікарі-
онкологи повинні бути онконастороженими, але 
й лікарям-педіатрам варто пам’ятати, що іноді 
ранні симптоми онкопатології маскуються під 
звичайні хвороби.

70% хворих дітей мають 
шанси одужати

Кількість дітей, що виліковується від раку, 
складає приблизно 50%. Але рівень виживання 
залежить від захворювання. У певних захворю-
ваннях, які знаходяться в незанедбаних стадіях 
і які вимагають недорогого лікування, Буковина 
наближається до європейських показників. Це 
пухлини нейротканин та головного мозку, пухлини 
м’яких тканин і пухлини кісток. Однак на лікування 

запущених захворювань, які від самого початку 
потребують дуже точної діагностики та надінтен-
сивного лікування, й часто закінчується застосу-
ванням високодозної хіміотерапії з подальшою 
трансплантацією стовбурових клітин, в Україні не-
має достатнього фінансування щоби забезпечити 
відповідну допомогу таким хворим діткам. 

У світі ж вважається, що 70% хворих дітей 
мають усі шанси одужати. До цього ми і прагнемо.
Анатолій ГОНЦА, головний лікар Чернівецького 

обласного онкологічного диспансеру
Олександр ІВАЩУК, професор, завідувач 

кафедри онкології та радіології БДМУ,
Едуард  ОЛІЙНИК, доцент кафедри онкології та 

радіології БДМУ,
Тетяна МОЙСЮК, дитячий онколог 

Чернівецького обласного онкологічного 
диспансеру

Захворюваність дітей віком до 14 років на 
злоякісні новоутворення,  за даними Міністерства 
охорони здоров’я України, становить 11-12 випадків 
на 100 тис. дитячого населення. Це менше, ніж в 
розвинених європейських країнах (14-15 випадків), 
де смертність дітей віком старше одного року від 
злоякісних новоутворень посідає друге місце після 
травм та нещасних випадків, а серед дітей віком 
старше п’яти років – перше. В Україні смертність 
дітей від онкологічних захворювань – на п’ятому 
місці.
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Витримка міцних напоїв: 
що це таке і чи потрібна 
вона?

ОВЕН

Зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Будете 
уразливими до інфекцій і простуд. Не  забувайте про про-
філактику і запобіжні заходи. Намагайтеся економніше 
витрачати свої сили, не перенапружуйтеся на роботі, 
більше часу відводьте на відпочинок і сон. 

ЛЕВ

Особливо уважно дотримуйтесь правил дорожнього 
руху. У середині тижня можуть виникнути фінансові 
труднощі. Бажано не робити великих покупок і намага-
тися економніше обходитися з грошима. Кінець тижня 
сприятливий для позбавлення від шкідливих звичок. 

СТРІЛЕЦЬ

На початку тижня доведеться займатися зовсім не тими 
справами, які планували.  Імовірні дрібні побутові проблеми. 
У середині тижня доведеться розриватися між роботою і 
сімейними турботами. У кінці тижня готуйтеся до прийому 
бажаних гостей. 

ТЕЛЕЦЬ

Перша половина тижня несприятлива для любителів 
веселого проведення часу. Небажано купувати квитки на 
концерти, театральні вистави, в цирк або на дискотеку. 
Можуть ускладнитися стосунки з коханою людиною. 
Стежте, щоби в них не втручалися друзі та близькі. 

ДІВА

На початку тижня не рекомендується здавати в 
ремонт побутову та комп’ютерну техніку. Неспри-
ятливий час для будь-яких обговорень фінансових 
питань: можуть виникнути суперечки через гроші. У 
середині тижня не варто з’ясовувати стосунки з коха-
ною людиною. 

КОЗЕРІГ

Утримайтеся від збору довідок та інших документів у 
державних установах. Ризикуєте втратити багато часу в 
порожніх очікуваннях. У середині тижня ваші контакти з 
людьми можуть стати джерелом ускладнень. Утримуйтеся 
від критичних зауважень на адресу співрозмовників. 

БЛИЗНЮКИ

Можлива напруга в родині через необхідність 
більше часу приділяти роботі. Намагайтеся м’якше і 
терпиміше підходити до взаємин з близькими людьми. 
Не дозволяйте собі різких критичних зауважень на їх 
адресу. Не виключено, що з’явиться впливова людина, 
яка вас підтримає. 

ТЕРЕЗИ

Зірки радять акуратніше поводитися з побутовою 
технікою, електронагрівальними приладами і кухонними 
інструментами. Небажано в цей період починати генеральне 
прибирання в квартирі: вас постійно будуть відволікати. 
Зміна режиму дня принесе оновлення в ваше життя.

ВОДОЛІЙ

Утримайтеся від попереднього замовлення або купівлі 
квитків на літак, потяг, а також від підписання договорів 
з туристичними агентствами. Не варто поспішати: пізніше 
з’являться вигідніші варіанти. Утримайтеся від грошових 
переказів в інші регіони та країни. 

РАК

Досить напружені стосунки зі знайомими, роди-
чами, сусідами. Можливо, вашої репутації торкнуться 
якісь чутки чи ви почуєте критику на вашу адресу. 
Відчуватимете потребу в спілкуванні, однак налаго-
дити контакт навряд чи вийде. Намагайтеся не тільки 
говорити, але й слухати співбесідника. 

СКОРПІОН

Не варто ходити барами, ресторанами і нічними клуба-
ми. Там ви можете потрапити в неприємну історію. Якщо у 
вас є дитина шкільного віку, не виключено, що вас запро-
сять на розмову з учителем з приводу поведінки вашого 
чада. Утримуйтесь від знайомств по інтернету. 

РИБИ

На початку тижня зірки радять не робити нічого 
такого, що підвищило би ризик отримання травм. Осо-
бливо це стосується любителів спорту та екстремаль-
ного відпочинку. Можливі ускладнення в подружніх 
стосунках. Утримуйтеся від обговорення гострих тем. 

Гороскоп  на тиждень

Як ми знаємо, спирти можуть витри-
муватись, а можуть надходити до спожи-
вача в чистому вигляді, тобто розлитими в 
пляшки зразу після дистиляції. Причому, 
використовуючи прийнятий у світовій 
торгівлі поділ міцного спиртного на brown 
spirits («коричневі спирти») і white spirits 
(«білі спирти»), варто звернути увагу, що 
не всі «коричневі спирти» витримані, і не 
всі «білі спирти» не витримані. Так, скажі-
мо, більша частина «коричневих спиртів» 
Єгипту, Таїланду, Індії та багатьох інших 
країн, які не мають традицій виробництва 
міцного алкоголю (місцеві роми, бренді, 
віскі), своїм кольором зобов’язані кара-
мелі, а не натуральній витримці в бочках. 
З іншого боку, більшість «білих спиртів», 
в тому числі латиноамериканський ви-
ноградний бренді піско і роми, наприклад 
Bacardi Blanco, обов’язково витримуються 
в бочках. Але в одному випадку – з піско – 
напій витримується в настільки зношених 
бочках, що вони не надають кольору, а 
Bacardi Blanco після майже однорічної 

витримки в бочках фільтрують так, щоби 
набутий ромом легкий колір зник, тому і 
надходить у продаж безкольоровим. 

Найблагородніші зразки міцного ал-
коголю – різноманітні бренді, роми, текіли 
і віскі – витримуються в бочках. І скільки 
їх нині в усьому світу, точно не відомо. За 
найскромнішими підрахункам – не менше 
50 мільйонів. Але так було не завжди.

З самого початку ніхто спеціально на-
пої в бочках не витримував. Просто в них 
спирти зберігали та перевозили. Проте 
з часом у різних куточках планети люди 
почали помічати, що після того, як міцний 
алкоголь перебуде  кілька місяців у бочці, 
він стає м’якішим, набуває приємнішого 
смаку, аромату й золотавого кольору. 
З цього важливого спостереження все і 
почалося.

Для витримки міцного алкоголю ви-
користовується в основному деревина з 
дуба, хоча для окремих його типів іноді 
роблять бочки з вишні, акації та інших по-
рід дерев. Але це – швидше виключення з 

правил, екзотика.
Дуб найкраще підходить для збері-

гання та витримки напоїв. Це чисте і дов-
говічне дерево має меншу в порівнянні з 
іншими породами кількість смол і не дає 
сильних ароматів, як наприклад кедр, 
береза чи липа. З дуба віком 150 років 
можна зробити, наприклад, дві – три 
бочки ємкістю в 350 літрів для витримки 
коньяку.

Частіше всього бочки, які йдуть для 
витримки міцного алкоголю, «запіка-
ють», тобто обпалюють на відкритому 
вогні, попередньо обробивши паром для 
зволоження, щоб обгорів лиш верхній 
шар бочки, але сама вона при цьому не 
загорілась. Обпалювання, по-перше, 
дає бочці «всістись», а по-друге, вугле-
води дерева під впливом вогню пере-
ходять в цукор і карамелізуються. Тож 
алкоголь бере саме від цього верхнього 
шару деревини колір, смак і аромат. Об-
вуглений верхній шар обпаленої бочки 
дозволяє алкоголю легше добратись до 
пор деревини, а також працює як фільтр, 
забираючи частину небажаних вторинних 
компонентів дистиляції.

У різних країнах існують свої традиції 
використання бочок. Наприклад, для ви-
тримки американського віскі використо-
вують лише нові бочки, для коньяку – як 
нові, так і ті, в яких вже витримувався 
коньяк,  для шотландського віскі – тільки 
використані бочки для витримки бурбона 
або різноманітних вин, в основному крі-
плених, і найчастіше – з-під хересу.

Рубрику «Культура вживання 
спиртних напоїв» ведуть досвідчені 
сомельє виномаркету «Wine Time». 
Ставте свої питання за телефоном 
редакції 57-19-35. Спеціалісти нада-
ватимуть потрібну вам інформацію у 
наступних числах газети.

відпочинкові

5 елементів етикету, про які не 
варто забувати чоловікам

1. Ресторани – під час обіду 
в ресторані або в іншому публіч-
ному місці (особливо у формаль-
ній обстановці), обов’язково по-
дбайте про те, щоби жінка сіла за 
стіл першою. Крім того, для тих, 
хто хоче просто приголомшити 
жінку своїми манерами, не варто 
вставати з-за столу, коли жінка 
робить це для того, щоби піти в 
дамську кімнату, або куди-не-
будь ще.

2. Манери за столом. Сидя-
чи за столом (в ресторані чи вдо-
ма), не можна спирати лікті на поверхню 
столу. Лікті можна класти на стіл тільки в 
проміжках, коли на столі немає їжі, або в 
абсолютно неофіційній атмосфері. 

3. Капелюхи та кепки – ніколи не 
заходьте в будинок із капелюхом або кеп-
кою на голові. Єдині винятки – громадські 
місця, на зразок поїзда, автобуса і станцій 
метро тощо. 

4. Квіти – коли вибираєте квіти для 
того, щоби подарувати їх жінці, необхідно 
взяти до уваги деякі елементи етикету. 
Якщо ви не хочете, щоб у жінки скла-

лося враження, що ви до неї прихильні, 
або що ви її кохаєте, не треба дарувати 
червоні або рожеві троянди. Бо троянди 
– це символ кохання, зацікавленості або 
«шанобливої любові» – як у ситуації, коли 

даруєте троянди вашій матері на 
8 Березня.

Натомість вибирайте кві-
ти для привітання з так званих 
«дружніх квітів», таких як лілії, 
маргаритки, хризантеми. 

5. Особиста власність – 
чоловіки не повинні ніколи тор-
катися чи переміщати особисту 
власність іншої людини, особливо 
жінки. Виняток становить ситуа-
ція, коли ви повинні повернути 
втрачену сумку чи інші речі, їх 
законним власникам, або якщо 

критичне становище просто змушує вас 
це зробити. Також у жодному разі не 
можна торкатися або перевіряти чужу 
пошту. Це не тільки свідчить про погане 
виховання, але є незаконною дією.

«Х-ФАКТОР» –  
він і є… «Х-ФАКТОР»

Ажіотаж, ажіотаж: у театрі  
ім. О. Кобилянської – фіналісти 
другого сезону «Х-фактору». 
Малеча, підлітки і молоді люди 
прийшли послухати своїх ку-
мирів, які ще недавно були 
зовсім нікому не відомими. А 
нині, щоби глянути на них і по-
слухати, треба викласти від 80 
до 380 гривень. Незважаючи 
на високу ціну квитків, зал 
був переповнений фанатами, 
які оплесками та вигуками 
викликали своїх улюбленців, 
бо ті запізнилися мало не на 
годину. Втім, це лише «розі-
гріло» глядачів. 

…Під час концерту ведуча 
Ірина Борисюк не втомлюва-
лася оголошувати про  авто-
граф-сесію зі своїми куми-
рами після концерту для всіх 
охочих. Та, як з’ясувалося, 
«акція» була не благодійна. 
Кожен, хто волів мати фот-
ку напам’ять, повинен був 
придбати плакат за 30 грн. і 
футболку за… 130 грн. Охочих 
виявилося чимало. Усі вони 
скупчилися під сценою, кожен 
намагався отримати автограф 
і сфотографуватися зі своїми 
улюбленцями. Найкмітливіші 
вискакували на сцену. Але там 

на них чатували охоронці – 
таку перешкоду здолати фани 
не могли. Саме тому серед них 
залишилося багато невдо-
волених і навіть обурених. Як 
з’ясувалося, їх елементарно 
надурили, бо не всі, хто купив 
плакати і футболки, отримали 
автографи. Остаточно ж зіпсу-
валося враження від концерту 
в тих, хто заплатив додатково 
ще й охоронцям по 160 гри-
вень за фото з фіналістами, 
але залишився ні з чим, себто 
«з носом». Бо фіналісти дру-
гого сезону непомітно щезли 
й ошуканим шанувальникам 
нічого не залишалось, як розі-
йтися по домівках.

Фанатці Галі поталани-
ло більше за інших. Бо вона 
покидала концертну залу з 
фотографією та автографом: 
«Враження від концерту що-
найкращі. Найбільше спо-
добався переможець Віктор 
Романченко. Та дуже не спо-
добалось, що мені та подрузі 
довелося заплатити охорон-
цям по 160 гривень за мож-
ливість сфотографуватися зі 
своїми кумирами. Адже перед 
цим ми купили ще й футболки 
та плакат. Як на мене, це вже 

занадто! Хоча… буде що по-
казати друзям…»

Альона ГОЛОВІНА, 
практикуючий психолог: 
«Фанатизм, як соціально-пси-
хологічне явище, найчастіше 
асоціюється з цінностями, 
віруваннями, внутрішньою 
філософією людини. Зазви-
чай, говорячи про фанатизм, 
надаємо поняттю негатив-
ного забарвлення. Бо коли 
людина фанатично слідує чо-
мусь, вона втрачає гнучкість, 
об’єктивність. Як правило, 
фани не сприймають інші точ-
ки зору. Бажання відстояти 
своє бачення і свого кумира 
за будь-яку ціну, привалює 
над усім.

Якщо йдеться про фана-
тизм молоді, то тут спостеріга-
ється внутрішнє і психологічне 
прагнення бути прийнятим у 
колі друзів, однолітків. Якщо 
за цим немає психологічної 
шкоди, то це нормальне при-
родне явище. Коли ж людина 
забуває про себе, втрачає ба-
жання жити, їсти, тоді йдеться 
про негативний бік фанатиз-
му». 
Ольга МАНДАЛАК,  Наталка 

ЮРІЙЧУК, студенти ЧНУ

Цікаві факти з усього світу
Арахіс використо-

вується як сировина 
при виробництві ди-
наміту.

Перший в історії 
одеколон з’явився як 

засіб профілактики чуми.
Кожну секунду 1% населення Зем-

лі п’яний, як «чіп».

Щоби покінчити життя самогуб-
ством за допомогою кави, потрібно 
випити 100 чашок поспіль.

Ганс Християн Андерсен не міг 
грамотно написати практично жодного 
слова.

Кожен день у світі з’являється в 
середньому 33 нових продукти. 13 з 
них – іграшки.

Людина за все життя проводить 
близько двох тижнів в очікуванні зміни 
сигналу світлофора.

До чаю людина звикає швидше, 
ніж до героїну.

Туалетний папір був винайдений 
1857 року.

Кожен день американці викидають 
на смітник 20 тисяч телевізорів, 150 
тисяч тонн пакувальних матеріалів і 43 
тис. тонн їжі.

або Як на фанатах гроші заробляють

 Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить  
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – домоволодіння (одноповер-
ховий житловий будинок з підвалом (літ.А), загальною площею 50,50м2, та являє собою двокімнатний кам’яний окремо 
розташований житловий будинок, одноповерховий окремо розташований житловий будинок з підвалом та мансардою 
(літ. В) загальною площею 349,40м2 та сарай (літ. Б) площею забудови 22,72м2) знаходиться в м. Сокиряни, пров. 
Головачука (пров.Банний), буд.6. Сокирянського району Чернівецької області, та є власністю Боднар Зінаїди Павлівни 
(м. Сокиряни, вул. Ватутіна,21). Одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А) – загальна площа  - 50,50м2, 
житлова – 22,30м2 та складається з: (підвал – 14,30м2, кухня – 5,40м2, 1-а житлова кімната – 11,90м2, 2-га житлова 
кімната – 10,40м2, коридор – 8,50м2) висота поверху – 2,45м.. Житловий  одноповерховий будинок з підвалом та ман-
сардою (літ.В) загальна площа – 349,40м2, житлова площа – 200м2 та складається з:  підвал – 128,20м2( приміщення 
№1 – 3,40м2, приміщення №2 – 40,9м2, комора №1 – 3,40м2, комора №2 – 2,90м2, комора №3 – 3,70м2, комора №4 – 
4,20м2), І-поверх (коридор – 4,70м2, 1-а кімната – 100,5м2, вбиральня – 1,6м2, вбиральня – 4,70м2, комора – 3,00м2, 
2-га кімната – 8,70м2, 3-тя кімната – 8,5м2, 4-а кімната – 84,50м2, кухня – 10,80м2)., висота підвалу – 3,0м, висота 
І-го поверху – 2,80м. Сарай (літ.Б) площа забудови – 22,72м2, висота приміщень – 1,65м. Фундаменти – бутобетонні, 
камінь-ракушняк, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’янні балки, заповнення глиновалько-
ве, з/б плити, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги дерев’яні, керамічна плитка, цементні, двері – дерев’яні, 
вікна – дерев’яні, оздоблення – побілка водяними сумішами, пофарбування олійними фарбами, штукатурка, оббивка 
вагонкою Інженерне устаткування – електропостачання, газифікація, водопостачання, інд.опалення. Технічний стан 
домоволодіння характеризується як добрий. Земельна ділянка загальною площею 0,06га, на якій знаходиться домо-
володіння належить боржнику. Майно є власністю боржника на підставі свідоцтва про право власності САВ №048851 
від 06.04.2007р. та державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №639372 від 23.01.2006р.. Інші 
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 566 984,40 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25095 від 19.12.11)

Гарантійний внесок – 28 349,22 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:  ВАТ «Державний Ощадний Банк України» в особі Сокирянського відділення №6801  (м. Сокиряни, вул. Горького, 
буд 5)По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на 
використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 
в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». По-
силання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 13 березня 2012 р. об 12:00 
год. за адресою: м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Сокирянського РУЮ. Остаточний термін подачі 
заяв 13 березня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в 
ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління 
юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних 
торгів з 9-00 год. до 18-00 год.   Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

начальника Новодністровського міського управління 
юстиції;

начальника Путильського районного управління юстиції 
(на період знаходження основного працівника у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді 
головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

начальник відділу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну реєстраційної служби Заставнівського районного управління 
юстиції (на період знаходження основного працівника у відпустці 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа-
ліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних 
посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 4 років, знання державної мови та ПК.

головних спеціалістів реєстраційної служби Заставнівського 
та Кельменецького районних управлінь юстиції; 

головних спеціалістів реєстраційної служби Сторожинець-
кого та Кіцманського районного управління юстиції (на період 
знаходження основного працівника у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-

аліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше 5 років, знання державної мови та ПК.

спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби  Путильського районного управління 
юстиції.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді 
спеціаліста І категорії чи в інших сферах управління не менше 1 року, 
знання державної мови та ПК.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажа-
ють брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийнят-
тя на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками; 

2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України „Про 
засади запобігання і протидії корупції”;

копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 

55-09-61.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ  ПОСАД:

 Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого не-
рухомого  майна : ЛОТ № 1 – нежитлові будівлі та споруди , що знаходиться: вул. Радгоспна, 6, в смт. Глибока, Чернівецької області. 

Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 1760,50 кв.м. в.т.ч. кафе-бар (літ А), склад (літ. Б,В, Ж,Л), битове приміщення (літ. Г), гараж (Д), прохідна (Е), 
вбиральня (літ.К), навіс (літ. М), підвал (літ.ПД), трансформатор (літ. Тр), огорожа (№1-3). Будівля кафе-бару (літ.А) - загальна площа - 460,30кв.м,  висота – 4,20м, 
Склад (літ. Б) – загальна площа – 91,10кв.м, висота – 3,5м, Склад (літ. В) –  загальна площа – 66,7кв.м, висота – 2,6м, Побутові приміщення (літ. Г) –  загальна площа 
– 143,70кв.м,  висота – 3,5м. Гараж (літ.Д) –  загальна площа – 268,20кв.м,  висота – 4,5м. Прохідна (літ. Е) –  загальна площа – 19,30кв.м,  висота – 3,2м. Склад (літ. 
Ж) – загальна площа – 398,80кв.м,  висота – 4,00м. Склад (літ. Л) –  загальна площа – 225,40кв.м, висота – 2,70м. Вбиральня (літ. К) –  загальна площа – 2,7кв.м, висота 
– 2,0м. Навіс (літ.М) –  загальна площа – 82,50кв.м, висота – 3,0м. Підвал (літ. Пд) –  загальна площа – 31,5кв.м,  висота – 2,00м. Трансформатор (літ. Тр) – будівельний 
об’єм – 1,7м3. Огорожа (№1-3) – металева сітка та штахетник, площа, м.п. – 246,7.  Фундаменти - бетонно стрічковий, черепашник, бетонний, стовпи металеві в бетоні. 
стіни – цегляні 1,5, 1,0, черепашник, перегородки – цегляні 1,0 і 0,5, черепашник,  перекриття - залізобетонні панелі, підлога – бетонна, глина, дах – 2-х, 1-но скатний, 
шифер, руберойд. Оздоблення (внутрішнє – поштукатурено побілено, зовнішнє – поштукатурено шуба, побілено). вікна дерев’яні, двері – металеві,  дерев’яні, ворота 
дерев’яні. Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В. Опалення – пічне.Нежитлові будівлі та споруди знаходиться за адресою: вул. Радгоспна, 6, в смт. 
Глибока, Чернівецької області, що є колективною формою власності   ВАТ «Букогор», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САА №360331. 
Земельна ділянка площею 0,9000 га, за цільовим призначенням для  обслуговування кафе-бару, адміністративного та підсобних приміщень не приватизована та перебуває 
в довгостроковій оренді  на підставі договору оренди землі від 16.02.2009р.Стартова (початкова) ціна – 578 553,50 грн. без ПДВ (договір № 1-25064 від 14.09.2011р). 
Гарантійний внесок – 69 426,42 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Державою.По лотам обмеження на використання 
загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для нежитлових приміщень.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 15 березня 2012 р. об 10:00 год. за адресою:  Смт. Глибока, в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ 

Остаточний термін подачі заяв 12 березня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, 
одержувач: ВДВС Глибоцького 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

Про що розкаже підпис людини

Напрямок підпису
Спершу зверніть увагу, куди 

спрямований кінець підпису.  Якщо 
вгору – це свідчить про енергію, 
силу, в характері людини пере-
важає оптимізм. Прямий напрям 
– збалансованість оптимізму і песи-
мізму. Якщо ж кінець підпису спря-
мований вниз – людина піддається 
песимізму та депресіям.  Такі люди 
слабкі волею, схильні до серцево-
судинних і нервових захворювань.

Довжина підпису
Довгий підпис властивий ґрун-

товним, неквапливим людям. Вони 
уперті, наполегливі, занудливі та 
прискіпливі. Короткий підпис – у 
людей зі швидкою реакцією, яким 
іноді не вистачає терпіння для гли-
бокого та детального аналізу. Вони 
не здатні до монотонної роботи.

Величина літер
Якщо великі літери дуже від-

різняються за розміром від малих, 
– автор підпису примхливий при-
скіпливо ставиться до оточуючих. 
Якщо ж букви у підписі однієї ве-
личини, то його власник не має 
претензій до життя і дуже скромна 

особистість. 
Загалом маленькі літери на-

лежать конкретним і раціональним 
людям, здатним концентруватися. 
Але зовсім малюсінькі букви свід-
чать про скупість, дріб’язковість 
та егоїзм.

Великі ж літери, майже дитячі, 
характеризують автора як наївну, 
добру, довірливу та непрактичну 
людину. Та при цьому вона прагне 
до свободи та незалежності.

Заокругленість і 
гострота букв

Округлі літери малюються у 
підписі м’якими, спокійними та 
добрими людьми. Незграбні – свід-
чать про агресивний характер і 
честолюбство.

Іноді в підписі можна побачи-
ти, що на початку літери округлі, 
а потім незграбні. Аналіз такого 
підпису вказує на те, що людина 
спочатку показує себе м’якою, а 
потім вже проявляється її агресія.

 Зв’язаність і 
розірваність букв

  Якщо в підписі всі букви 
пов’язані між собою – це свідчить 

про послідовність та логіку. Така 
людина консервативна у своїх 
поглядах і складно сприймає 
щось нове. 

Коли в підписі помірна кіль-
кість розривів між буквами – це 
означає, що власник підпису 
вміє поєднувати бажане та дій-
сне. Суцільні розриви між бук-
вами в підписі характеризують 
автора як людину непередба-
чувану, яка любить справляти 
враження на оточуючи.  

Прикраси в 
підписі

Чим більше буде в підписі 
різних прикрас, свічок, зави-
точків – тим більше в людини не-
щирості. Та іноді прикрашений 
підпис зустрічається у людей 
творчих професій, в яких багата 
фантазія та уява.

Простий підпис людини го-
ворить про скромність і простоту 
автора. В осіб із логічним скла-
дом розуму, у фізиків і математи-
ків, в підписі можуть  «зникати» 
деякі частини букв, що показує 
на конкретність мислення. Але 
якщо в такому підписі присутня 
розірваність між буквами, то це 
явний знак метушливості та не-
далекоглядності мислення.

Та все ж підпис людини є 
змінним, якщо людина вдоско-
налюється і розвивається – під-
пис на це вказує. А якщо дегра-
дує – деградує і підпис.

Коли людина пише, вона думає про правопис, про 
рівність літер у слові, тому прочитати її справжнє «Я» 
не завжди вдається. А от підпис зовсім не обмежує 
людину у фантазії. Однак підпис підвладний певним 
закономірностям, які відображають сутність натури. Це 
дозволяє описати психологічний портрет автора підпису.
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«Жива натура» Лариси Куваєвої –
на полотнах і в дітях 
Ессе про художницю, яка не проміняла Чернівці навіть на Рим, і до якої 
прихильні сонце, зорі і небо

У виставковій залі «Вернісаж» відкрилася 
експозиція відомої чернівецької художниці Лари-
си Куваєвої. Окрім творчих робіт із зображеннями 
буковинських краєвидів, міських пейзажів та 
улюблених мисткинею натюрмортів відвідувачі 
виставки мають змогу побачити картини її ви-
хованців, які займаються у студії «Академ-Арт» 
при чернівецькому обласному відділенні фонду 
культури. Тож у «Вернісажі» був пере-аншлаг не 
лише залюблених у творчість талановитої худож-
ниці шанувальників, а й особливо схвильованої 
та вдячної аудиторії – творчої  малечі та батьків. 
Останнім однак не варто було турбуватися: юні 
малярі вразили дорослих далеко не дитячою 
майстерністю та безпосереднім незамуленим 
поглядом на світ. Завдячувати тому маємо уні-
кальному, як на переконання батьків, педагогові 
Ларисі Куваєвій. 

Вона віддає перевагу одній з найскладніших 
технік малювання, що потребує не просто вправ-
ного володіння пензлем, а й вміння «встигати» 
за живою фарбою, яка нерідко поводиться на 
полотні непередбачувано – пише акварельними 
фарбами. До слова, такого рівня майстрів на 
Буковині не так вже й багато, щоби не сказати 
майже немає. Та найбільше, мабуть, вражає, що 
цю майстерність від неї легко переймають учні. 
Талановитого вчителя це утім не надто дивує, 
бо діти, за її словами, обожнюють непередбачу-
ваність, люблять експериментувати, гратися з 
кольорами та образами. 

До 12 років, – каже пані Лариса, – у дітей 
спрацьовує асоціативне сприйняття світу, вони 
пізнають його навмання й не надто схильні до 
логічного мислення. Логіка додається вже пізні-
ше, й невипадково саме у підлітковому віці дітей 
зазвичай приймають до художніх шкіл. Адже тоді 
юному таланту можна вже пояснювати такі речі, 
як стиль, композиція, гра світлотіні тощо. Проте у 
студії «Академ-Арт» навчаються образотворчому 
мистецтву зовсім маленькі, як на професійне око, 
діти – віком від 6 рочків. Це однак не заважає їм 
яскраво виражати себе: «Вони як бачать, так і 
пишуть – додає мисткиня, –  я лише  направляю їх. 
І цей процес взаємно збагачує – не лише я навчаю 
їх, а й вони багато що дають мені».

…Насправді можна лише дивуватися, як 
така маленька тендітна жінка встигає не лише 
жити повнокровним творчим життям – їздити на 
пленери, активно виставлятися за кордоном та в 
Україні, працювати зі студійцями – а й виховува-
ти п’ятьох (!!!!) дітей. Найменшій Марійці лише 
5 рочків, та олівця вона взяла до  рук, заледве 

навчилася триматися на стільці. Інші четверо 
малюють теж – їхні твори можна побачити на ви-
ставці у «Вернісажі». Проте професійних амбіцій 
стосовно власних дітей у пані Лариси немає. На 
думку багатодітної мами, якщо дитя просто на-
вчиться зосереджувати свій внутрішній погляд на 
красі, це вже скеровуватиме його життя на світлі 
стежки, чим би професійно воно в майбутньому 
не займалося. 

Власне, умінням бачити красу і передавати 
своє захоплення нею просякнута вся творчість 
художниці, яка пише у ліричній, ніжній, суто жіно-
чій манері. «Люди зазвичай занурені у буденність 
і не помічають усього, що дає радість і повноту 
життя, – зауважує пані Лариса. – Та хочеться, 
щоби глядачі відчули, яке воно – це життя пре-

красне, щоби стали щасливішими просто від того, 
що живуть, можуть творити та знати напевне, що 
все неодмінно буде добре!» 

Цікаво, що у своїй улюбленій квітковій темі 
художниця віддає перевагу не так натюрморту 
(у перекладі з французької «мертвій натурі»), як 
власне натурі живій. В кращому випадку це має 

бути жива квітка, яка випромінює життя, кольори 
та запахи. Лише за таких умов художниця здатна 
відчути живий зв’язок із нею та відтворити це жит-
тя на полотні. При цьому шанувальників Лариси 
Куваєвої вражає різниця у техніках та манерах 
письма, якими та володіє досконало – як сказала 
одна з відвідувачок виставки: «від найсуворішої 
класики до такого собі смачного асоціативного 
імпресіонізму».

Натхнення для своєї творчості майстриня 
шукає не лише під час пленерів, на старовинних 
вуличках рідних Чернівців та в Карпатах, а й у чис-
ленних закордонних поїздках, котрих було чимало 
як протягом усього її творчого життя, так і минулого 
року. Найбільше, мабуть, запам’яталися гостини на 
віллі відомого українського художника Темистокля 

Вірсти, яка просто потопає у природній розкоші 
Лазурового узбережжя Франції. Для митця, який 
прагне творчої наснаги, кращого місця, здається, 
просто не існує – каже пані Лариса, – сонце, про-
зоре море, евкаліпти, кипариси, розлиті у теплому 
повітрі фантастичні бальзамічні запахи – все це 
створює якусь дивовижну квінтесенцію того, що 
італійці називають «Дольче віта» – солодкої радості 
життя. Невеличкий шматочок цієї радості, до сло-
ва, також можна відчути та побачити на виставці, 
де представлено кілька робіт з цієї незабутньої 
подорожі. 

Крім того, найсильніші враження залишилися 
у художниці від минулорічних творчих поїздок 
до Австрії, організованих вихідцем з Буковини, 
талановитим художником і великим ентузіастом 
та популяризатором українського мистецтва в 
Європі Сергієм Малайко. Його стараннями в Ав-
стрії було створено культурний центр, в рамках 
роботи якого наші художники можуть їздити на 
закордонні пленери та показувати свою творчість 
європейським поціновувачам живопису. 

Однак куди би не закидала творча доля пані 
Ларису, зрештою всі її шляхи однаково ведуть не 
до Риму, а до рідних Чернівців. До слова, з Вічним 
Містом художницю пов’язують дуже особливі  
стосунки. «Я не просто люблю Рим, – розповідає  
вона, – це шматок мене. Ми п’ять років усією ро-
диною жили в Італії, доволі пристойно заробляли 
собі на життя малюванням й ніде я так добре не 
почувалася, як там. Проте в один момент ми з 
чоловіком почали усвідомлювати, що діти стали 
поволі забувати українську. Але ж ми не італійці і 
не римляни, й повинні пам’ятати – хто ми є і звід-
ки. Адже з ялинки неможливо зробити троянду». 

З п’ятьох дітей пані Лариси двоє народилися 
за кордоном – у Софії та Барселоні, а наймен-
ша Марійка після багаторічних мандрів світом 
з’явилася на світ уже в Україні. Про що її тала-
новита мама анітрохи не шкодує, бо усім своїм 
життям сповідує простий принцип – будь там, 
де ти є, і просто роби те, що можеш. І тоді сонце, 
зорі й небо самі прихилятимуться до тебе. Коли 
дивитися на життєвий та творчий набуток пані 
Лариси, легко повірити, що то є дійсно так.

Марина  МАРТИНЮК

Про це повідомили у Державному комітеті 
статистики України.

Народжуваність за минулий рік склала по-
над 502,5 тис., що на п’ять тисяч більше ніж у 
2010 р. Максимальний рівень народжуваності 
спостерігався у Рівненській області (понад 15 
малюків на 1000 жителів) у п’ятірці лідерів та-
кож Закарпатська область – майже 15, Волин-
ська – понад 14, Чернівецька – 12,5 та Одеська 
– понад 12 на тисячу жителів. 

Найнижчий рівень народжуваності за-
реєстрований у Сумській області – більше 9 
новонароджених на 1000 жителів. Пасе задніх 
Донецька і Полтавська область – по 9,5,  Луган-
ська – 9,3 та Чернігівська – 9,3. 

Коефіцієнт смертності зменшився з 15 до 
14,5 на 1000 жителів. Найнижча смертність 
була зафіксована в Києві – понад 9,5 на 1000 
жителів, а найвища у Чернігівській області – 
18,5. 

Населення України за минулий рік 
скоротилося на 145 тис. Нас тепер 
45,5 млн.
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