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Тетяна, Олена, Оксана – матері-страдниці, чиї діти перебороли
смертельну хворобу

Допоможіть
врятувати дитину!
Через видалену 10 років тому пухлину, око 12-річної Кароліни Паун
із Сокирянського району перестало
розвиватися. Дівчинка швидко втрачає зір. На операцію потрібна велика
сума грошей.

Фото Ігоря Константинюка

Найстрашніше – коли смертельно
нездужає твоя дитина

Кому не байдужа доля дівчинки, перераховуйте гроші на номер:
ПриватБанк
№ 4627 0812 0522 7692
Телефон матері: 098 65 74 575, Тамара Паун

акценти
абзац новин

Ч

ернівці трясло 24 рази. Як інформує
прес-центр міської ради, минулими
вихідними на території міста зареєстровано 24 поштовхи земної поверхні. Їх
класифікують як «події» та один землетрус з епіцентром 10 000 км від міста.

М

агазини «Кобзар» і «Мистецтво»
повернуть у власність громади області? Облрада Буковини звернулась до
міськради Чернівців із проханням надати
інформацію про функціонування переданих у комунальну власність територіальної
громади міста вищезазначених книжкових
магазинів та інформацію, яка підтверджує
збереження їхньої профільності, – повідомляє
прес-служба Чернівецької облради. Питання
про повернення «Кобзаря» та «Мистецтва» до
спільної власності області задля розширення
комунальної мережі книжкової торгівлі порушили депутати обласної ради Матвій Куцак та
Василь Нікітін. Чи повернуть магазини громаді,
депутати вирішуватимуть на найближчій сесії.

Ч

астину лікарні по вул. Фастівській
передадуть в оренду. На засіданні конкурсної комісії з передачі в оренду нерухомого
майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області вирішували
«долю» приміщення двоповерхової будівлі на
вул. Кафедральній, 2. Її здадуть в оренду для
розміщення закладу громадського харчування. Конкурсна комісія вирішила також передати в оренду частину приміщення першого
поверху Лікарні швидкої медичної допомоги
та майно по вулиці Кошового, 57 у Чернівцях.

П

ідприємці Чернівців дали міському
бюджету майже на 30 млн. грн. більше,
ніж за 2011 та 2012 року. В місті зареєстровано
понад 32 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, з них – 30,1 тис. – фізичних осіб – підприємців. У малому бізнесі було зайнято понад
50 тисяч осіб. У середньому на одному малому
підприємстві працювало 8 осіб. Надходження
до бюджету міста за минулий рік становлять
96,7 млн. грн. – на 29,4 млн. грн. більше ніж у
2011-му році. Більшість малих підприємств у
Чернівцях працює у сфері торгівлі та надання
побутових послуг; займається операціями з
нерухомим майном, орендою, інжинірингом та
наданням послуг підприємцям, у промисловості та будівництві, повідомляє сектор інформації
та зв’язків з громадськістю міської ради.
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Чернівці – треті за кількістю
дзвінків

На країни ЄС (крім Італії) припадає
15% міжнародного трафіку оператора.
Найінтернаціональніші абоненти
проживають на Івано-Франківщині:
там за кордон хоча б раз на місяць
телефонує кожен третій абонент МТС.
На другому місці Львівська область – з
зарубіжжям регулярно спілкується
25% її мешканців. 20% міжнародних
дзвінків здійснюють абоненти МТС в
Чернівецькій області.

Електрика дорожчатиме
Уряд дозволив приватизацію ще шести обленерго, – повідомляє ubr.ua. У Харкові, Запоріжжі, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому та Тернополі. У Кабміні
запевняють: завдяки продажу вдасться залучити інвесторів, що оновлюватимуть
обладнання цих підприємств.
А ось аналітики прогнозують перегляд розцінок на струм. Мовляв, нові власники не будуть меценатами і власні витрати перекладуть на плечі споживачів,
що, до речі, ми вже маємо у Чернівецькій області. Раніше у Фонді держмайна
прогнозували, що на приватизацію виставлять усі акції обленерго, які ще належать державі. А бюджет отримає завдяки таким угодам від півтора до двох
мільярдів гривень.

У

Чернівцях долучилися до соціального
проекту, спрямованого на боротьбу з
епілепсією. Проект організований Європейською асоціацією з боротьби із цим захворюванням, інформує прес-служба Чернівецької
ОДА. На початку нинішнього року на Буковині
зареєстровано 777 дітей, хворих на епілепсію. Наразі в Україні створений спеціальний
онлайн-сервер, де можна знайти цикл навчальних програм для дітей, хворих на епілепсію, та безліч корисної інформації для батьків.

Д

ля Сокирянської колонії – спецавтомобіль з Херсонщини. Новий спецавтомобіль на базі «ГАЗ-3309» для перевезення
засуджених і ув’язнених отриманий Сокирянською виправною колонією у Чернівецькій області, – повідомляє прес-служба
відділу Державної пенітенціарної служби
в Чернівецькій області. Його виготовлено
для Державної кримінально-виконавчої
служби підприємством Північної виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області.

С

ело Онут на Заставнівщині готується
до святкування 800-річчя першої
писемної згадки. Урочистості пройдуть 28
вересня, таке рішення прийняте на засіданні
оргкомітету з відзначення ювілейної дати.
Керівники села звертатимуться до підприємців – керівників місцевих підприємств та
вихідців з села – щодо надання підтримки у
підготовці та проведенні святкових заходів. Депутати області готують звернення до
Верховної ради про внесення 800-річчя села
Онут Заставнівського району Чернівецької
області до реєстру знаменних і пам’ятних
дат національного значення 2013 року.

Світ змінюється дуже швидко, і не кожна людина встигає за цими змінами. Щоби
не відстати від конкурентів, слід постійно
вчитися, проте далеко не всі здатні на це. І
кількість маргіналів, витіснених на узбіччя життя, на жаль, зростає.
На пострадянському просторі перестали працювати «соціальні
ліфти», за допомоги яких талановиті могли піднятися на вищі щаблі
соціальної драбини. Якщо колись здобуття вищої освіти гарантувало
людині підвищення її соціального статусу, то нині диплом хіба що задовольняє на деякий час особисті амбіції – лише поки свіжоспечений
магістр чи спеціаліст влаштується вантажником або підсобником на
будівництво, щоби заробити на шматок хліба. І неминучий наслідок незатребуваності деградуючим суспільством по-справжньому освічених
людей – катастрофічно падає якість освіти.
Пострадянській владі потрібний зовсім інший тип підданих: нездатних до самостійного мислення, але добре керованих за допомоги
різноманітних маніпуляцій. Ідеально пасує ця роль так званій «масовій
людині», головна характеристика якої – сірість, безликість, аморальність. Вона керується не розумом, а інстинктами та емоціями. Лінива
та самозакохана, масова людина прагне лише насолод і цілком задоволена своїм розумовим рівнем.
У західному світі вже багато десятиліть духовне та інтелектуальне життя підміняється культом споживання, проте після глобальної
кризи 2008 року й тут сталися помітні зміни. Мільйони споживачів на
собі відчули: щось у світі відбувається не так, як слід. Але самотужки
збагнути справжній хід історії вони не здатні. Адже масова людина не
мислить, вона лише використовує прості й легко зрозумілі стереотипи. З цих примітивних «пазлів» вона без особливих зусиль складає
картину світу.
Такі сурогати мислення постійно пропонуються суспільству засобами масової інформації, насамперед телебаченням. Коли якийсь стереотип набридає та втрачає ефективність, його замінюють на інший.
У сучасній Україні втрачає популярність стереотип «європейського
раю», його терміново підміняють казочкою про «переваги» Митного
союзу. А масова людина здатна проковтнути будь-що, аби тільки стереотип був якомога простішим. З’явилася ностальгія за радянськими
часами – її негайно чіпляють, як моркву, перед очима віслюка. Він,
бідний, тягнеться до ласощів, а заодно тягне воза. Так само й масову
людину «господарі життя» використовують як звичайну тяглову силу
– аби в’їхати на ній на вершину влади.
Людина масова жадібна до лестощів, чим користаються політики.
Сіру масу переконують, що вона складається з «обраних» за національною чи класовою ознакою. Свого часу примітивністю масової
людини користалися більшовики, фашисти і нацисти, встановлюючи
власні диктатури.
На жаль, сучасний світ знову вертається на старі манівці. І справа не лише у наступі агресивного ісламізму. В Європі активізуються
неонацисти, все помітніше вони діють і на пострадянському просторі.
Через розчарування суспільства ідеї демократії дискредитуються,
їм на зміну йде прагнення «сильної руки», яка несе суспільству виключно нещастя.
Та масова людина не відчуває небезпеки, навпаки, її сподівання на
краще життя пов’язані з насильством. Тож наступна біда не забариться.

Ігор БУРКУТ

Праця неповнолітніх: що треба знати
підліткам і батькам
У Хотинському районі у приватного підприємця, що
займається посередництвом у торгівлі, неповнолітній
хлопець три місяці працював різноробочим щоденно по
12 годин і без вихідних. Заробітна плата його складала…
аж 800 гривень на місяць.
На Вижниччині власник пилорами залучив до важкої
роботи на пилорамі двох неповнолітніх юнаків…
Це лише три з 16 випадків незаконного використання праці неповнолітніх, виявлених Територіальною державною інспекцією з питань
праці у Чернівецькій області у 14
роботодавців протягом 2012 року. З
огляду на те, що для багатьох сімей
заробіток 15-16-річних підлітків
зовсім не зайвий, проблема працевлаштування неповнолітніх загострилася. І хоча трудове законодавство
України забороняє використовувати
працю дітей до 16 років, на ділі випадки, коли батьки, «як виняток»,

дають згоду на працевлаштування
своїх 15-річних синів чи дочок, все
частішають. До того ж, досить багато
дітей бажають попрацювати у вільний від навчання час або на канікулах. Утім, Кодекс законів про працю
допускає прийняття на роботу учнів
загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних і середніх спеціальних
навчальних закладів для виконання
легкої роботи, яка не завдає шкоди
здоров’ю і не порушує процесу навчання, по досягненню ними 14-річного віку за згодою одного з батьків

або особи, що його замінює.
Як правило, неповнолітніх беруть на роботи, що не вимагають
високої кваліфікації та спеціальних
знань: молодшими сестрами-прибиральницями (колишні санітарки),
продавцями, різноробочими, учнями.
І самим підліткам, і їхнім батькам
варто знати кілька передбачених законом правил:
■ Особи, молодше 18 років,
приймаються на роботу лише після
попереднього медичного огляду і в
подальшому, до досягнення 21 року,
щороку підлягають обов’язковому
медичному оглядові.
■ Роботодавці зобов’язані вести
спеціальний облік цієї категорії працівників.
■ Забороняється залучати працівників, молодших за 18 років, до
нічних, надурочних робіт і до роботи
у вихідні дні.
■ Забороняється залучати осіб,
молодших за 18 років, до важких
робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

акценти
колонка редактора
Рай для касти
недоторканних

погляд політолога
Homo vulgaris –
людина масова

МТС: Західна
Україна щомісяця
телефонує
за кордон 2
мільйони разів.

Щоп’ятий абонент Західної України
регулярно телефонує родичам і друзям
за кордон за допомогою послуги «Доступний закордон», розмова в середньому триває не менше п’яти хвилин.
Найпопулярнішим напрямком серед абонентів Західної України є Італія.
На цю середземноморську країну припадає майже 50% закордонного трафіку. На другому місці – Росія. З північним
сусідом щомісяця розмовляє близько
20% західноукраїнських абонентів.
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■ Робочий день для неповнолітніх обов’язково скорочений, але
зарплата зберігається, як за повний:
– для працівників віком від 16 до
18 років – 36 год. на тиждень;
– для осіб від 15 до 16 років – 24
год. на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів,
які працюють протягом навчального
року у вільний від навчання час,
не може перевищувати половини
максимальної тривалості робочого
часу, передбаченої для осіб відповідного віку.
За результатами перевірок інспекторами з питань праці 14 роботодавцям видані приписи про усунення
порушень трудового законодавства.
6 роботодавців оштрафовані судом
на загальну суму 3,4 тис. грн.
Матеріали перевірок стосовно
4 роботодавців направлені до правоохоронних органів, порушена 1
кримінальна справа.

За матеріалами
Тердержінспекції з питань праці
у Чернівецькій області

Хто не працює,
той не їсть. Крім
«мертвих» душ. А
душі ці працюють, чи
то пак, не працюють,
у Верховній Раді. Але
їм це не шкодить. Навпаки, приносить дивіденди, що певним
чином є надприродним явищем. Однак наша
ВРУ – загалом явище доволі фантастичне,
навіть фантомне. Бо уявіть собі на хвилинку, що вам вранці ліньки встати та йти на
роботу, бо маєте інші плани й заняття, що
приносять задоволення. Та попри це вам далі
платять зарплату. Та й не просто зарплату, а
найвищу в Україні, ще й обдаровуючи пільгами, яких не менше, ніж у Рябка бліх.
Гадаю, фантазії на таке у більшості простого люду не вистачить. Та в нашій Верховній
Раді подібний стан речей – реалії. Нардепи не
ходять на засідання сесії, за них голосують – і
все о’кей. А коли від них вимагають виконання
безпосередніх обов’язків – це вже стає проблемою. Хоча не для них, а для всієї країни,
громадяни якої, до речі, працюють. А от їхні
обранці, себто народні слуги, запрацювати
не здатні. ВРУ вкотре гальмує поступ. Чому?
Бо так вигідно Партії регіонів, замовлення
якої виконує талановитий диригент більшості
Чічіков. Пробачте, обмовилася, – Чечетов. Та,
як каже наш коректор – прихильниця Фройда,
іноді помилка буває влучнішою за підібране
слово. Адже і справді, ті нардепи, які не хочуть
власноруч голосувати, тобто воліють не ходити на роботу, є «мертвими» душами України,
які приносять своїм кланам зиск.
Доводиться лише дивуватися та захоплюватися генієм українця Миколи Гоголя,
який став російським класиком і чия історія
«мертвих душ» отримала таке несподіване продовження. Втім, чи несподіване?
Адже всі життєві колізії, як стверджують
літературні критики, зводяться до п’яти сюжетів. Отож, мабуть, і не дивно, що історія
«мертвих душ» Гоголя проявилася у сьогоднійшній діяльності нардепів. А Чечетов,
немов той Чічіков, стриже купони і скеровує
процес у потрібному напрямку.
На запитання, як же став можливим такий повтор мало не через два століття, – відповідь одна: ми не змінилися. На жаль. Тому
й годуємо касту недоторканних, створюючи
для них рай тут, на Землі...

Людмила ЧЕРЕДАРИК
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Не «знявся» з обліку – плати
штраф
Для підприємців, які виїхали за кордон і не
знялися з обліку, передбачений штраф.
За словами Сергія ЛЄСНІКА, заступника
начальника Державної податкової інспекції у м. Чернівцях, таких підприємців у місті
чимало. І податківці радять підприємцям, які
планують виїжджати за кордон, вчасно закрити
реєстрацію. Адже це потребує досить багато
часу: заява громадянина розглядається не
менше двох місяців. Якщо людина не встигає
«знятися» з обліку особисто, їй варто залишити
доручення на когось з близьких на представлення підприємця без його присутності.
– Якщо людина все ж не знялася з обліку,
– говорить п. Лєснік, – і поїхала на тривалий

кримінал

термін, скажімо, на рік, і не подала вчасно заяву на спрощену систему оподаткування, вона
автоматично стає платником загальної системи
оподаткування.
У Чернівцях зареєстровано близько
30 тис. приватних підприємців.
За загальною системою підприємець повинен раз на рік подати декларацію. Якщо за
перший рік він не подав декларацію, згідно
податкового кодексу, відповідальність становить 170 грн адмінштрафу, за другий рік
– 1120 грн.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Укрпошта готова встановити чіткі правила
Укрпошта повинна забезпечувати універсальні послуги поштового зв’язку за чинними
помірними цінами на всій території України. При
цьому для національного оператора і державного підприємства існують суворі обмеження
та зобов’язання. А приватні учасники ринку
«грають» недобросовісно, і контролю за їхньою
діяльністю немає. Чіткі правила поставили б усіх
поштових операторів у рівні умови, – в цьому
полягає мета законопроекту.
Компанія, що бажає надавати поштові послуги, повинна
відповідати певним
критеріям, зокрема
низці вимог до якості
їхнього надання. А
для цього передусім
слід дати визначення, що є поштовою
послугою, а що універсальною поштовою послугою (відповідно до Конвенції ВПС), розмежувати послуги з доставки поштових відправлень
і з доставки вантажів, нарешті, скласти перелік
поштових послуг, які контролюватиме держава.
Укрпошта пропонує закріпити її монополію
на всю кореспонденцію до 50 г і встановити
суворий контроль за додержанням цієї норми.
Важливим питанням є доставка передплатних
періодичних видань: тарифи на ці послуги не
змінювалися вже 5 років – на відміну від цін на
енергоносії, мінімальної зарплати тощо. Через
це збитки Укрпошти становлять 200 млн. грн.
щороку. При цьому йти «на село» з аналогічними
послугами приватні компанії не квапляться, їм це
економічно невигідно.

Уже сьогодні мешканці кількох областей
України можуть, не виходячи з дому, отримати
низку адмінпослуг: оформити субсидію на
«комуналку», кілька видів довідок і дозволів.
Невдовзі адмінпослугами охоплять усю країну.
Планується також розпочати проект «Електронна поштова скринька» для підприємців.
Використовуючи електронний підпис, вони
зможуть обмінюватися інформацією з державною
податковою службою, контрольними
органами тощо. «Гібридна пошта» за
списком адресатів
доставлятиме отриману від клієнтів інформацію. Ще одна
цікава пропозиція
– послуга єдиного
рахунку, куди входитимуть усі платежі
за певною адресою.
Укрпошта співпрацює з кількома провідними
банками України, зацікавивши їх тим, що жодний
банк не має такої розгалуженої мережі, як 14
тисяч відділень поштового зв’язку в усій Україні.
Поширюється співпраця з інтернет-магазинами.
Через 5 років на модернізацію Укрпошти
працюватимуть нові автоматизовані сортувальні
центри, оновиться транспорт.
Поштовиків навчатимуть працювати з клієнтами, по-новому ставитися до виконання
своїх обов’язків. Навчання пройдуть усі – від
директора філіалу до листоноші й оператора
відділення, – повідомила Гендиректор Укрпошти
Оксана Плотникова.

За матеріалами «Поштового вісника»

Журналістів переконували, що
Чернівецька ОДА відкрита

Бо губернатору можна зателефонувати на мобільний
В облдержадміністрації повідомили, що торік
до них надійшло 3438 звернень від громадян.
До губернатора Буковини Михайла Папієва
особисто звернулося 1511 людей, з них 1287 – на
«губернаторський» мобільний телефон.
Щоправда, за дослідженнями
соціологів, ситуація із доступністю та прозорістю місцевих
владників набагато гірша. Центр
політичних студій та аналітики, за
підсумками власного моніторингу, найбільшими порушниками
закону «Про доступ до публічної
інформації» на місцевому рівні
визнав Чернівецьку та Чернігівську обласні державні адміністрації та Раду міністрів Криму. Про це
на прес-конференції «Закон про
доступ до публічної інформації:
два роки умовно», повідомив

Віктор ТАРАН, директор центру.
Саме ці органи влади найчастіше
не надавали відповідей на запити
або надавали їх невчасно чи не
повною мірою.
Та Олександр ТІЩЕНКО, начальник відділу роботи зі зверненнями громадян і доступу до
публічної інформації ОДА, не
визнаючи сумної першості чернівецької влади в непрозорості, почав запевняти, що ЧОДА відкрита, а зазначеному моніторингу не
можна довіряти, бо він базується

на недостовірних фактах:
– Вони надіслали нам дев’ять
офіційних запитів на які отримали
вичерпні відповіді, а ще чотири
інформаційні запити вони відправили не на ті електронні адреси,
тобто відправили на електронні
пошти структурних підрозділів
управлінь, – наголошував пан
Тіщенко.
Чиновник переконаний: про
відкритість влади свідчить і той
факт:
будь-який громадян
може телефонувати особисто до губернатора за
мобільним номером
091-33-111-33
За словами Олександра Олександровича, від травня 2011 року
– моменту набрання чинності
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Законом України «Про доступ
до публічної інформації» – до
облдержадміністрації надійшло
59 запитів на інформацію, впродовж минулого року – вже 135, а
від початку нинішнього року – 27
запитів. Найбільше до органів
влади зверталися торік жителі
Чернівців – 216 звернень, найменше запитів надійшло з Новодністровська – 10.
На всі запити надані відповіді
за чинним законодавством, зауважив чиновник.
Та «задоволення» від пресконференції журналісти не отримали: конкретних відповідей від
пана Тіщенка вони не дочекалися.
Напрошується висновок: доступ до
публічної інформації в Чернівецькій ОДА й справді закритий?

Анна КЛЮС, «Версії»

Ч

оловік, що вбив пенсіонерку,
сяде на 12 років. Не відбувши покарання за крадіжку автомобіля – 5 років
позбавлення волі з іспитовим строком
1 рік – 18-річний молодик потрапить до
в’язниці за розбій, крадіжку та умисне
вбивство. Минулого літа буковинець,
знявши вікно, проник до будинку жительки Брусниці, кілька разів ударив
стареньку дерев’яною палкою по голові,
від чого вона й померла. Тоді відшукав
у помешканні понад 35 тисяч гривень і
втік. А ще через кілька днів юнак викрав
машину. Правоохоронці довели його
причетність ще до кількох крадіжок, за
що хлопчина й поплатився свободою.

Н

а будівництві гідроелектростанції
незаконно привласнили 640 тис.
грн. Гроші привласнили посадовці приватних фірм, які виконували будівельні
роботи на Дністровській ГАЕС. У січні
цього року слідчий відділ Управління
СБУ в Чернівецькій області розпочав
досудове розслідування за цим фактом.
Як зазначили у прес-службі відомства,
співробітники СБУ викрили привласнення коштів замовника, яке відбулося 2009
року. Завищивши вартість матеріалів
та робіт із монтажу охоронної огорожі
території, співпідрядники привласнили
гроші. Наразі за визначенням обласної
прокуратури матеріали кримінального
провадження спрямовані до слідчого
Управління УМВС України в Чернівецькій області. Подібна ж афера викрита
есбеушниками і в галузі ремонтних доріг.

З

а півтора місяці на Буковині викрили 10 підпільних гральних
закладів. Нещодавно на Сторожинеччині
оперативники викрили факт надання
послуг у сфері грального бізнесу 27-річним місцевим мешканцем. Установили
вони й організатора: власником ігрових
автоматів виявився 30-річний житель
райцентру. У Заставні були виявлені
13 комп’ютерних системних блоків,
переобладнаних під гральні автомати.
Обладнання направлене на експертизу.
Відкрите кримінальне провадження,
наразі триває досудове розслідування.

Ч

иновницю міськради звільнили
за підробку документів. Керуюча
справами Заставнівської міської ради, не
маючи відповідних повноважень, незаконно видала знайомому клопотання до
Заставнівського райсуду про звільнення
від адміністративної відповідальності за
скоєне правопорушення. До міської ради
з письмовою заявою про надання такого
клопотання цей громадянин не звертався. За постановою суду, чиновницю
оштрафовано за корупційне правопорушення на 850 грн. Її звільнено з посади.

Г

олова однієї з сільрад на Сторожинеччині попався на хабарі. Чиновник
одержав від львів’янина $130 тис. доларів
за надання в оренду ставка на 49 років.
Хабарника затримали «гарячим слідом»
одразу після одержання хабара слідчі прокуратури спільно з працівниками УДСБЕЗ
УМВС України в Чернівецькій області.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, – повідомляють у пресслужбі прокуратури Чернівецької області.

П

ідлітки вкрали «Волгу» і поїхали на дискотеку. У Чернівцях
троє хлопців віком 12-16 років викрали
стареньку «Волгу» ГАЗ-24 – покататися.
Авто викликало підозри, коли, обганяючи тролейбус, ледве не зачепило
іншу автівку. Тоді інспектори звернули
увагу на те, що у машині сиділи діти.
Згодом хлопці пояснили, що двері були
не зачинені, а ключі господар залишив у
салоні. «Викрадачі» встигнули з’їздити
в село, де того вечора була дискотека.

регіональні
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Тисівчани проведуть сходку села повторно

Таке рішення вони прийняли на зборах, які відбулися у
п’ятницю,15 лютого. Бо відповідні служби, представників яких
люди хотіли бачити на сходці, проігнорували запрошення
тисівчан. Громада зауважила також, що з 20-ти сільских
депутатів до клубу прийшло тільки семеро...
– Я особисто був у першого заступника голови райдержадміністрації Пожоги, повідомив його про сходку села і
дав перелік служб, які ми хочемо бачити
на зборах, – виправдовувався перед

обуреними людьми сільський голова
Василь Коваль. Він пояснив, що голова
райради на лікарняному після операції.
А керівник райдержадміністрації на
курсах. За словами голови, Георгій Ла-

зарович Пожога пообіцяв, що представники служб, до яких громада
має претензії, будуть. Та нібито й
сходки відбуваються ще у кількох
населених пунктах району...
Зрештою, село на 3600 душ не
забули-таки і до нього зі Сторожинця приїхав представник управління
праці та соціального захисту населення, який займається компенсаціями. Пан Пилипко роз’яснив
механізм виплати субсидій. Хоча
саме до нього в людей питань було
найменше. Однак щодо нагального
ремонту ФАПу, де зі стелі буквально капає на голову відвідувачам,
запитали з головного лікаря центру первинної медико-санітарної
допомоги п. Євдокименка доволі
суворо. Тим паче, що ремонт закладу був на цей рік запланований,
а в переліку його немає! Головний
лікар пообіцяв посприяти у вирішенні проблеми та збільшити
кількість ліжок у стаціонарі. Він
порадив також громаді самотужки
відкрити в селі аптечний кіоск.
А найбільше тисівчани прагнули побачити керівників РЕМу,
райавтодору, Укртелекому, а також
з’ясувати, чому не потрапила до
переліку будівництв місцева школа. Адже згідно програми соціально-економічного розвитку району
на 2010-2015 роки, будівництво
ЗОШ повинне було розпочатися ще
торік. Як не як, а тисовецькій школі

125 років. Селяни сподіваються,
що потім переобладнають приміщення старої школи на дитячий
заклад, бо в населеному пункті
кілька сотень малят потребують
дошкільної підготовки.
Оскільки представників відповідних районних служб не було, всі
«тлумаки» незаслужено дісталися
сільському голові. Найбільше люди
скаржилися на роботу РЕМу та
відсутність транспортного сполучення з районом. А коли присутній
на зборах депутат обласної ради
Руслан Мельник озвучив відповідь Обленерго про те, що заміри у
центрі Тисівців та на куті Горайця
показали норму, люди просто сміялися, а дехто від обурення почав
навіть вигукував: «Брехуни! Усі
брехуни!».
«Можновладці, бійтеся
сміху. Коли люди сміються,
їм втрачати вже нічого», – з
народної мудрості.
А депутат сільської ради Віктор
Веренько прокоментував: «Трансформатор на Горайці – найстаріший
в районі, його поставили ще 1963
року. Тож звідки там візьметься нормальна напруга?». Його
доповнив Геннадій Ончуленко,
дитина війни: «У центрі Тисівців
маємо 127 – 140 вольт. А коли вітер і дощ – світла взагалі нема. Що

«Фортеця Гетьманів»
шукає інвесторів

або Біля Хотинської фортеці зведуть готельний комплекс?!
Хотинська фортеця торік прийняла
понад 80 тисяч туристів, повідомила
на прес-конференції Єлизавета
БУЙНОВСЬКА, в. о. директора
Державного історико-архітектурного
заповідника «Хотинська фортеця». Та
чимало людей, що приїжджають у Хотин
задля відпочинку, не можуть залишитися
там на кілька днів. І не через брак
грошей, просто довкола Хотина слабо
розвинена інфраструктура.

Фото Ігоря Константинюка
Готелів у Хотині та поблизу міста дуже мало. Саме
тому ще 2009 року з’явився
намір збудувати поблизу
Хотинської фортеці готельно-туристичний комплекс
«Фортеця Гетьманів», який
буде чітко вписуватися у загальний історичний екстер’єр
фортеці. Відвідувачі ж, на
жаль, до Хотина заїжджають тільки попутно, їдучи до
Кам’янця-Подільського.
– Головна проблема в тім,
що нас відвідують тільки у

світловий день, – розповідає
пані Єлизавета. – Та, забігаючи наперед, скажу, що
в нас цьогоріч здійснюється
європейський проект «Середньовічні перлини: Хотин
– Сучава – Сороки», в якому
задіяні три фортеці. Завдяки цьому, виділені кошти на
освітлення фортеці. Якщо все
буде гаразд, то вже 2014 року
наш замок буде освітлено, як
зовні так і зсередини.
Про те, що являє собою «Фортеця Гетьманів»,

розповів Віталій ВАКУЛА,
директор ТОВ «Фортеця
Гетьманів».
– Це буде готельний
комплекс на 150 місць. Сама
будівля займає 6 тис. м². Це
і ресторан, і кафе швидкого харчування, і піцерія, які
будуть оформлені в козацькому стилі, але з російськими,
польськими, турецькими мотивами. Вони будуть розраховані на туристів із різними
смаками та різними статками.
Родзинкою нашого комплексу

будуть музейні експозиції
з окремими залами розвитку фортеці в різні періоди
правління. Окрема зала буде
містити мініатюрні зображення фортець України, щоби турист, який відвідав нас, зміг,
не від’їжджаючи скажімо, до
Луцька чи Зварича, дізнатися
про тамтешні фортеці. Уночі ці
зали працюватимуть як хостели. Вся територія буде огороджена частоколом, із веж можна буде оглядати Хотинську
фортецю й Дністрові кручі.

Ми плануємо також створити
своєрідне Містечко майстрів.
Тут працюватиме крамниця,
до якої поставлятимуть виготовлені на місці хлібобулочні
вироби, молочні продукти,
соління, спиртне, працюватимуть також цехи з вишивки,
ткацтва, лозоплетіння тощо,
– розповів п. Вакула.
Наразі директор «Фортеці
Гетьманів» шукає інвесторів,
які підтримали б та втілили в
життя його ідею. Щоби добудувати комплекс, потрібні ще

тут скажеш? Усі лінії збудовані ще
в 70-их»...».
Люди розуміють складність ситуації, але хочуть, щоби їх теж розуміли і щоби їхні потреби цікавили
тих, хто нагорі вирішує проблеми,
які громаді не під силу. Та й не слід
забувати при цьому, що живемо у
ХХІ столітті. Тоді як знесений ще
2010 року пішохідний місток до
кута Горайця і досі заміняє кинута
дошка. У негоду діти бояться йти
через неї до школи.
Сільський депутат п. Веренько,
який там мешкає, запропонував
зробити навісну кладку власними
силами, бо від держави, мовляв,
не дочекаєшся. Та й досвід у нього
вже є, бо збудований на початку
60-их минулого століття місток
знесло водою ще 10 років тому. Тож
люди і зробили власними силами
тросову кладку.
Одне слово, турбот у громади
– повен рот. Однак вона ні на кого
їх не перекладає, намагається вирішувати самотужки. Люди своїм
коштом телефонізували й газифікували село, поклали асфальт
на центральній дорозі, яку ще й
розчищають та підсипають. Однак
є проблеми, що не в їхній компетенції. Тут уже потрібне плече держави, тим паче, що й держава добряче
спирається на людські спини...

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: « «Міцний горішок – 5»: 10.10, 14.10, 18.00, 19.50; «Повернення героя»: 12.00, 16.00, 21.40.
Малий зал: «Калейдоскоп кохання»: 16.30; «Секс і нічого зайвого»:
21.00; «Майстер»: 18.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Мисливці за відьмами 3D»:18.15; «Знедолені»: 15.15; «Міцний горішок
5»: 11.15, 13.15, 20.00, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Міцний горішок. Гарний день, аби померти»: 10.00, 11.40, 18.00,
19.40; «Метро»: 13.20, 15.40, 21.30.
Малий зал: «Калейдоскоп кохання»: 10.20, 17.20, 21.00; «Квиток на Vegas»:
12.20, 14.00, 15.40, 19.20.

близько 12 мільйонів доларів. Нині
уже вирито котлован у скельній
породі. У приватній власності пана
Віталія є 1,05 га території. Вже
оформлена відповідна документація та набрані бригади, які можуть
братися до роботи. Якщо би просто
зараз знайшовся інвестор, то, запевняє пан Віталій, реально здати
комплекс під ключ через два роки.
Сергій ПИВОВАРОВ, доктор
історичних наук, завідувач
кафедри етнології, античності
та історії середніх віків ЧНУ,
директор Буковинського центру
археологічних досліджень при
ЧНУ шкодує, що туркомплекс досі
не запустили: – «Фортеця Гетьманів» органічно доповнюватиме
все те, що є в Хотинській фортеці, – наголошує він. – І перетворить наш заповідник на унікальну
пам’ятку. Адже біда історичної
пам’ятки в тому, що біля неї немає
відповідної інфраструктури, немає
нормального готелю, місць, де
люди могли би нормально поїсти.
«Фортеця Гетьманів» у жодному
разі не є конкурентом Хотинській
фортеці, – підсумовує науковець.
Дмитро ПАВЕЛ, начальник
Управління інфраструктури та
туризму Чернівецької ОДА, додав, що від 2011 року садиби для
зеленого туризму, які мають до 30
ліжок, можуть приймати туристів
без ліцензування та реєстрування. Цим активно, за його словами,
користуються мешканці гірських
районів краю.
А щоби до Буковини було легше добратися, місцеві чиновники
міркують над тим, як покращити
залізничне та автомобільне сполучення. Для прикладу, фірмовий
швидкісний потяг «Чернівці-Київ»
невдовзі піде через Молдову в режимі закритих дверей. Відповідно
заощадять майже 3 години дороги,
до потягу додадуть 4 вагони.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Шовковий шлях». Виставка вишитих картин Світлани Малини.
Виставка фото з сімейного архіву уродженця Чернівців, письменника Грегорі фон
Реццорі.
«Столиці Європи. Вільнюс». Фотовиставка.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
22 лютого, 13.00: «Снігова королева».
23 лютого, 18.30: «Шельменко-денщик».
24 лютого, 12.00: «Як Настуня ледь не стала марою»; 18.30: «Інцидент».
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
21 лютого, 18.30: «Крещендо», м. Київ.
25 лютого, 18.30: Концерт симфонічного оркестру «BREVIS» - «Музика сердець. Роклегенди».
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
24 лютого, 12.00: «Веселі перегони».

УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10,08.05 Погода.
06.20 Рецепти здоров`я.
06.25 АгроЕра.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Х/ф «Чаклунка».
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Погода.
09.35 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
10.15 Т/с «Маруся».
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Темний силует.
13.05,18.45,21.20 Дiловий свiт.
13.10 Енергоблок.
13.20 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 I. Попович «Трембiтар
української душi», ч. 1.
16.00 Х/ф «Вiчний поклик».
18.30 Агро-News.
19.00 Сiльрада.
19.20,21.30 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Кiно в деталях.
00.15 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.05 Зiрки гумору. В. Данилець,
В. Моїсеєнко.
04.00 Дiловий свiт. Агросектор.
04.05 Т/с «Маруся».
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.50,02.40 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».

12.10 Комедiя «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика».
13.55,03.25 «Не бреши менi 3».
15.00,04.15 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.00,01.05 «Простошоу з Юрiєм
Горбуновим».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Т/с «Завтра буде завтра».
22.45,01.50 «Грошi».
00.05,05.00 Т/с «Незабутнє». (2).

Iнтер

05.40 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Х/ф «Зникла iмперiя».
11.20 Х/ф «Любити не можна
забути».
13.35 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.30 «Юрмала».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Шлюб за заповiтом».
(2).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Двадцять рокiв без
любовi».
22.25 Т/с «По гарячих слiдах 2».
00.25,03.35 Д/ф «Друге пришестя
Ванги».
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.50 Служба розшуку дiтей.
05.55,07.05,02.05,02.35 Погода.
06.00,04.25 Свiтанок.
07.00,07.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.10 Х/ф «О, щасливчик!»
12.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с «Бомбила».
14.55 Х/ф «Грозовi ворота».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Балада про Бомбера».
23.15,02.40 Свобода слова.
02.10 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03
.20 «Час спорту».
06.50,07.35,23.45,00.35,02.35,03.
25,04.15 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ «ВЕРНІСАЖ»
24 лютого відкриття персональної виставки «Любімо життя» художника Івана Гемері (живопис, графіка).
ПАБ «PUBLIK»
21 лютого: «I-RIS», м. Чернівці.
22 лютого: «Пестициди», м. Чернівці.
23 лютого: ҐОРҐІШЕЛІ м. Львів, конкурси, бійцівське шоу, вхід вільний.
24 лютого: «Beer-Gun», м. Чернівці.
25 лютого: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
26 лютого: «Jazz Do It», м. Чернівці.
27 лютого: «Гвавт», м. Чернівці.
ОРГАННИ ЗАЛ
23 лютого, 18.30: Концерт органної музики.

25 лютого
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.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.0
0,23.00,00.00,01.00,05.00 «Час
новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02
.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.40,08.40 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,10.55,11.55,12.55,13.
50,14.50,17.20,17.50,22.50,23.50,
02.25,03.55 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.15 «Велика полiтика».
11.15 «Час: пiдсумки тижня з Т.
Даниленко».
12.15 «Новинометр».
15.15 «Мамина школа».
16.10 «Вiкно в Європу».
16.45 «Мотор».
17.15 «Драйв-новини».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.10,05.10
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Податковий щоденник».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Гра долі
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00, 05.10 Т/с «Фурцева. Легенда про Катерину».
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.50,17.15 Т/с «Слiд».
10.00, 12.00 Т/с «Ви замовляли
вбивство».
15.35,03.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
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19.20,03.45 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого Савельєва».
22.00 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв». (2).
00.10 Т/с «У полi зору 4» (2).
02.30 Т/с «Безмовний свiдок
2»(2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
08.30, 23.30 Д \\фільм «Світ
мандрів»
09.05 12.30 14.30 22.25 01.30
03.10 05.30 – «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 02.00 Д/фільм «Абетка
виживання»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро-платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 12.20, 15.05, 21.10 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.55, 17.00, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
08.00, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.05 «Службу порятунку 101»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Біоритм»
09.25 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Дзеркало історії»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
17.30, 05.45 «Вертикальний світ»
18.00, 06.10 Т/с «Титани бізнесу»

понеділок
понеділок
19.00, 21.30 , 00.00 «Чернівецький репортер»
19.30, 21.25 «Афіша»
20.45, 05.20 «Шоста передача»
22.00, 03.35 Х/ф «Лагардер. Месник в масці» (2)
01.50 «Золота колекція кінематографа»

ТЕТ

06.00 Приколи на перервi.
06.05, 12.00 Т/с «Метод Лаврової».
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.55 УТЕТа тато!
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.30 Дайош молодьож!
15.35,01.25 Вайфайтери.
16.15 Т/с «Чемпiонки».
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20,21.35 Одна за всiх.
19.25 Богиня шопiнгу.
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Анекдоти.
00.00 Т/с «Реальна кров». (3).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Акцiя».
08.05 «Агенти впливу».
09.00 «Православнi святi».
10.55 Т/с «Павутиння 6».
14.55 Т/с «Слiпий 3».
18.30 «Випадковий свiдок».
19.00,23.45,02.00,04.10 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2).
00.15 Х/ф «Поцiлунок Дракона».
(2).
02.30 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».

СТБ

05.35 «Чужi помилки. Згадати
все».
06.20,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 Х/ф «Роза прощальних
вiтрiв».

11.40 «МайстерШеф».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Метод Фрейда».
22.25 «Детектор брехнi 3».
23.20 «Битва екстрасенсiв».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Х/ф «Акселератка».
02.50 «Краще на ТБ».
02.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Як сказав Джим».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.30,01.20 Погода.
09.00 Х/ф «П`ятий елемент».
11.40,17.55,20.50 Т/с «Воронiни».
13.20,14.35 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
16.50,21.55 Т/с «Свiтлофор».
19.25,01.15 Спортрепортер.
19.50 Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
23.00 Т/с «Щасливi разом».
00.00 Т/с «Щоденники вампiра
2». (2).
01.25 Т/с «Еврика».
02.10 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Т/с «Школа». (2).
03.20,04.15 Зона ночi.
03.25 Де ти, Україна?
04.20 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Solo-Mea.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф «Iгри в солдатики».
11.50 Х/ф «Кiт у капелюсi».
13.15 «Пороблено в Українi».
14.30,18.00 «Звана вечеря».
15.30 «КВК».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Лямур Тужур».
21.00 «Розсмiши комiка».
21.50 Х/ф «Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця». (2).
00.45 Х/ф «Весiльна вечiрка».
02.10 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10,08.05 Погода.
06.20 Рецепти здоров`я.
06.25 АгроЕра.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.20 Будмайданчик.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати».
08.15 Х/ф «Чаклунка».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
09.45 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
10.15 Т/с «Маруся».
11.45 Т/с «Москва. Три вокзали».
12.35 Крок до зiрок.
13.15 Хай щастить.
13.35,18.30,21.20 Дiловий свiт.
1 3 . 4 5 Х / ф « Т i н i з н и к а ют ь
опiвднi».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 I. Попович «Трембiтар
української душi», ч. 2.
16.05 Х/ф «Вiчний поклик».
18.45 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
19.25 Криве дзеркало.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.15 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20,02.00 Новини.
01.30 Про головне.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.05 Зiрки гумору. Брати Пономаренки.
04.00 Дiловий свiт. Агросектор.
04.05 Т/с «Маруся».
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.50,03.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00 «Шiсть кадрiв».

1 0 . 2 5 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде
завтра».
14.55,04.25 «Сiмейнi мелодрами».
15.55,01.05 «Простошоу з Юрiєм
Горбуновим».
16.45,05.10 «ТСН. Особливе».
2 2 . 4 5 , 0 1 . 5 0 « Ук р а ї н с ь к i
сенсацiї».
00.05,03.40 Т/с «Незабутнє». (2).
02.40 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

05.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
11.05,12.15 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
14.05 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
16.00,22.25 Т/с «По гарячих
слiдах 2».
18.10 Т/с «Шлюб за заповiтом».
(2).
20.00 «Подробицi».
00.25,04.15 Д/ф «Дивна справа.
Распутiн. Сповiдь пропащого
янгола».
01.25 Х/ф «Особливо небезпечний злочинець». (2).
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.25,07.05,02.25,04.15 Погода.
05.30 Факти.
05.55,04.20 Свiтанок.
06.55,07.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.40 Надзвичайнi
новини.
10.10,16.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.45,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.45,20.05 Т/с «Балада про
Бомбера».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Невидима сторона». (2).
02.30 Х/ф «О, щасливчик!»
04.00 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський

26 лютого
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,08.50,23.45,00.35,02.35,0
3.25,03.35,04.15 «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
,22.00,23.00,00.00,01.00,05.00
«Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 « Тр а н с м i с i я новини».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.20 «Новини Київщини».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.25 «Особливий погляд».
18.15 «Енергонагляд».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,02.40 «Агроконтроль».
22.45 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40 9.20 14.40 17.00 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.00 Гороскоп
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00, 05.10 Т/с «Фурцева. Легенда про Катерину».
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд».
1 0 . 0 0 , 2 0 . 0 0 Т / с « К о рд о н
слiдчого Савельєва».
12.00 «Хай говорять. Вантаж
200».

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10,08.05 Погода.
06.20 Рецепти здоров`я.
06.25 АгроЕра.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.20 Гiгабайт.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.15 Х/ф «Чаклунка».
УТ-1.
09.00,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Околиця.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.15 Т/с «Маруся».
11.45 Т/с «Москва. Три вокзали».
12.30,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.40 Погода.
12.50 Книга.ua.
13.10 Українська пiсня.
13.45 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 «Культ особистостi». Ю.
Рибчинський.
15.45 Х/ф «Вiчний поклик».
19.05,21.25 Криве дзеркало.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.15 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20,02.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.30 ТелеАкадемiя.
03.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
04.00 Дiловий свiт. Агросектор.
04.05 Т/с «Маруся».
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50,03.25 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде

завтра».
14.55,04.25 «Сiмейнi мелодрами».
15.55,01.05 «Простошоу з Юрiєм
Горбуновим».
16.45,05.10 «ТСН. Особливе».
22.45,01.50 «Табу з Миколою
Вереснем».
00.05,03.40 Т/с «Незабутнє». (2).
02.40 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв».

Iнтер

05.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
07.00,07.30,12.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
08.00,08.30,09.00 «Новини».
09.10,20.30 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
11.05,12.15 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
14.05 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
16.00,22.25 Т/с «По гарячих
слiдах 2».
18.10 Т/с «Шлюб за заповiтом».
(2).
20.00 «Подробицi».
00.25 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.05,04.45 Д/ф «Дивна справа.
Морськi розбiйники».
01.55 Х/ф «Помста - мистецтво».
(2).
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.00 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,07.05,02.15,04.20 Погода.
05.30 Факти.
05.55,04.25 Свiтанок.
06.55,07.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.30 Надзвичайнi
новини.
10.10,16.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.40,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.45,20.05 Т/с «Балада про
Бомбера».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Король говорить!» (2).
02.20 Х/ф «Невидима сторона».
(2).

5 канал

06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03.

15.35,03.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «Грiмм» (2).
00.50 Х/ф «Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв». (2).
02.30 Т/с «Безмовний свiдок
2». (2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 12.30, 14.15, 15.30, 22.25,
01.35, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.08 «На музичній хвилі»
11.34 «Палітра» (До 150-річчя
педагога-новатора, літератора
І. М. Бажанського)
12.00, 02.05 Д/фільм «Абетка
виживання»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Моє сонечко»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Світ мандрів»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05, 21.10 «Малятко»
07.20, 12.00, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 20.45, 06.00 «Шоста передача»
09.00 Профілактика
12.10, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.15, 01.50 Х/ф «Високосний
рік» (1)
16.00 «Дзеркало історії»

27 лютого
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.35,02.35,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.50 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,
17.20,17.50,22.50,23.50,03.55
«Погода».
08.15 «Трансмiсiя-тест».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Акцент».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Новини Київщини».
04.20 «Майстер-клас з Наталкою
Фiцич».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 8.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 8.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 8.30, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 8.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва».
12.00 «Хай говорять. Вантаж 200.
Продовження».
14.40, 22.00 Т/с «Подружжя».
15.40,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Слiд. Краса вимагає
жертви». (2).
00.00 Т/с «Грiмм» (2).
00.50 Т/с «У полi зору 4» (2).
02.15 Т/с «Безмовний свiдок
2». (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 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, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Фейс-контроль»
08.35 Д/фільм «Світ мандрів»
09.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 02.10 Д \\фільм «Абетка
виживання»
12.30, 14.15, 22.25, 01.40, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
14.00 «Зав’язь»
14.40, 00.10 Концертна програма
16.30 «Я-особистість»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Світ мандрів»
02.40 «Між минулим і майбутнім»
(рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 09.25, 12.45, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 20.45, 06.00 «Шоста
передача»
09.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.20 «Невідомі Чернівці»
13.15, 01.50 Х/ф «Викуп» (1)
16.00 «Дзеркало історії»
17.30, 06.25 «Вертикальний світ»
18.00, 05.10 Т/с «Луна з мину-

17.30, 06.25 «Вертикальний
світ»
18.00, 05.10 Т/с «Луна з минулого» (2)
22.00, 03.40Х/ф «Лагардер.
Месник в масці» (2)

ТЕТ

06.00 Приколи на перервi.
06.05, 12.00 Т/с «Метод Лаврової».
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.55,19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.30 Дайош молодьож!
15.35,01.25 Вайфайтери.
16.15 Т/с «Чемпiонки».
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20,21.35 Одна за всiх.
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi».
(2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Анекдоти.
00.00 Т/с «Реальна кров». (3).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 До свiтанку.

НТН

06.10 Х/ф «Подвиг Одеси».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «Медичнi таємницi».
10.25 Т/с «Вiдчинiть, мiлiцiя!»
12.15 Т/с «Повернення Турецького».
14.55,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.45,03.50
«Свiдок».
17.00 Т/с «Навiгатор».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2).
00.15 Х/ф «Хронiка затемнення». (3).
02.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.20 «Речовий доказ».
05.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.25 «Чужi помилки. Свята
правда».
06.10,16.00 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Зоряне життя. Нянiмонстри».

теле

10.40 Х/ф «Бажання».
12.50 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Метод Фрейда».
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
01.15 Х/ф «Альошкине кохання».
02.45 Нiчний ефiр.

Новий канал

05.10 Т/с «Як сказав Джим».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.30,01.15 Погода.
09.00 Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
10.05,15.50 Т/с «Кадетство».
11 . 0 5 , 1 7 . 5 5 , 2 0 . 4 5 Т / с
«Воронiни».
13.20,14.35 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор».
19.25,01.10 Спортрепортер.
19.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
23.00 Т/с «Щасливi разом».
00.00 Т/с «Щоденники вампiра
2». (2).
01.20 Т/с «Еврика».
02.05 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.45 Т/с «Школа». (2).
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15 Українцi Вiра.
04.05 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.20 Скiфи.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1

06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.20 «Три сестри».
10.25,00.20 Х/ф «Втеча».
12.20 «Добрий вечiр, тварини».
13.20,17.10 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.15,19.00 «Шопiнг монстри».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Розсмiши комiка».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «2 смужки».
23.20 «Вечiр. Паша. Зорi».
02.00 «Нiчне життя».

понеділок
8

лого» (2)
22.00, 03.30 Х/ф «Термінове занурення-2» (2)

ТЕТ

06.00 Приколи на перервi.
06.05, 12.00 Т/с «Метод Лаврової».
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.55,19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.30 Дайош молодьож!
15.35,01.25 Вайфайтери.
16.15 Т/с «Чемпiонки».
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20,21.35 Одна за всiх.
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Анекдоти.
00.00 Т/с «Реальна кров». (3).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 До свiтанку.

НТН

06.05 Х/ф «Зелений фургон».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «Медичнi таємницi».
10.25 Т/с «Вiдчинiть, мiлiцiя!»
12.20 Т/с «Повернення Турецького».
14.55,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.50,04.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Навiгатор».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2).
00.15 Х/ф «Кiнець свiту: наднова». (2).
02.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.30 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ

проблемні

86

теле

06.15 «Чужi помилки. Таємниця
старої знахарки».
07.00,16.00 «Усе буде добре!»
08.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 «Зоряне життя. Перемогти
рак».
11.40 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
13.20 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Метод Фрейда».
22.25 «Хата на тата».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.15 Х/ф «Дорослi дiти».
02.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Т/с «Як сказав Джим».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.30,01.15 Погода.
09.00,19.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
10.00,15.50 Т/с «Кадетство».
11.00,17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
13.15,14.30 Kids` Time.
13.20 М/с «Кiт-Пес».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор».
19.25,01.10 Спортрепортер.
23.00 Т/с «Щасливi разом».
00.00 Т/с «Щоденники вампiра
2». (2).
01.20 Т/с «Еврика».
02.05 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Т/с «Школа». (2).
03.15,04.20 Зона ночi.
03.20 Українцi Любов.
04.25 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмешник.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.30 «Три сестри».
10.35,00.20 Х/ф «Розсiяний».
12.20 «Добрий вечiр, тварини».
13.20,17.10 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.15,19.00 «Шопiнг монстри».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «2 смужки».
23.20 «Вечiр. Паша. Зорi».
01.50 «Нiчне життя».

Конфлікт

«Начальник РЕМу
відвідувачів
просто не чує…»
Стверджує Андрій ГОСТЮК,
депутат Великокучурівської
сільської ради. У цьому
його переконала
зустріч з Віталієм
Григоровичем
Федоровим.
Андрій Гостюк вміє спілкуватися з людьми. Тому й обрали його
сельчани своїм депутатом. Аби захищав інтереси громади, працював
на її користь і розквіт. Та Великий Кучурів і селом не назвеш: газифіковане, телефонізоване, здебільшого асфальтоване, в будинках усі
зручності. Має велику гарну лікарню, школу, дитячий садок. Одне
слово, люди самі дбають про якість свого життя. Та виникли в них
проблеми з освітленням: «відмовляють» трансформатори. Сільрада
прийняла звернення до відповідних інстанцій, а люди відправили
Гостюка до начальника Сторожинецького РЕМу із колективною
заявою. Та про зустріч з Федоровим Андрій Гостюк і досі не може
розповідати спокійно:
– Перш ніж потрапити до начальника Сторожинецького РЕМу,
нас – а зі мною був іще Дмитро Якобчук – добряче «прокаруселили». Ми побували в усіх кабінетах і аж насамкінець потрапили до
начальника. Та він не схотів нас слухати. Одразу пішов у наступ.
Почав дорікати, що ми, мовляв, і всі наші люди – злодії, крадемо
50% електроенергії. Я намагався повернути розмову до нашої
проблеми, та чоловік мене не чув! Робив з мене дурня, який нічого
не розуміє, а потім обізвав пустодзвоном і звинуватив у тому, що
я увірвався до його кабінету. Цього я не витримав і зауважив, що
він має справу з депутатом сільської ради. Тоді він почав кричати,
що депутати лише підбурюють народ і тільки брешуть. Це була
остання крапля.
«Віднині ми спілкуватимемося з вами тільки через листи», –
сказав я й вийшов з кабінету. Такого безглуздого рівня спілкування
у владному кабінеті я ще не зустрічав. Питання слід обговорювати
і вирішувати. Натомість, як мені сказали, Федоров поскаржився в
РДА, що до нього приходили депутати! Але ж вони вирішували не
свої шкурні питання, а доручення громади, тобто виконували свої
обов’язки.
Я ж звернувся від імені громади зі скаргою до Держенергонагляду, щоби вони перевірили наші трансформатори. Бо усі вони дихають
на ладан, а це ж безпека людей.
Якщо у начальника РЕМу Віталія Григоровича Федорова є бажання висловитися стосовно цієї ситуації, газета надасть йому таку
можливість.

банк скарг
Як РЕМівці свої гріхи
переклали на споживачів

Чернівецький РЕМ вирішив перенести трансформаторну
підстанцію ТП-394 з вул. Кар’єрної, 2 на Перший провулок
Лук’яновича, 17. Зробили це ще 5 листопада минулого року без
попередження, без громадських слухань. Наші люди були проти,
вийшли на вулицю з вимогою, щоби робітники РЕМу показали
дозвіл на роботи. Та нас ніхто не слухав. Пізніше хтось під’їхав
і тицьнув техумови на перенос підстанції. Але йшлося там про
іншу вулицю. Одне слово, протягом 2-х діб цілий мікрорайон жив
без світла. Та коли електропостачання відновили, з’ясувалося,
що на вулиці Джерельній та однойменному провулку, а також
на кількох провулках Лук’яновича зникло вуличне освітлення.
Хоча його зробили тільки рік тому.
У Садгірській районній раді, куди звернулася, мені пояснили: зсередини підстанції щось украли. Щоби відновити вуличне
освітлення, потрібні кошти. Якщо населення збере потрібну
суму грошей, світло буде. Якщо ж ні, то треба чекати, поки кошти
з’являться в Обленерго. Про це повідомили й депутату облради
Ярославу Шешуру, який виступив на захист наших інтересів. Але
зрештою, які ж це наші інтереси, коли крадіжка здійснена через
головотяпство енергетиків? Їх треба карати, а не нас, бо ж, напевне, залишили дверцята підстанції прочиненими. Принаймні,
закручені дроти постійно залишають на стовпах, а один кінець
висить попід саму землю, в снігу. Завтра хтось його зріже, а нам
скажуть – купуйте новий кабель, бо цей хтось уже вкрав…

Ольга ГАКМАН, голова квартального комітету №10,
Садгірський район
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…А рядові електрики показують
людям «факи». Це так
по-європейськи!
Цей знімок ми зробили 15 лютого
з машини обласного депутата Руслана
Мельника у присутності свідків, серед
яких були також і телевізійники інтернет-телебачення.
Поверталися ми з проблемного куту
Мамурного Тисовецької
сільради. У цьому ж
селі бачили невідремонтований
трансформатор, хоча
РЕМ офіційно повідомив
обласного

депутата, що все уже гаразд. І ця машина
нам була, за журналістським сленгом, у
тему. Утім, подія нас не шокувала, ми одразу ж відчули себе у Європі... Бо згідно з
європейським правом, у цьому нічого особливого немає. А журналісти добре знають
положення ст.10 Конвенції Європейського
Суду: «Свобода вираження поглядів є
однією з основоположних підвалин
демократичного суспільства і однією з визначальних умов його
прогресу та розвитку кожної
людини. Це стосується не
тільки інформації та ідей,
що сприймаються суспільством доброзичливо або
оцінюються як неагресивні

P.S. І кожний крок лишає слід
Ситуація, про яку повідомила газета, м’яко кажучи, прикра.
Та публікуємо ми це не заради «крові», а тому, що це «унікальне
дійство» багато що пояснює. Як лакмусовий папірець воно проявило справжнє обличчя нашого суспільства. Бридка історія
продемонструвала, як ми живемо. А живемо вкрай погано і
навіть гидко, бо люто ненавидимо й не поважаємо одне одного.
Скорпіони в банці не так швидко нищать одне одного, як ми.
І подібне спостерігається майже на всіх рівнях спілкування.
Навіть у сім’ях. Тільки «ботаніки в окулярах», які постійно

чи нейтральні, але й тих, що ображають,
шокують або викликають занепокоєння у
суспільстві чи серед будь-якої частини його
населення. Такими є вимоги плюралізму,
терпимості та широти поглядів, без чого не
може існувати демократичне суспільство».
Ось так у Європі, до якої ми вже належимо, захищають право на свободу слова.
Вільне висловлювання думок – уже складова нашого законодавства.
Отож, дарма електрики, яких ми застукали за грою в карти, злякалися та просили
вибачення, мотивуючи тим, що не знали, хто
в машині. Звичайно, приємно було чути, що
журналістів вони поважають і показувати
«факи» саме нам не збиралися. Ми їм за це
вдячні. А решта люду хай як знає…

перепрошують та вибачаються, провокуючи зневажливе ставлення до себе, як до людей слабких і незахищених, випадають
із загального українського ареалу. І тоді об них з іще більшим
задоволенням витирають ноги.
А ще хочеться нагадати вільним європейським громадянам
з РЕМу, що кожний крок у житті лишає слід. І завжди доводиться
рахуватися з наслідками власних вчинків. У народі це називається долею.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

повертаючись до теми

Таким запитанням зреагував Олександр
БОСОВИЧ, депутат Сторожинецької райради на
відповідь, яку мешканці куту Мамурного Тисовецької сільради отримали на своє звернення до
голови облдержадміністрації М. Папієва.
– Люди звернулися по допомогу до першої
особи області, – не приховував свого здивування
депутат райради. – А відповідь отримали… від
Сторожинецького РЕМу. А РЕМівці, звичайно ж,
читають і тлумачать закони на свою користь.
Тому й «переплутали» підприємців із забудовниками.
Нагадаємо, що мешканці новобудов куту Мамурного не мають електрики. Хоча до найближчого високовольтного стовпа лише 30 метрів. Та
РЕМ вимагає, щоби люди своїм коштом ставили
трасформаторну підстанцію.
До слова, поруч із Мамурним стоїть ушкоджений трансформатор, про який уже писали
«Версії», бо там навіть дверцят не було. На звернення депутата обласної ради Руслана Мельника
Сторожинецький РЕМ відзвітував письмово:
ремонтні роботи, мовляв, виконані, дверцята
відновлені.
А тепер погляньте на стовп над трансформатором – громоприймачі не підключені, а один
навіть зламаний. Що робиться усередині трансфоматора – хто зна… Чи не тому, бува, електрики
Про свої біди розповідають Микола Сандуляк, Мар’яна Візнюк, відновили дверцята трасформатора, щоби інших
багатодітна мати Ірина Григорчук і Мар’яна Єреміца огріхів не було видно?

ОДА – філія РЕМу?

Вл. інф.
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Від траси змагань – до промислових
майданчиків: про це мріють всі учасники
чемпіонату робототехніки
Третій тур третього сезону міжнародного змагання
з перегонів роботів «Roborace» 2012/2013 відбувся
у Чернівцях. У ньому взяли участь 18 команд з
Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців,
Києва, а також з Мінська і Бреста (Білорусь).

Про роботів, торгівлю
і... метафізику спогадів

Автор цих рядків закінчила кафедру
математичних проблем управління і
кібернетики матфаку ЧНУ, тож пропустити таке дійство просто не могла. Тим
більше, що головним його організатором
був факультет комп’ютерних наук, а
його нинішній декан, доктор ф.-м.наук,
професор Федір Сопронюк читав нам
теорію автоматів.
Коли ж опинилася на третьому поверсі ТРЦ «DEPOt», раптом зрозуміла,
що саме тут колись був головний виробничий корпус заводу «Електронмаш»,
де здійснювалася зборка, наладка,
пайка блоків живлення, керуючих пристроїв ЕОМ. А тепер тут торгові ряди. Та
іноді, як зараз, проводяться змагання з
перегонів роботів. А колись таких роботів саме тут виготовляли. Скажу чесно:
в душу закрався сум і якесь подвійне
відчуття від такої ось метафізики…

Що ж таке «Roborace»?

Команди-учасниці складаються
з двох або більше осіб, одна з яких є
капітаном. Кожна команда готує свого
робота, взявши за основу готове шасі
або ж розробивши його самостійно. Робота оснащують електроживленням, а
також «інтелектом», який і керуватиме
рухом машини: розпізнаватиме маршрут, обиратиме оптимальну швидкість
та оминатиме перешкоди. Команди
самостійно розробляють алгоритм
роботи пристрою, обирають комплектуючі і проектують взаємодію цих підсистем, створюють друковані плати,
монтують компоненти і створюють
спеціальне програмне забезпечення
для управління пристроєм.
Особливістю останнього сезону
«Roborace» стало запровадження
масового старту, відсутність технічних
арбітрів і поява пітстопів (технічних
зупинок) для команд, що зробило змагання більш динамічними та захопли-

вими. Переможцем туру вважається та
команда, якій знадобилося найменше
часу для проходження траси.

«Хочу створити
робоболід для
українських доріг»

Усі переможці були з Івано-Франківська. Поспілкувалася зі Степаном Стур-

Але ж і ми готуємося... А те, що всі наші
роботи посіли призові місця, приємно
здивувало.
– Хто, крім білорусів, був вашим головним суперником?
– Команда зі Львова «Фотоніка».
Інші роботи не дуже нас «лякали», хоча
щоразу з’являються нові робоболіди, які
можуть здивувати.
– З Миколою Козленком і
Мар’яном Федірком у команді ти
давно? Чи склад команди змінюється?
– Таким є склад команди від її створення. Мар’ян – мій одногрупник, до
того ж, ще й троюрідний племінник. А
Микола Іванович – наш куратор, викладач, і саме він запропонував брати
участь у таких змаганнях.

коливається в межах 300-400 грн. А
той, що переміг – «TopNode», обійшовся
приблизно у 2 тис. грн. Не завжди те, що
дорожче, означає краще
– Що, крім роботів, тобі цікаве?
– Музика, мистецтво фотографії…
Мені подобається подорожувати, тому
не лише насолоджуюся змаганнями та
роботами, але й знайомлюся з новими
містами, їхніми пам’ятками. Звичайно,
якщо вистачає часу…

Чернівчани: від
глядачів – до учасників

У змаганнях брала також участь команда «W3 Force» Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості

Колись тут був головний виробничий корпус заводу «Електронмаш»,
де здійснювалася зборка, наладка,
пайка блоків живлення, керуючих
пристроїв ЕОМ. А тепер тут торгові
ряди. Та іноді, як зараз, проводяться
змагання з перегонів роботів.
ком, який у перегонах був механіком.
Степан – студент п’ятого курсу інституту
менеджменту та економіки «Галицька
Академія» Івано-Франківська, окрім
роботів, займається музикою та волонтерством у соціальних службах.
– Степане, трикратна командна перемога для тебе – несподіванка чи результат упевненості?
– У перемозі робота «TopNode»,
який посів перше місце, не сумнівалися.
Але трохи переживали, бо з досвіду знаємо, що білоруси здатні на сюрпризи.
Тож ми чекали від них більшого. Тепер
вони запевняють, що візьмуть реванш
на наступних змаганнях у Франківську.

– Наскільки серйозне твоє захоплення створенням роботів?
Маєш мрію?
– Хочу створити гідний робоболід у
натуральний розмір, який зможе їздити
нашими українськими дорогами. А для
людей, які мають обмежені можливості й
не можуть керувати автомобілем, такий
робоболід – вихід, він без проблем доставить їх до місця призначення. Цього
року я закінчую Академію, та участь у
змаганнях братиму й надалі.
– Чи дороге це захоплення?
– Як показав результат змагань у
Чернівцях, вартість нашого робоболіда
«TopNode-2» , який посів третє місце,

учнівської молоді. В її складі вихованці
гуртка «Робототехніка» Олексій Івлев,
Анатолій Банар – і Василь Михайлович
Нагорний, тренер команди.

– Олексію, ти вперше на таких
змаганнях. Твої враження?
– Це було надзвичайно! Буквально два роки тому я був на «Roborace»
глядачем, а вже нині отримав можливість відчути адреналін, притаманний
змаганням. Та і, взагалі, достатньо
було факту, що я учасник міжнародних
змагань!
– Що найбільше запам’яталося?

Найстрашніше, коли смертельно
нездужає твоя дитина

– Напевне, емоції від того, що відбувалося на гонках.
– Чи стали конкуренти друзями?
– Стосовно конкуренції… так, звичайно, змагання потребують максимально позитивних результатів,
але все це формальності, як на мене.
Елемент змагання – лише стимул для
самовдосконалення, головна мета –
об’єднання молоді, зародження в ній
бажання створювати щось, набувати
безцінний досвід. Адже знання – це
сила.
– Як довго ви створювали свого
робота, як його випробовували?
– Розробка почалася приблизно
рік тому, але проект був призупинений
через нестачу вільного часу. Наша команда планувала виступати ще торік,
але все було перенесене на 2013-й.
Випробували робота в ОЦНТТ під керівництвом В.М. Нагорного. Ми зробили
власну тестову трасу для перевірки
точності роботи датчиків. Звичайно,
ми не могли цілком відтворити трасу
змагань, але робот спочатку повільно,
а потім все впевненіше пересувався
чорними смугами.
– На змаганнях було багато ваших уболівальників. А хто ще вам
допомагав?
– Скажімо, електронна плата була
виготовлена з допомогою керівника
радіогуртка Василя Григоровича Нікуліци. З механікою найкраще справляється Віктор Токарюк, керівник гуртка
«Трасове автомоделювання». Все це
не пройшло марно, адже ми багато чого
навчилися у наших старших товаришів.
І це стосується не тільки «Roborace», а й
робототехніки взагалі.
Змагання завершилися. Залишається побажати учасникам змагань вдосконалювати свій хист і на промислових
майданчиках…
Інколи це вдається. Про свої роботехнічні пригоди мені розповів Юрій
Галін, капітан команди факультету
комп’ютерних наук ЧНУ і чемпіон міжнародного конкурсу з робототехніки
«Earth Rover 2011», який після закінчення ЧНУ організував з товаришем
ІТ-фирму… Але про це – в наступному
числі газети.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»,
фото автора

Фото Ігоря Константинюка

Симфонічний рок-оркестр BREVIS знову завітає до Чернівців
Молоді й талановиті музиканти симфонічного
оркестру BREVIS з Рівного в рамках тріумфального турне
містами Західної України 25 лютого приїдуть до нас із
новою програмою «Рок-легенди. Музика сердець-2».
Перший візит колективу позначився аншлагом, і
колектив пообіцяв, що повернеться, аби вразити новим
репертуаром.

Симфонічний оркестр BREVIS
створений 2004 року. Розповідає
диригент, ініціатор проекту Геннадій
Фіськов:
– Орієнтуючись на світовий ринок і знаючи, що рок-формат неодноразово піддавався симфонічній
обробці, 4 роки тому в Рівному ми
створили такий проект і спробували
гастролювати. Нині ж програма «Музика сердець. Рок-легенди» налічує
вже три повноцінні програми. А почалося усе з того, що до нас потрапила
партитура «Богемської рапсодії»
Фредді Мерк’юрі. Не зважаючи на
свій молодий вік, BREVIS швидко
завоював публіку як України, так і
Польщі.
Репертуар колективу – від класики та джазу до авангардної та рокмузики. У програмі «Рок-легенди.
Музика сердець» представлені сим-
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доброчинні

фонічні інтерпретації творчості легендарних рок-гуртів – «Queen»,
«Metallica», «Deep Purple», «Led
Zeppelin», «Pink Floyd», «Kiss»,
«Scorpions», «Nazareth», «AC/DC»,
«Bon Jovi», «Europe», «Depeche
Mode», «Muse» та багато інших.
Загалом в оркестрі майже 40
музикантів. Окрім традиційних для
симфонічних оркестрів струнних і
духових інструментів, у ньому присутні бас-гітари, клавішні та ударні.
Фестивальний оркестр BREVIS
– це команда молодих, креативних
професіоналів, об’єднаних спільною
метою: розвиватися й дивувати. Тож
поціновувачі музики зможуть відчути шалений драйв і силу нетлінних
рок-хітів уже 25 лютого в обласній
Філармонії.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Та повернімося до молодих фотографів. Саме вони принесли до
відділення плазмовий телевізор і відеоустановку. Це була їхня добра
воля, а точніше – реакція на побачене
у відділенні.
Загалом усі заходи, що їх організовує Фонд «Подаруй дитині життя»,
спрямовані на єдине – збір коштів. Їх
треба дуже багато для одужання діток.
Під час благодійного вечора-аукціону
та спектаклю в театрі було зібрано понад 50 тисяч гривень.
– Відомі твори польських художників і скульпторів з колекції Кольпінга
та інші високохудожні твори пішли з
аукціону за кілька тисяч гривень. Хоча
їхня справжня вартість значно більша, – каже директор чернівецького
відділення Фонду культури Валетина
Діаковська, чий онук нездужає на рак.
– А одна ін’єкція для хвророї дитини
коштує 17-20 тисяч гривень!

Тетяна, Олена, Оксана –
матері-страдниці, чиї діти
перебороли смертельну
недугу. Та дамоклів меч
страшного захворювання,
назавжди залишивши
по собі незагойні рубці,
зробив їхні серця
щирими та відкритими,
розвернутими до любові і
добра.
Засновник Фонду «Подаруй дитині
житття», який уже 6 років поспіль рятує хворих на рак та лейкемію дітей Буковини, – Франц Федорович. Якби ця
людина протягом свого життя тільки й
зробила б, що створила цей Фонд, вона
уже залишилася б у вдячній пам’яті
батьків урятованих дітей. Нині ж не
тільки велика родина Федоровичів долучилася до благородної справи благодійництва. Ідею підтримали десятки
й сотні людей. І не тільки мешканців
нашого краю.
«Я часто хочу втекти з відділення,
щоби ніколи не бачити більше мук і
страждань дітей. Та беру своє Ego в
лещата і... знову йду до цих маленьких
стражденних святих, які живуть із постійним болем», – зізнається Михайло
Гнатюк, завідувач кардіоонкогематологічним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні. Втім, Гнатюк не
просто працює у відділенні, він, якщо
бути точними, там живе. Бо навіть з
3-ої благодійної вечірки-аукціону,
яка традиційно відбувається щороку
у готельно-відпочинковому компексі
«Затишок», поїхав не додому, а до відділення, де капали хімію трьом діткам.
Поруч із Гнатюком завжди два
лікарі – Оксана Кухта і Галина Манойленко – його права і ліва рука. Разом
вони – команда, яка часто-густо робить неймовірне. Втім, чимало колег
намагається їх уникати. Бо Гнатюк
змушує працювати всіх. А без суміжників, так би мовити, в дитячій онкології
не обійтися.
Все більшає
занедбаних і
важких дітей,
засвідчують

Без коментарів.
Чи не так?!.

спеціалісти. Спостерігається тенденція зростання кількості хворих на
рак та лейкемію. Всі палати зайняті.
Найбільше дітей з дуже важкими
видами раку з Рукшина, Рашкова,
Колінківців Хотинського району.
Як наголошує Михайло Гнатюк, це
наслідок... тамтешніх розкішних
яблуневих садів, дрібнодисперсного
розпилювання хімікатів, які підживлюють їх та знищують шкідників.
Так, сади приносять зиск їхнім власникам. Але здоров’ю громади, та й
зрештою самих господарів дуже й
дуже шкодять. Подібні сільськогосподарські виробництва потребують

вого мозку, а ще й усіх трьох ростків
кровотворення. Втім, якщо можна
так висловитися в даному випадку,
дівчинці поталанило. У неї є донор

Віднедавна полюбляє дивитися
плазмовий телевізор або ж настінне
відео. Все це з’явилося у відділенні
нещодавно. Після того, як молоді

Народний артист України Іво Бобул,
який приїхав з Києва до Чернівців зробити свій внесок у доброчинну справу збору коштів, співав на вечорі натхненно й
без фонограми. До слова, наш земляк
зізнався, що теж має історію хворої
дитини, якій повністю профінансував
лікування. Чим, зрештою, врятував їй
життя. Він вчинив так, бо не міг інакше.
І про таке, до речі, свідчать навіть тексти
його пісень.
Шкода лише, що співака не часто
запрошують на телебачення. А нам
телебачення усе частіше пропонує
якийсь ерзац, де багато сексу і зовсім немає любові... Хоча виключно
душа, сповнена любові, здатна
подарувати життя, повернути і підтримати його).

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Ігор КОНСТАНТИНЮК (фото),
«Версії»

Засновник Фонду «Подаруй дитині житття», який уже 6 років
поспіль рятує хворих на рак
та лейкемію дітей Буковини, – Франц Федорович.
негайного винесення за
межі населених пунктів.
І якомога далі. Бо дрібнодисперсне розпилювання, підхоплене
вітром, розноситься
дуже далеко. Однак
наше суспільство не
настільки свідоме й багате, щоби
собі таке дозволити. Тож будемо
поволі вимирати...
...Восьмирічна Софійка Кричун – з Недобоївців. У неї дуже
важка патологія. Назва недуги з
низки незрозумілих слів тільки
заплутує й нічого не поясняє. А в
неї ж ураження не просто кістко-

Іво Бобул зізнався, що має історію хворої дитини, якій повністю профінансував лікування
на пересадку кісткового мозку – її
рідний брат. Гроші ж на операцію
батьки збирали де тільки могли. Допомогали і односельці, і Фонд, і зовсім
чужі люди.
...Недуга Альвіночки (Альбіночки) Петрашишиної зустрічається
надзвичайно рідко. У семирічної
дівчинки з Рашкова уражені лімфатична система, печінка, селезінка
тощо. Та, попри все, вона дуже сонячна дитина – відкрита, радісна.

хлопці з однієї чернівецької фотостудії
знімали у відділенні, щоби виготовити
невеличкий відеофільм про хворих
діток. Його показали потім у театрі під
час 2-го благодійного концерту студії
«Dans Сiti cv» Світлани Манкіш.

P.S. Благодійний марафон зі збирання коштів для дітей, хворих на
рак та лейкемію, триває. Завітайте
до Фонду «Подаруй дитині життя» у
Чернівцях на вул. Гоголя, 12, або перерахуйте кошти:

Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернівці
код ЄДРПОУ 35029311
Р/Р № 26001060351835 МФО 356282
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Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього Союзу в Другій
Світовій війні. У нашому проекті «Знати, щоби не помилятися» – те, чого немає в
офіційних підручниках, але про що розповідають документи з архівів.

Трофейні японські гармати

«Бери шинель, пішли додому…»
Друга світова війна почалася в Європі, а завершилася на
Далекому Сході й Тихому океані. Цей регіон у 20-30-х роках
вирізнявся нестабільністю: Японія прагнула створити в
Азії могутню імперію, щоби мати під контролем значні
природні ресурси, яких їй хронічно не вистачало. Ще
1910 року вона анексувала Корею, а від 1931-го почала
захоплення китайської території.

Халхін-Гол:
попередження японцям
на всю Другу світову

Японські апетити були безмежні:
претензії висувалися на Далекий Схід і
Сибір аж до Уралу. Звичайно, зіткнення
з СРСР було неминучим.
Збройні конфлікти розпочалися
1938 року. Їхньою кульмінацією стали
події травня-вересня 1939 р. на річці
Халхін-Гол у Монголії. Тоді японське
збройне угруповання зазнало поразки
– що утримало Японію від нападу на
СРСР на початку Другої світової війни.
Токіо навіть уклав з СРСР у квітні 1941го пакт про нейтралітет – і це дозволило
перекинути частину радянських військ
з Далекого Сходу на Захід.
Але від агресивних планів японські
мілітаристи не відмовилися, тільки
змінили напрям експансії. У грудні 1941
р. японська авіація завдала удару по
силах американського ВМФ на Тихому
океані, і в тому регіоні розгорілася широкомасштабна війна. Японські війська
швидко просувалися в Південно-Східній
Азії, захоплюючи англійські та французькі колонії. Щоправда, від 1943 р.
стратегічна ініціатива в басейні Тихого
океану перейшла до англо-американського командування. На Тегеранській
конференції Черчілль і Рузвельт намагалися переконати Сталіна якнайшвидше
вдарити по Японії, проте СРСР не бажав
воювати на два фронти. Головним завданням він вважав розгром гітлерівської
Німеччини, але війну збирався вести
до кінця, адже Японія була союзницею
Німеччини й Італії.
Проблеми з Японією залишалися
серйозними. На кордоні з Маньчжурією
та Кореєю Радянський Союз змушений
був тримати 40 своїх дивізій. Їм протистояла японська Квантунська армія, яка
разом з військами маріонеткових держав
Маньчжоу-Го та Внутрішньої Монголії нараховувала понад 1,2 млн. осіб. На радянсько-маньчжурському кордоні постійно
відбувалися збройні провокації, в яких
гинули люди. Служити там було важко й
через низку інших обставин.
Країна всі ресурси відправляла на

радянсько-німецький фронт. А війська
на Далекому Сході довго не отримували
нової зброї й техніки, ще й постачати їм
продовольство в повному обсязі держава не могла. Тому солдати змушені були
займатися сільським господарством,
щоб забезпечувати себе їжею. Вирощували, крім іншого, місцеві культури
– гаолян (маньчжурське сорго), чумизу
(«головчасте просо») тощо. Страви з
них незвичні для вихідців з європейської
частини СРСР, переходити на таку їжу
було важко.
Коли Червона армія після Сталінграда й Курська швидко просунулася
на Захід, Москва почала готуватися до
майбутньої війни з Японією. Військові
частини, розташовані на Далекому Сході, поступово отримали сучасну автоматичну зброю, артилерію, бронетехніку.
На їхньому озброєнні ще від 30-х років
перебували застарілі легкі танки БТ і
навіть Т-26, які у війні з Німеччиною
вже давно не використовувалися. Але
з японськими танками вони могли боротися на рівних: півтори сотні БТ-5 показали це 1945 року. І все ж на Далекий
Схід почали завозити середні танки
Т-34, що значно переважали японську
бронетехніку. Ними переозброювали
перші батальйони танкових бригад. Поступали і важкі танки ІС-2 й самохідна
артилерія ІСУ-152 тощо.

«Камікадзе» японською
– божественний вітер

Японія готувалася до тривалої війни: проводила мобілізацію зовсім
молодих хлопців і літніх чоловіків. Американські війська вже висадилися на
Окінаві, попереду були битви на інших
японських островах. Програючи американцям в якості військової техніки,
японське командування зробило ставку
на пілотів-смертників, які скеровували
літаки з вибухівкою на американські
кораблі. Цих самогубців назвали «камікадзе», тобто «божественний вітер»: у ХІІІ ст. сильний тайфун потопив
плоскодонні монгольсько-китайські
кораблі, що збиралися висадити десант
на Японських островах. У ХХ ст. роль

цього тайфуну дісталася льотчикам, які
ціною власного життя нищили кораблі
противника.
І на суходолі були камікадзе. Для
знищення ворожих танків готували
добровольців, які обв’язувалися вибухівкою і кидалися під броньовані
машини. Японські вояки відзначалися
великою відданістю імператору і готові
були загинути за нього. Фанатизм цих
нащадків самураїв змусив американців
готуватися до великих втрат під час
висадки їхнього десанту на Японські
острови. Прогнозувалося, що війна
триватиме до 1947 року й американська
армія втратить у ній до мільйона солдатів і офіцерів. Щоби уникнути цього,
американські вчені форсували роботу
над атомною бомбою. Проте існування
Квантунської армії ставило під сумнів
плани виведення Японії з війни лише
за допомоги атомного бомбардування.

Танки повезли на Схід

З капітуляцією Німеччини Радянський Союз зміг перекинути звільнені в
Європі війська на проведення операції
на Далекому Сході. Війну з Японією
готували ретельно, із використанням
досвіду, набутого на європейському
театрі бойових дій. Так, розпочалося
перекидання до Забайкалля 6-ї гвардійської танкової армії, яка у 1944 р.
перетнула Карпати, а потім вела бої на
Балканах. Її планували використати
для форсування Великого Хінгану –
важкопрохідного гірського хребта.
Разом з нею з району Праги перекидали кінно-механізовану групу генерала
І. Плієва, а також загальновійськову
53-ю армію, які теж здолали Карпати. Дві армії перекидалися зі Східної
Пруссії: вони мали досвід прориву
укріплених районів, потрібний для подолання японської оборони. А в далекосхідну тайгу перекидалися війська
Карельського фронту, які у 1944-му
пройшли фінські ліси та болота й примусили Фінляндію вийти з війни. Серед
них були й з’єднання, відправлені з
Далекого Сходу на фінський кордон
ще 1941 року. На цей фронт перевезли
також війська з-під Кенігсберга.
Сотні тисяч військовослужбовців,
тисячі одиниць бойової техніки треба
було перекинути на тисячі кілометрів –
причому, зробити це приховано, щоби
не видати противнику своїх планів.
Від травня до липня близько 136 тис.
вагонів із людьми та військовим майном прибули до майбутнього театру
бойових дій. Японська розвідка не
спромоглася це виявити, бо техніку перевозили закамуфльованою, а війська
розвантажувалися вночі. Дуже опера-

тивно спрацювали залізничники: вони
вчасно забезпечили всі перевезення.
Заздалегідь були замінені старі рейки
та шпали на Транссибірській магістралі
– поїзди могли рухатися швидко.
Далекий Схід з європейською частиною СРСР єднала тільки одна залізниця – Транссиб. На початку ХХ століття, під час російсько-японської війни
1904-1905 років вона не справилася з
перевезенням усього необхідного до
театру бойових дій і Росія війну програла. У 1945-му колишні помилки були
враховані й виправлені, тож удалося
сконцентрувати великі сили, що значно
переважали противника – у танках, наприклад, майже у п’ять разів. Існувала
й якісна перевага: радянська зброя і
військова техніка були кращі.

Атомного
бомбардування
було недостатньо

Сформовані Забайкальський та
1-й і 2-й Далекосхідні фронти, головнокомандувачем угруповання
військ на Далекому Сході став Маршал Радянського Союзу Олександр
Василевський. Москва не втручалася
в його діяльність, главком сам приймав
рішення і домагався їхнього виконання. Блискучий стратег, Василевський
грамотно спланував операцію, що за
місцевим часом розпочалася в ніч з
8 на 9 серпня 1945 р. Американці ще
6 серпня скинули атомну бомбу на
Хіросіму, проте це не змусило Японію
капітулювати.
Радянський Союз порушив договір
про нейтралітет і його війська несподівано для японців перейшли в наступ.
Квантунська армія чинила запеклий
опір. Ситуація виявилася складною.
Розпочалися сильні дощі, радянська
техніка ледве долала багнюку. У танків
закінчилося пальне, підвезти його тилові служби не могли через критичний
стан шляхів. Але вихід знайшли: пальне
перекинули літаками транспортної авіації – і наступ тривав. Радянська авіація
панувала у повітрі та забезпечувала
прикриття сухопутних військ від ворожих літаків. Вона висаджувала також
повітряні десанти, що захоплювали
ключові точки, і до них проривалися
спеціальні рухомі групи, добре механізовані й озброєні.

Білогвардійці воювали
на боці Японії

Разом з Червоною армією наступали
і збройні сили Монгольської Народної
Республіки. З іншого напрямку удар

Монгольські солдати на передовій

по японцям нанесли китайські війська,
а в японському тилу діяли корейські
партизани. Майже водночас із наступом
радянських військ американці скинули
другу атомну бомбу – на японське місто
Нагасакі. Ситуація стала критичною
для Токіо.
У бій кидалися всі сили. Разом з
японцями проти Червоної армії воювали
й колишні білогвардійці, що після Громадянської війни оселилися в Маньчжурії. Їхнього ватажка отамана Семенова
в ході радянського наступу захопили
чекісти. Потрапив у радянський полон
і останній китайський імператор Пу І,
якого японці зробили монархом в маріонетковій державі Маньчжоу-Го. Стрімкий наступ Червоної армії поставив
японців на межу катастрофи, і 14 серпня
японський уряд вирішив капітулювати.
Але Квантунська армія ще кілька днів
чинила опір. Лише 19 серпня її війська
почали складати зброю. До кінця серпня
Північний Китай майже повністю був
звільнений від японських окупантів.

На Забайкальському
фронті життя солдата
вже цінувалося

Одночасно бої тривали на Південному Сахаліні й на Курилах. Кораблі
Тихоокеанського флоту висаджували
десанти, а на Сахаліні діяв 56-й стрілецький корпус, який до 25 серпня
розгромив японців на острові. Операція
на Далекому Сході добігала кінця. Противник втратив загиблими близько 84
тис. чол., Червона армія – 12 тис. Понад
20 тис. радянських солдатів і офіцерів
було поранено або пропало безвісти.
Радянсько-японська війна 1945 р. не
була «легкою прогулянкою», як її намагалися зобразити деякі псевдоісторики.
Бойові дії велися широкомасштабні,
втрати виявилися відчутними. Правда,
Червона армія вже навчилася воювати,
а деякі з її полководців (скажімо, командувач Забайкальським фронтом Родіон
Малиновський, уродженець Одеси)
берегли солдатські життя.
2 вересня Японія підписала капітуляцію. Радянському Союзу відійшли
Південний Сахалін і Курили. Ганебна
поразка царської Росії у війні 19041905 рр. була змита кров’ю радянських
солдатів. У тому числі й наших земляків-буковинців: тисячі їх опинилися на
фронтах радянсько-японської війни.
А капітуляцію Японії від СРСР прийняв
українець, виходець з Черкащини –
генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10,08.05 Погода.
06.20 Рецепти здоров`я.
06.25 АгроЕра.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.20 Будмайданчик.
07.25 Країна on-line.
07.30 Гiсть студiї.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.15 Х/ф «Чаклунка».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Караоке для дорослих.
10.10 Т/с «Маруся».
11.40 Т/с «Москва. Три вокзали».
12.30 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
14.45,18.45,21.20 Дiловий свiт.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(чоловiки).
16.30 Дiловий свiт. Агросектор.
16.40 Про головне.
17.10 Х/ф «Вiчний поклик».
18.20 Новини.
19.05 Криве дзеркало.
21.30 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.15 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Про головне.
02.15 ТелеАкадемiя.
03.15 Таємницi успiху.
03.45 Сiльрада.
04.00 Дiловий свiт. Агросектор.
04.05 Т/с «Маруся».
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.55 «ТСН».
06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде
завтра».
14.55,04.40 «Сiмейнi мелодрами».
15.55,01.05 «Простошоу з Юрiєм
Горбуновим».
16.45 «ТСН. Особливе».

17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана 2».
22.45 «Моя хата скраю».
00.10,05.25 Т/с «Незабутнє». (2).
01.50 Детектив «Липучка». (2).
03.10 Комедiя «Дика штучка». (2).

Iнтер
05.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
07.00,07.30,12.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
08.00,08.30,09.00 «Новини».
09.10,20.30 Т/с «Двадцять рокiв
без любовi».
11.05,12.15 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
14.05 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
16.00,22.25 Т/с «По гарячих слiдах
2».
18.10 Т/с «Шлюб за заповiтом».
(2).
20.00 «Подробицi».
00.25,04.15 Д/ф «Дивна справа.
Смертельна маска».
01.25 Х/ф «Костi». (3).
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/ф «Мiф про Распутiна, або
Суто англiйське вбивство».

ICTV
05.10,06.50,02.40,04.35 Погода.
05.15 Факти.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.45,07.40 Дiловi факти.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.55 Надзвичайнi
новини.
10.10,16.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.15 Анекдоти по-українськи.
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi».
12.45 Факти. День.
13.40,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.45,20.05 Т/с «Балада про
Бомбера».
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Початок». (2).
02.45 Х/ф «Король говорить!» (2).

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.35,03.25,04.
15,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,02.
30,03.15 «Бiзнес-час».

07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.40 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16.
50,17.20,17.50,22.50,23.50,00.35,
03.55 «Погода».
08.15 «Драйв-новини».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.1
0,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки дня».
16.10 «В кабiнетах».
17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.10 «Реальний сектор».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.25 «Crime news».
02.40 «Енергонагляд».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Машина часу».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00 Музична передача “Про 3”
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
4.05 Привітай

ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.10,17.15,21.00 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Кордон слiдчого Савельєва», 27 i 28 с.
12.00 «Хай говорять. Усе могло б
бути iнакше».
14.40 Т/с «Подружжя», 126 с.
15.40,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Кордон слiдчого Савельєва».
22.00 Д/с «1941».
23.00 Т/с «Подружжя».

УТ-1

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05
.05 «ТСН».

06.45,07.10,07.30,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.25 М/ф «Бернард».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.25,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 2».
12.25 Т/с «Завтра буде завтра».
14.55 «Сiмейнi мелодрами».
15.55 «Простошоу з Юрiєм Горбуновим».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.00 Детектив «Липучка». (2).
23.50 Комедiя «Дика штучка». (2).
01.50 Бойовик «Серед бiлого
дня». (2).
03.15 Драма «Шкiра, в якiй я
живу». (3).

Iнтер
05.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Т/с «Двадцять рокiв без
любовi».
11.05,12.15 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
14.05 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
16.00 Т/с «По гарячих слiдах 2».
18.10 Т/с «Шлюб за заповiтом 2:
Повернення Сандри». (2).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.00,04.05 Х/ф «Аналiзуючи
те...» (2).
01.45 Х/ф «Суїннi Тодд, демонперукар з Флiт-стрiт». (3).
03.35 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,07.00,02.20,04.40 Погода.
05.25 Факти.
05.55,04.45 Свiтанок.
06.55,07.40 Дiловi факти.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.10,16.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Кодекс честi».
13.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.00 Т/с «Балада про Бомбера».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Х/ф «Непереможний».
23.50 Х/ф «Залiзна ледi».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00 – «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.35, 23.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
09.10, 12.30, 01.30, 03.10 «Телемеридіани»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Новини»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Зелений БУМ»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 02.00 Д \\фільм «Прощавай,
дике життя»
14.00 «Новини» (рум. мов.)
14.15, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «На музичній хвилі»
20.00 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
23.00 «Час країни»
02.40 «Енциклопедія дизайну»
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 00.00 «Чернівецький
репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 13.15, 17.05, 20.45, 06.00
«Шоста передача»
08.30, 09.25, 12.45, 15.05, 21.10
«Малятко»
09.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.20 «Невідомі Чернівці»
13.40 «Біоритм»
14.05 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Дзеркало історії»
17.30, 06.25 «Вертикальний світ»
18.00, 05.10 Т/с «Луна з мину-

1 березня

теле
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10,08.05 Погода.
06.20 Рецепти здоров`я.
06.25 АгроЕра.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.20,07.40 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал «Хочу все знати».
08.15 Х/ф «Чаклунка».
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 .1 5 ,1 2 .5 5 ,1 5 .1 0 О фi ц i й н а
хронiка.
09.20 Погода.
09.25 Д/ф «Корюкiвська трагедiя.
Злочин проти людяностi».
10.15 Т/с «Маруся. Повернення».
11.00 Концертна програма.
13.00,17.55,21.10 Дiловий свiт.
13.10 «Надвечiр`я».
13.40 «Адреналiн».
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Криве дзеркало.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт
(жiнки).
18.15 М. Поплавський. «Шоу продовжується».
18.55 Футбол. Прем`єр-лiга.
«Шахтар» (Донецьк) - «Волинь»
(Луцьк).
19.50 В перервi - Погода.
21.15 Концерт iнструментальної
музики Радiобенд О. Фокiна.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.15 Вiд першої особи.
00.40 Твiй голос.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Про головне.
02.00 Пiдсумки дня повтор.
02.10 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
03.45 Дiловий свiт. Агросектор.
03.55 Т/с «Маруся. Повернення».
04.40 Околиця.
05.10 Д/ф «Корюкiвська трагедiя.
Злочин проти людяностi».

00.00 Т/с «Грiмм» (2).
00.50 Т/с «У полi зору 4» (2).
02.15 Т/с «Безмовний свiдок
2». (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

02.25 Х/ф «Початок». (2).

5 канал
06.30,18.40,03.30 «Київський
час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.30,03.
20 «Час спорту».
06.50 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.
00,00.00,01.00,05.00 «Час новин».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,03.
15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.40,08.40 «Трансмiсiя-новини».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16
.10,17.20,17.50,22.50,23.50,03.3
5 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.10 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.15 «Мотор-новини».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Реальний сектор».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особливий погляд».
22.45 «Хронiка дня».
23.30,00.20 «Crime news».
23.45,00.35,02.30,04.15 «Хронiка
тижня».
04.20 «Новини Київщини».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Серцю не накажеш»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда про
Катерину».

07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Кордон слiдчого Савельєва».
12.00 «Хай говорять. Пiдмосковнi
вечори».
14.40 Т/с «Подружжя».
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00,03.50 Критична точка.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб».
19.20 Церемонiя вручення Народної премiї «Телезiрка».
22.10 Т/с «Мент у законi» (2).
01.50 Т/с «Безмовний свiдок
2». (2).
02.45 Ласкаво просимо.
04.40 «Хай говорять».
05.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.20,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.00,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30, 23.30 Д/фільм «Світ мандрів»
09.05, 12.30, 22.25, 01.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Формула успіху»
11.17 «Це моя Буковина»
11.30, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Дива цивілізації»
14.00 «Невигадані історії»
14.25, 00.10 Концертна програма
16.30 «Буковинський дивосвіт»
18.00, 21.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Роздуми про сокровенне»
20.32 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
02.00 Д/фільм «Дива цивілізації»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 12.45, 15.05,
21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.40 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05, 20.45, 06.10 «Шоста

понеділок
четвер
лого» (2)
22.00 «Пряма відповідь»
01.50 Х/ф «Душа» (1)
03.30 Х/ф «Москва – любов моя»
(1)

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.05 ,12.00 Т/с «Метод Лаврової».
07.00 Байдикiвка.
07.30,08.25 М/с «Дашадослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.55,19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35,20.30 Дайош молодьож!
15.35,01.25 Вайфайтери.
16.15 Т/с «Чемпiонки».
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20,21.35 Одна за всiх.
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Анекдоти.
00.00 Т/с «Реальна кров». (3).
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни 2.
02.15 ТЕТ 2.0.
03.50 До свiтанку.

НТН
05.45 «Легенди карного розшуку».
06.15 Х/ф «Гу-га».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «Медичнi таємницi».
10.25 Т/с «Вiдчинiть, мiлiцiя!»
12.20 Т/с «Повернення Турецького».
13.15 Х/ф «Пастка».
14.55,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,01.55,04.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Навiгатор».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас». (2).
00.15 Х/ф «Патруль вимiрiв». (2).
02.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства». (2).
04.35 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ
05.45 «Чужi помилки. Втрачене
немовля».
06.25,16.00 «Усе буде добре!»
08.15,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зоряне життя. Вижити i

подолати».
11.00 Х/ф «Молода дружина».
13.00 «МайстерШеф 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 Т/с «Метод Фрейда».
22.25 «Кулiнарна династiя».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.10 Х/ф «Золото».
02.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Т/с «Як сказав Джим».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.30,01.15 Погода.
09.00,19.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
10.00,15.50 Т/с «Кадетство».
11.00,17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
13.20,14.30 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор».
19.25,01.10 Спортрепортер.
23.00 Т/с «Щасливi разом».
00.00 Т/с «Щоденники вампiра
2». (2).
01.20 Т/с «Еврика».
02.05 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Т/с «Школа». (2).
03.20,04.15 Зона ночi.
03.25 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
03.40 Драма на двi дiї.
04.20 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Сумний П`єро.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10 «Три сестри».
10.10,00.20 Х/ф «Близнюк».
12.20 «Добрий вечiр, тварини».
13.20,17.10 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.15,19.00 «Шопiнг монстри».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
20.00 «Велика рiзниця».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 «2 смужки».
23.20 «Вечiр. Паша. Зорi».
02.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
передача»
09.00, 16.00 «Дзеркало історії»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.00 «Музичний серпантин»
12.20 «Невідомі Чернівці»
13.15 «Зірковий марафон»
13.45, 01.50 Х/ф «Зіна-Зінуля» (1)
17.30, 06.35 «Вертикальний світ»
18.00, 05.10 Т/с «Луна з минулого» (2)
22.00, 03.30 Х/ф «Бааль – Бог
шторму» (2)

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.05 ТЕТ 2.0.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 Байдикiвка.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.55 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.35 Дайош молодьож!
15.35,01.25 Вайфайтери.
16.15 Чортiвня щодня.
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20 Одна за всiх.
19.25 Дайош Молодьож!
20.30 Вiталька.
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця.
23.00 Бабуни & дiдуни 2.
00.00 Т/с «Реальна кров». (3).
01.00 Дурнєв+1.
01.50 Бабуни & дiдуни.
02.15 До свiтанку.

НТН
05.50 Х/ф «Кримiнальний талант».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Полювання на iзюбра».
14.45 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,02.50 «Свiдок».
17.00 Т/с «Навiгатор».
19.30 Т/с «Наказано знищити.
Операцiя «Китайська скринька».
23.10 Х/ф «Небезпечна
комбiнацiя».
01.00 Х/ф «Весiлля». (2).
03.20 «Речовий доказ».
04.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.25 Х/ф «КостяНiка. Час лiта».
07.05,18.00 Х/ф «Сiмейний дiм».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».

20.05,22.25 «Моя правда. На-На:
кумири з пiдворiття».
00.15 Х/ф «Молода дружина».
02.10 Х/ф «Наречений з того
свiту».
02.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с «Як сказав Джим».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче.
06.35,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.30,01.15 Погода.
09.00,19.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
10.00,15.50 Т/с «Кадетство».
11.00,17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
13.20,14.35 Kids` Time.
13.25 М/с «Кiт-Пес».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор».
19.25,01.10 Спортрепортер.
23.00 Т/с «Щасливi разом».
00.00 Т/с «Щоденники вампiра
2». (2).
01.20 Т/с «Еврика».
02.00 Т/с «Пiвденна територiя».
(2).
02.45 Т/с «Школа». (2).
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Семеренко.
04.15 Перетворення.
04.30 Я на свiтi такий один.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Швидкоплинний сон.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.30 «Три сестри».
10.35,00.30 Х/ф «Телепнi».
12.20 «Добрий вечiр, тварини».
13.20,17.10 «Дiм на заздрiсть
усiм».
14.15 «Шопiнг монстри».
15.10,18.00 «Звана вечеря».
16.10 «Орел i Решка».
19.00 «КВК».
21.20 «Розсмiши комiка».
22.15 «Пороблено в Українi».
23.30 «Вечiр. Паша. Зорi».
01.50 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.25,08.55 Погода.
06.10 Клуб гумору.
07.30 Фiльм-концерт «В. Леонтьєв. Час летить, неначе
вершник».
УТ-1.
09.00,09.20,14.45,19.00,19.35
Погода.
09.05 Школа юного суперагента.
09.25 Як це?
09.50 Досвiд.
11.15 Х/ф «Мiраж».
14.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (жiнки).
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування (чоловiки).
18.00 20-рiччя Асоцiацiї
автомобiлiстiв України.
19.05 Золотий гусак.
19.40 «Мелодiя двох сердець».
Бiлоножки.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Кабмiн: подiя тижня.
21.40 Без цензури.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.05 Ера здоров`я.
23.35 Кiно в деталях.
00.25 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Кабмiн: подiя тижня.
01.40 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.45 ТелеАкадемiя.
03.45 Д/ф «Черчiль, майстер
гри».
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.00 «Ремонт +».
06.15,02.15 Мелодрама «Мiя та
мiльйонер».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11 . 0 0 « С в i т н а в и в о р i т 4 :
В`єтнам».
12.00 М/ф «Бернард».
12.35 Мелодрама «Остання
пiсня».
14.45 Комедiя «Джордж iз
джунглiв».
16.40 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка 2».
19.30,05.20 «ТСН».
20.00,03.45 М ел одрама
«Паралельнi свiти». (2).

2 березня

22.10 Бойовик «Серед бiлого
дня». (2).
00.00 Драма «Шкiра, в якiй я
живу». (3).
Iнтер
05.50 «Шустер Live».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Смачне побачення».
11.00 «Вечiрнiй Київ».
12.55 Т/с «Танки бруду не
бояться».
17.05 «Юрмала».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Юрмала 2012».
22.20 Церемонiя нагородження
«Viva! Найкрасивiшi-2012».
00.20 Х/ф «Кращий друг». (2).
02.15 Х/ф «О, щасливчик».
05.05 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.15,05.45 Погода.
05.20 Факти.
05.50,04.50 Свiтанок.
06.45 Козирне життя.
07.15 Х/ф «Залiзна ледi».
09.20 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.50 Квартирне питання.
11.45 Дивитися всiм!
12.45 За кермом.
13.10 Х/ф «Непереможний».
16.50 Нетаємнi файли.
17.50 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Мiсто злодiїв».
21.30 Х/ф «Законослухняний
громадянин».
23.30 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку 2: Кривавi грошi Техасу». (2).
00.55 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку 3: Дочка ката». (2).
02.25 Х/ф «Падiння». (2).
5 канал
06.30,18.40 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,00.25,01.55
«Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.55,1
3.55,16.10,17.20,19.20,23.40,00
.55,03.35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.0
0,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.25 «Автоконтинент».
09.50 «Мотор-новини».

10.10,00.30 «Новинометр».
10.15,12.10,02.30,03.30,04.3
0,04.55,05.50,06.20 «Хронiка
тижня».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.15 «Зверни увагу з Т. Рамус».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,02.10,03.40 «В
кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
02.40 «Новини Київщини».
04.10 «Життя цiкаве».
04.35 «Акцент».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.00
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Гра долі
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «За межами»
15.40 Привітай
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 3.00 Х/Ф «Дівчата у великому місті»
ТРК»Україна»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Х/ф «Бетховен 4».
09.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.00 Т/с «Дорога моя людина».
13.50,03.40 Х/ф «Мелодiя
любовi».
15.30 Т/с «Слiд».
18.00, 19.20 Т/с «Умови контракту».
21.20 Т/с «Друге повстання
Спартака».
23.20 Т/с «Дикий» (2).
01.10 Т/с «Мент у законi» (2).

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.35,08.55 Погода.
06.10 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.10 Сiльський час.
07.40 «Дружина».
УТ-1.
09.00,09.25,13.20,15.50,16.50
Погода.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.30 Крок до зiрок.
10.10 Караоке для дорослих.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Маю честь запросити.
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (жiнки).
13.25 Ближче до народу.
14.00 Х/ф «Робота над помилками».
15.20 Золотий гусак.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт (чоловiки).
16.55 Дiловий свiт. Тиждень.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.15 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
18.50 «Пока я помню, я живу!»
Концерт пам`ятi М. Магомаєва.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Точка зору.
21.50 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
22.20 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Погода.
23.40 «Дружина».
00.50 Смiх з доставкою додому.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.55 Головний аргумент.
02.05 Точка зору.
02.25 Дiловий свiт. Тиждень.
02.55 Книга.ua.
03.15 Ближче до народу.
03.50 Таємницi успiху.
04.20 Хто в домi хазяїн?
04.40 Х/ф «Робота над помилками».

«1+1»

06.05 Мелодрама «Тому що
вагiтна».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою. Iталiя, Тоскана».

02.50 Щиросердне зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Невідома планета»
07.30 «Акценти»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30, 15.40 М/фільм
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Зав’язь»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Мініатюри в
природі»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 Концертна програма
15.15 «Люди і долі»
16.00 «Експромт»
16.30, 04.00 Д/фільм «Авіа»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/фільм «Невідома планета»
00.40 «Між минулим і майбутнім» (рум. мов.)
01.10 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 14.40, 18.40,
21.20, 00.40 «Погода»
07.05 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.45, 16.45, 17.50,
19.00, 01.50 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Відділ кадрів»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
10.40, 06.00 «Шамварі: територія диких тварин»
11.05, 06.30 «80 островів: навколо світу»
11.55 Т/с «Титани бізнесу»
13.00 Х/ф «Призначення» (1)
14.45, 02.00 Х/ф «Душа» (1)
16.15, 05.30 «Біоритм»
16.55 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»

3 березня

11.25 «Шiсть кадрiв».
12.20 «Недiля з Кварталом».
13.20 Мелодрама «Ваша зупинка, мадам».
15.20,03.05 М ел одрама
«Поцiлунок долi».
19.30,00.35 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Побачення».
22.10 «Свiтське життя».
23.10 «Що? Де? Коли? Зiрковi
вiйни».
01.20 Детектив «Очi Лаури
Марс». (2).

Iнтер

06.00 Х/ф «Сiм`я напрокат».
07.40 Х/ф «Ми з джазу».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Юрмала 2012».
12.05 Т/с «На сонячнiй сторонi
вулицi».
17.50 Х/ф «Операцiя».
20.00,03.30 «Подробицi тижня».
20.55 Х/ф «Вовчий острiв».
22.55 Х/ф «Спецназ мiста
янголiв». (2).
01.15 Х/ф «Справа про
пелiканiв». (2).
04.15 Д/ф «Сергiй Нiконенко.
Пiзно, люблю iншу».

ICTV

05.45,06.05 Погода.
05.50 Факти.
06.10,04.55 Свiтанок.
07.00 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.50,13.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.20 Кримiнальний облом.
14.15 Х/ф «Смертi наперекiр».
16.10 Х/ф «Мiсто злодiїв».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Невiдомий».
21.50 Х/ф «Невидимка 2».
23.35 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку 3: Дочка ката». (2).
01.10 Х/ф «Законослухняний
громадянин».
02.50 Х/ф «Немислиме». (2).
04.15 ПроЦiкаве.

5 канал

06.30 «Київський час».
06.45,07.10,08.25,18.50,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,13
.55,14.10,14.55,17.10,17.50,19.1
0,00.25,00.40,02.55,03.30,05.55,

06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,00.00,
01.00,02.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10,19.30,06.00 «Велик а
полiтика».
09.35 «Вiкно до Америки».
10.10 «Мамина школа».
10.30 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Технопарк».
11.30 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.15 «Життя цiкаве».
13.10 «Захисник Вiтчизни».
13.35 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Акцент».
16.10 «Машина часу».
17.30 «Новини Київщини».
18.10 «Вiкно в Європу».
20.30,01.55,02.35,04.35,05.50
«Хронiка тижня».
21.00 «Час: пiдсумки тижня з
Тетяною Даниленко».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.10 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Зверни увагу з Т. Рамус».
00.30,02.30,03.35 «Огляд преси».
01.10,05.10 «Портрети з Сергiєм
Дорофеєвим».
03.25,06.20 «Тема тижня».
04.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.50 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 21.50 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
22.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
12.30 Музична передача “Про 3”
13.00 Гра долі
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.00 Х/Ф «За межами»
15.35, 16.50 Про казки
16.30 Церква і світ
19.30, 0.45 Нова Гостьова
22.00 Теми тижня
23.00, 2.15 Х/Ф «Дівчата у великому місті»

ТРК»Україна»

06.00 Срiбний апельсин.

8
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20.10 «Музичний серпантин»
21.25 Турнір з армфайтингу
22.25, 03.30 Х/ф «Я, ти та всі
кого ми знаємо» (2)
ТЕТ
06.00 Ералаш.
07.15 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Даша-дослiдниця».
10.00 М/с «Лiло i Стiч».
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.10 Т/с «Половинки».
14.50 Х/ф «Як одружитись з
мiльярдершою».
16.50 Х/ф «Нью-йорк ськ е
таксi».
18.50 Х/ф «Таксi 3».
20.40 Вiталька.
22.25 Що якщо?
23.00 Х/ф «28 тижнiв потому».
(3).
01.00 Х/ф «У мами побачення
з вампiром».
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.25 «Залiзний Оскар».
06.55 Х/ф «Вони воювали за
Батькiвщину».
0 9 . 4 0 Х / ф « Н ебез п еч н а
комбiнацiя».
11.30 «Речовий доказ». Бiлий
китаєць.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
12.50 «Лохотрон».
13.20 Т/с «Танкер «Танго».
19.00 Т/с «Павутиння 6».
22.45 «Випадковий свiдок».
23.55 Х/ф «Шостий день». (2).
02.00 Х/ф «Трансморфери
2». (2).
03.25 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.05 «Правда життя».
СТБ
05.15 М/ф: «Повернення блудного папуги», «Вiннi-Пух».
06.25 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Їмо вдома».
09.50 «Хата на тата».
11.45 «Моя правда. На-На:
кумири з пiдворiття».
15.15 «Слiдство ведуть екстрасенси».
19.00 Х/ф «Кров не вода».
22.35 «Детектор брехнi 3».

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Невідома планета»
07.30 «Зелений БУМ»
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.35 М/фільм
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00 Д \\фільм «Зоо-шоу»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05 Концертна програма
16.00 «Міні-мікс»
17.00 «Невигадані історії»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Телелітопис краю»
21.40 «Зав’язь»
22.00 «Палітра»
22.30, 01.40 Х/фільм
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
03.30 «Роздуми про сокровенне»
04.00 Д \\фільм «Авіа»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.40, 11.05, 12.55, 18.10,
20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.10 «Хендмейд»
07.30, 18.40 «Малятко»
07.55, 09.45, 11.35, 16.45, 19.00,
01.40 «Парад планет»
08.05, 20.55 «Афіша»
08.20, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»

Новий канал
05.35 Т/с «Тру Джексон».
06.40 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
08.00 Новий погляд.
09.00 М/с «Рогу i Копита: Повернення».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Файна Юкрайна.
10.55 Уральськi пельменi.
12.25 Люди ХЕ.
13.25 Нереальна iсторiя.
14.45 Т/с «Татусевi дочки».
16.10 Х/ф «Карате-пацан».
19.10 Х/ф «Найманi вбивцi».
22.00 Х/ф «Блейд 2». (2).
00.15 Спортрепортер.
00.20 Х/ф «Я йду - не плач». (2).
02.40 Т/с «Еврика».
03.25,04.20 Зона ночi.
03.30 ТБ про ТБ.
04.00 Цiнуйте майстрiв змолоду.
04.25 Народження українського
кiно.
05.20,05.30 Зона ночi. Культура.
05.25 Так нiхто не любив.
К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.50 М/ф «Чорний котел».
12.15 Х/ф «Бруно».
14.20 «Подаруй собi життя».
15.30 Х/ф «Вiдлига».
17.15 «Лямур Тужур».
18.10 «Розсмiши комiка».
19.10 «КВК».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Щасливий кiнець».
(2).
01.40 Х/ф «Алекс i Емма».
03.10 «Нiчне життя».

понеділок
8
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06.30 Подiї.
06.50 Х/ф «Крила янгола».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с «Дорога моя людина».
13.45,04.35 Х/ф «Лiсове озеро».
15.30 Т/с «Слiд».
17.10 Т/с «Умови контракту».
19.00,03.50 Подiї тижня.
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
23.00 «Великий футбол».
00.30 Т/с «Дикий». (2).
02.15 Т/с «Мент у законi» (2).

23.30 «Зоряне життя. Нянiмонстри».
00.30 Х/ф «Суєта суєт».
02.00 Х/ф «Бережiть чоловiкiв».
03.15 Нiчний ефiр.

09.50, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.45, 06.20 «Шамварі. територія
диких тварин»
12.15 «80 островів. навколо
світу»
13.00, 04.50 Х/ф «Осінь» (1)
14.45 «Подружки»
15.15 Турнір з армфайтингу
16.20 «Юний рятувальник»
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
21.00 «Біоритм»
21.25, 01.50 Х/ф «Не стріляйте
в білих лебедів» (1)

ТЕТ

06.00 Ералаш.
07.15 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Даша-дослiдниця».
10.00 М/с «Лiло i Стiч».
11 . 0 0 М / ф « 1 2 з а в д а н ь
Астерiкса».
12.40 Приколи на перервi.
13.10 Х/ф «Пiд суворим наглядом».
15.05 Х/ф «Нью-йоркське таксi».
17.05 Х/ф «Таксi 3».
18.55 Дайош молодьож!
20.00 Шури-Мури.
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
23.00 Х/ф «Мрiяти не шкодить».
(2).
00.50 Х/ф «Як украсти мiльйон».
03.00 До свiтанку.

НТН

05.35 «Легенди бандитського
Києва».
06.00 Т/с «Танкер «Танго».
11.30 «Легенди карного розшуку». Убивця з того свiту.
12.00,04.00 «Агенти впливу».
13.00 «Православнi святi».
15.00 Т/с «Наказано знищити.
Операцiя «Китайська скринька».
19.00 Т/с «Слiпий 3».
22.40 «Лохотрон».
23.10 Х/ф «Весiлля». (2).
01.10 Х/ф «Червоний готель».
(2).
02.45 «Речовий доказ».
05.25 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

04.55 М/ф: «Вовка в
тридев`ятому царствi», «Малюк

i Карлсон».
05.55 Х/ф «Суєта суєт».
07.15 «Їмо вдома».
08.15 «Кулiнарна династiя».
10.10 «Караоке на Майданi».
11.05 Т/с «Метод Фрейда».
15.25 Х/ф «Кров не вода».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22.05 Х/ф «Привiт, кiндер!» (2).
00.15 Х/ф «КостяНiка. Час лiта».
02.10 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
03.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.50 Т/с «Тру Джексон».
06.10 Новий погляд.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25,09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
09.00 М/с «Рогу i Копита: Повернення».
10.00 М/ф «Карлик Нiс».
11.45 Т/с «Щасливi разом».
13.45 Х/ф «Карате-пацан».
16.30 Х/ф «Найманi вбивцi».
19.20 Х/ф «Вертикальна межа».
22.00 Х/ф «Блейд: Трiйця». (2).
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Блейд 2». (2).
02.30 Т/с «Еврика».
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15 Подорож у втрачене минуле.
03.45 Останнi лицарi.
04.05 Зима надiї.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Княгиня Ольга.
0 4 . 4 5 Та є м н и ц я л ю б о в i .
Александрiя.

К1
06.00 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50 М/ф «Чорний котел».
10.20 Х/ф «Бруно».
12.20 «Добрий вечiр, тварини».
13.20 Х/ф «Лемонi Снiкет: 33
нещастя».
15.20,01.40 Х/ф «Кохання i
танцi».
17.10 «Розсмiши комiка».
19.00 Х/ф «Мiсiя неможлива 4:
Протокол Фантом».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Х/ф «Алекс i Емма».
03.00 «Нiчне життя».

оздоровчі

№08 (477) 21.02.2013 - 27.02.2013

13

Будемо лікуватися по-українськи:
імпортних ліків в аптеках
може поменшати
Новий закон про імпортні ліки спричинив серйозне
занепокоєння населення. Вже з першого березня до України
пропускатимуть лише ті препарати, які пройшли додаткове
ліцензування.
Побічні дії закону передбачити складно, проте, уявляючи
спустошені аптечні полиці, люди вже почали запасатися
медикаментами.

На думку завідувачки однієї з чернівецьких аптек, новий закон має популяризувати
вітчизняних фармвиробників. За спостереженнями аптекарів, люди звикли довіряти імпортним
лікам, попри те, що вони дорожчі. Щоправда,
таку тенденцію певною мірою зумовили лікарі,
які їх призначають. Доволі часто вони так чином
ще й підзаробляють.
З поширенням інформації про законодавчі
новації чернівчани почали активно скуповувати
препарати іноземного виробництва, – каже пані
керівниця. Першими до аптек пішли люди, які
страждають на хронічні хвороби і змушені приймати ліки постійно. Вони бояться, що з початку
весни просто не знайдуть необхідні пігулки.
Директор департаменту економіки ТзОВ
МФФ «ВАКО»Олександр МАРТИНЮК зазначив, що загроза дефіциту справді реальна. До

березня залишилося менше двох тижнів,
а жоден дистриб’ютор поки що не отримав
додаткової ліцензії.
Зрозуміло, що ліцензування – міжнародна практика, проте сама процедура в нас
організовано погано, тож певні перебої з постачанням неминучі, – наголошує фахівець.
Більша частина препаратів від тяжких недуг, таких як туберкульоз, діабет та онкологія,
імпортують і якщо вони зникнуть з аптек, люди
залишаться без життєво важливих ліків.
Як пояснив завідувач відділення гематології Чернівецької дитячої обласної
клінічної лікарні Михайло Гнатюк, жоден з
вітчизняних медикаментів не затверджений міжнародним сертифікатом «FDA».
– Наші ліки помітно дешевші, – говорить лікар, – проте краще надавати перевагу оригінальним препаратам, адже вони справді ефективні.

Чи здоровий Ваш
хребет?
Хребет людини – основа усього організму. Він забезпечує зв’язок між
усіма органами. Перевірити його
стан допоможе цей тест.
1. Ляжте на живіт на тверду поверхню. Попросіть
когось із близьких промацати ваш хребет. Це для вас:
болісно – 2 бали; злегка болісно – 1 бал; безболісно – 0 балів.
2. Прощупайте свої м’язи, що йдуть від шиї до плеча.
Вони:
напружені – 2; злегка напружені – 1; м’які – 0.
3. Від положення стоячи нахиліться і спробуйте дістати кінчиками пальців рук підлоги. Виконати цю вправу
вам:
легко – 0; досить важко – 2; при нахилі виникає біль у
хребті – 3.
4. Сидячи на підлозі, витягніть ноги вперед і спробуйте
дістати чолом колін. При цьому виникає:
напруга під колінами – 1; біль у спині – 3; немає неприємних
відчуттів – 0.
5. Стоячи прямо, зчепіть руки за спиною (одна рука
через плече, друга знизу):
не можу – 2; лише злегка стикаються пальці – 1; зчепив
легко – 0.
6. Лежачи на спині, зігніть ноги під прямим кутом в
колінних і кульшових суглобах, не притискаючи їх один
до одного. Намагайтеся утримати позу якомога довше:
утримую довго – 0; втомлюються обидві ноги – 1; втомлюється одна нога – 3; виникає біль у попереку – 2.
7. Стисніть пальці в кулак і спробуйте взяти в рот
суглоби:
поміщається менше двох пальців – 3; помістилося лише 2
пальці – 2; помістилося 3 пальці і більше – 0.
8. Дістаньте підборіддям плече (не піднімаючи плечей):
не дістаю – 3; дістаю, але мені боляче – 2; дістаю легко – 0.
Результати
0 – 3 бали: ваш хребет здоровий і потребує тільки профілактики – щоденної гімнастики, збалансованого харчування,
підтриманні емоційного комфорту.
3 – 15 балів: патологічні зміни в хребті тривожні. Вам слід
пройти курс відновного лікування (масаж, фізіотерапія, ліки).
Більше 15 балів: ваш хребет у критичному стані. Терміново
зверніться до лікаря.

за останні три місяці ліки подорожчали
на 5-15%.
В Україні вже відбулося кілька
акцій протесту. Проти змін у законодавстві відкрито виступають Пацієнтські організації України. Активісти називають закон лобістським і закликають
громадян розповсюджувати складене
ними звернення до Президента України.
У ньому йдеться про необхідність зупинити закон про додаткове ліцензування.

Деякі батьки закуповують партії ліків про запас
на випадок якщо вони подорожчають чи взагалі
зникнуть з аптек. Адже затримки у лікуванні не
може бути. Якщо пацієнти не отримуватимуть
вчасного лікування, ми будемо просто ховати
дітей.
Пацієнти хвилюються і через те, що додаткові
ліцензії відіб’ються на вартості медикаментів.
Проте, як зауважує О. Мартинюк, виробники і без
того безперервно піднімають ціни. До прикладу,

Натомість, владники усі розмови навколо
можливої кризи називають спекулятивними.
У Кабміні запевняють, що нововведення впроваджуватимуть поетапно, тож дефіциту можна
буде уникнути.
– Панічних настроїв не має бути, – наголошує
начальник Головного управління охорони
здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Ігор ШКРОБАНЕЦЬ. -Періодично
деякі найменування зникають з аптек, бо їх не
реєструють своєчасно. Проте фармацевтичний
ринок настільки насичений і різноманітний, що
без ліків пацієнти ніколи не залишаться. Усі препарати мають десятки аналогів.

Ольга СКЛЯРЧУК, «Версії»

9 склянок води на день…
■прискорять обмін речовин
(холодна вода)
■підвищать тонус (гаряча вода)
■допоможуть знизити вагу
■виведуть токсини з організму
■покращать стан шкіри
■знизять ризик онкозахворювань
■покращать травлення
■знизять втомлюваність
■покращать загальний стан
здоров’я
І все це – за 0 калорій!

Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою покращення кровообігу та попередження
ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий
ендартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
Лікує також захворювання суглобів, багаторічно незаживаючі трофічні виразки ніг, фурункульоз та інші гнійні
захворювання, врослий ніготь, геморой, грибкові ураження
нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук,
ніг, спини, попереку), застосовує озокерит під час лікування
на прийомі та вдома. Очищення печінки (після жовтухи,
алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії
та інших отруєнь).
Приймає за адресою вул.. Руська 126, КМП «Ваше
здоровя», ліцензія МОЗ Україна серія АГ №599425 ВІД
05.12.2011 р. з 14:00 до 16:00. Прийом за домовленістю по
моб. тел.: 050-507-51-38. Олександр Іванович.
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» повідомляє, що
в оголошенні від 14.02.2013р., про проведення прилюдних торгів з
реалізації нерухомого майна (предмету іпотеки) в реченні : «Торги призначені на 04 березня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А » вважати технічною помилкою та читати так «Торги
призначені на 04 березня 2013 р. об 09:00 год. за адресою: м.Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А», в реченні «Остаточний термін подачі заяв 04
березня 2013 р. до 09:00 год» вважати технічною помилкою та читати
так «Остаточний термін подачі заяв 01 березня 2013 р. до 17:00 год»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 - нежитлові підвальні приміщення заг. пл. 63,50 м2, а саме підвалу
в житловому будинку, що складаються з: 5-1 торгівельного залу пл. 16,10 м2, 5-2 торгівельного залу пл. 28,80 м2,
5-3 підсобного приміщення пл. 11,80 м2, 5-4 службового приміщення пл. 3,5 м2, 5-5 санвузлу пл. 3,30 м2, що знаходяться по вул. Українській, 33, в м. Чернівці. Правовстановлюючі документи: Договору купівлі-продажу серії ВКО
№858451 від 13.06.2008р., який посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу
Козловою Н.В. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Українська, 33. Підлога кахельна, стіни штукатурені та
пофарбовані фасадною фарбою. Радіатори опалення в приміщенні відсутні. Стіни приміщення потребують значного
ремонту у зв’язку із сильною вологістю. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –254168,28 грн. (без ПДВ) (договір № 2612159 від 14.11.12).Гарантійний внесок – 12708,41 грн без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим.Торги призначені на 11 березня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 07 березня 2013 р. до 18:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт
лот № 1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029463,одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з
майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 1800 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39, Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
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Усі водії – як професіонали, так і аматори – знайдуть тут відповіді на
запитання, що їх цікавлять, буквально поетапно.
Як поставити автомобіль на облік і як зняти?

Ймовірна неприємна розмова з другом, після
якої роздумаєте йти на спільний захід. У середині
тижня знайдіть час для духовних практик. Молитви, прочитані цього часу, дадуть очікуваний результат. Корисними для фізичного і психічного здоров’я будуть водні
процедури. Утримайтеся від уживання алкоголю.

«У нас немає доріг, є тільки
напрямки!»

Виникне бажання підвищити свій соціальний
статус, професійні навички, інтелектуальні здобутки чи матеріальне становище. Це буде пов’язане із
занепокоєнням або з поведінкою оточення. Спрямуйте свою енергію на наполегливу роботу, результати якої перетворять ваші претензії в реальність.

Нещодавно під стінами
Державної служби
автодоріг відбувся
мітинг водіїв проти
незадовільного стану
доріг.

На початку тижня краще утриматися від подорожей: не виключені проблеми зі здоров’ям.
Середина тижня сприятлива для контактів із впливовими, авторитетними людьми. Існує ймовірність
знайомства з відомою людиною. Відвідуйте масові
заходи і робіть публічні заяви.

Багатьох самотніх Раків на початку тижня потягне
на романтичні пригоди. Не слід покладати на такі
зв’язки великих сподівань: швидше за все, подібні
контакти триватимуть недовго. На вихідних можливі
суперечки з рідними через гроші. Уникайте обговорення матеріальних питань цієї пори.

На початку тижня можлива сварка між коханою людиною і кимсь із ваших батьків, що призведе
до погіршення атмосфери в сім’ї. Не найкращий
час для відкритого протистояння з недоброзичливцями. У середині тижня утримайтеся від оформлення
банківської позики та здійснення великих покупок.
Комусь з близьких через погане самопочуття
буде потрібна ваша допомога. Намагайтеся самі
не захворіти: ваш імунітет ослаблений, а організм
піддається впливу до вірусних інфекцій. Не довіряйте
малознайомим людям. На вихідні не плануйте серйозних справ.

Бажання зробити приємне близьким людям
може привести до зворотного ефекту, якщо ваш
подарунок прийдеться не до смаку. У середині
тижня особливу увагу приділіть здоров’ю. Ваш імунітет цієї пори буде ослаблений. Будьте уважнішими
при використанні лікарських засобів.
На початок тижня не плануйте важливих розмов із близькими родичами – ризикуєте зіткнутися з нерозумінням, яке лише підсилить ваші
розбіжності з деяких принципових питань. Ваші
почуття стануть гострішими, будете схильні ідеалізувати свою пасію. З’явиться почуття ревнощів.

На початку тижня зірки радять відмовитися від
активних контактів і поїздок. Стережіться неприємної інформації, яка кине тінь на вашу репутацію
або на репутацію близьких людей. Не слід розповідати про своє особисте життя випадковим
супутникам.

На початку тижня друзі можуть звернутися із
проханням дати грошей у борг. Згадайте приказку:
«Хочеш втратити друга – позич йому грошей». Знайдіть поважну причину для відмови. Стережіться
обманів і шахрайства. Вдалий час для любовних
побачень.

140 гектарів ям нарахували
на українських дорогах у
Мінінфраструктури

Безпечна
вісімка

Утримайтеся від подорожей. Особливо туристичних поїздок до моря. Якщо у вас є особистий
автомобіль, будьте уважнішими на дорозі, не
порушуйте правил дорожнього руху. У середині
тижня відчуєте приплив енергії, посилиться любов
до музики, живопису.

У США обрали автомобіль 2013 року, ним став седан Cadillac ATS. Він
обійшов шістьох інших претендентів на цей титул — Ford Fusion, Honda Accord,
Nissan Altima, Scion FR-S і Subaru BRZ. Журі конкурсу оцінювало машини в кількох категоріях, включаючи безпеку, загальний рівень якості, ходові характеристики, дизайн, екологічність, а також наявність сучасних систем і технологій.

Отже, кращими у своїх класах за
підсумками 2012 року стали:
Renault Clio — клас Supermini
Volvo V40 — клас Small Family
BMW 3-й серії — клас Large Family
FIAT 500L - клас малих MPV
Ford B-MAX — клас малих MPV
Ford Kuga — клас невеликих позашляховиків
Hyundai Santa Fe
— клас великих позашляховиків
Ford Transit клас комерційно-сімейних мікроавтобусів

21.02
четвер

-7

22.02

– На сьогодні, за нашими розрахунками, в Україні 1,4 млн квадратних
метрів ям на дорогах України. В усіх
регіонах по-різному, – заявив міністр.
Однак він поквапився запевнити,
що вже працють 23 асфальтні заводи,
а найближчим часом, щойно дозволить
погода, будуть задіяні більш як 90 за-

24.02

субота

25.02

неділя

понеділок

26.02

За словами головного інженера «Київавтодору» Василя

27.02

вівторок
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■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном:
0508582852, 0976703847
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Мельниченка, за 2012-2013
роки підприємство зареєструвало 6 позовів від водіїв, які
вважають причиною ДТП погані
дороги.
– Районне ДЕУ буде відшкодовувати збиток власникові
«Ланоса». Решта 5 справ ще в
судовому провадженні. Вони
стосуються стану доріг в зимовий період. Водії стверджують,
що слизька дорога призвела до
зіткнення, – каже Василь Мельниченко.
Юристи кажуть, що довести прови-

ну шляховиків – справа тривала, але
реальна. Та для цього треба правильно
зібрати доказову базу.
– Як правило, ДАІ складає протокол не на те, що шляховики не лагодять
траси, а що водій «не переконався в
безпеці маневру і не витримав дистанцію». Тому треба домагатися, щоб
у протоколі були зафіксовані ями. І
тільки цей протокол треба підписувати. Водночас необхідно фіксувати
все, що є – робити знімки, відео, брати
показання свідків. Після цього можна
подавати до суду, і у вас будуть шанси
виграти справу, – говорить юрист Павло Романенко.

о

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого
нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: квартира № 172, загальною площею 71,0 кв.м.,
житловою площею 46,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 107.
Трьохкімнатна житлова квартира знаходиться на першому поверсі п›ятиповерхового цегляного житлового
будинку, плити перекриття - залізобетонні. Житлова площа квартири становить 46,80 кв.м., : кімната 18,60
кв.м.; кімната 16,7 кв.м.; кімната 11,50 кв.м.; кухня 7,80 кв.м.; ванна 2,60 кв.м.; вбиральня 1,0 кв.м.,
коридор 7,10 кв.м. Технічний стан квартири характеризується як добрий з ремонтом.Стартова (початкова)
ціна – 415 015,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок — 20750,75грн. без ПДВ. Боржник: Рябой Ігор Іванович
(м. Чернівці, вул. Червоноармійська, буд.107, кв. 172, ідентифікаційний № 2890421995). Стягувач: ПАТ
«Дельта Банк» (м. Чернівці, вул. Головна, 119, код ЄДРПОУ 34047020). Ознайомитися з майном можна
кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора
прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги
призначені на „12” березня 2013 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А,
у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО
320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата за придбаний
об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р 37313002002208
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484. одержувач: Шевченківський ВДВС
Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

Штраф залежатиме
від марки авта

Директор Київавтодору Георгій Глинський повідомив, що
одним з основних факторів руйнування доріг у Києві є… фури.
– Фури безконтрольно рухаються містом і нарізають колію. І
там, де найчастіше їздили фури,
ми сьогодні маємо найбільші
проблеми…

середа

о

– Наші вимоги прості: ліквідація
недоліків та пошкоджень дорожнього
покриття та оприлюднення графіків
виконання. Ми вимагаємо також припинити практику відмови складання
протоколів про аварії, які сталися через
неналежний стан доріг, – розповів один
з організаторів акції протесту.

водів. Вони забезпечать асфальт для
ремонту ям.

Ваш автомобіль на штрафмайданчику?
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Вхід до Укравтодору водії заблокували пробитими шинами і поламаними
бамперами. Понівечені поганими дорогами запчастини автомобілісти принесли під вікна тим, хто має ремонтувати
дороги, не крадучи при цьому коштів,
які виділяють на транспортну інфраструктуру.

Двоє киян відсудили в автодору 62 тис. грн. за
роздовбані дороги
У Києві з’явилися перші автомобілісти, які домоглися від «Київавтодору» крупної компенсації за пошкодження своїх машин через стан доріг,
– повідомляє ТСН.
Юрію Чудновцу вдалося відсудити
25 тис. грн за те, що люк серйозно пошкодив йому днище фургона. А Станіслав Синюк через суд домігся виплати
37 тис. грн за пошкоджену на вибоїнах
«хонду». Обидва випадки сталися
давно, але рішення судів з’явилися
тільки зараз.

23.02

п’ятниця

Міністр інфраструктури Володимир
Козак заявив, що сьогодні в Україні 1,4
млн квадратних метрів ям на дорогах, –
повідомляє ua.korrespondent.net.

Автомобіль року –
Cadillac ATS

«Euro NCAP» опублікував результати
краш-тестів для 36 автомобілів, доступних
на європейському ринку. Вісім з них, крім
п’яти зірок, одержали, найвищі оцінки і за
внутрішніми тестами, як-то захист пасажирів, пішоходів, робота електроніки тощо.

о

Виникне бажання змінити свій імідж: наприклад, змінити зачіску, стиль макіяжу або одягу.
Будьте готові до того, що оточення скептично поставиться до змін у вашій зовнішності. Вдалий час
для покупки техніки та всіляких екзотичних прикрас
для дому.
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Автомобіль на штрафмайданчик
мають право забрати, якщо:

● водій за кермом перебуває у стані алкогольного сп’яніння;
● кермувальник не має при собі відповідних документів –
посвідчення водія, технічного паспорту, страхового полісу;
● автомобіль переобладнаний без дозволу державтоінспекції;
● газове обладнання встановлене без погодження ДАІ.

Автомобіліст, який пред’явить ці документи,
може забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Коли
ж п’яний кермувальник протверезіє, має сплатити
штраф у 2550 грн., а тоді вже отримати свою автівку.
Штрафмайданчики розташовані у Чернівцях
за адресою вул. Заводська, 22, та у м. Новоселиця.
(За Постановою КабМіну від 17 грудня 2008 р.
№ 1102).

У Верховній Раді хочуть посилити відповідальність власників дорогих авто
за порушення правил дорожнього руху. Про це йдеться в зареєстрованому
у парламенті народними депутатами Левом Миримським (позафракційний)
і Сергієм Брайко (Партія регіонів) проекті закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері дорожнього руху».
Законопроект пропонує застосувати помножувальний коефіцієнт до
розміру штрафу, передбаченого за порушення ПДР, залежно від класу/типу
транспортного засобу.
Зокрема, помножувальний коефіцієнт застосовуватиметься згідно з класифікацією легкових авто, прийнятої Європейською економічною комісією:
A: Mini cars («міні») – коефіцієнт 1;
B: Small cars («маленький») – коефіцієнт 1;
C: Medium cars («низький середній») – коефіцієнт 1;
D: Larger cars («середній») – коефіцієнт 2;
M: Multi purpose cars (MPV – мінівени) – коефіцієнт 2;
E: Executive cars («вищий середній») – коефіцієнт 3;
F: Luxury cars («люкс») – коефіцієнт 4;
J: Sports utility (SUV, позашляховики) – коефіцієнт 4;
S: Sport coupés (Спорткари/купе/ кабріолети) – коефіцієнт 5
У пояснювальній записці до законопроекту автори зазначають, що реалії
і статистичні дані вказують на досить велику кількість нещасних випадків, які
відбуваються внаслідок порушення правил дорожнього руху, незважаючи
на введення підвищених штрафів.
Адже, враховуючи швидкісні якості, масу та ступінь захисту таких автомобілів, наслідки аварій за участі дорогих автомобілів набагато важчі.
Класифікація Європейської економічної комісії орієнтована на сегментацію цільового ринку, яка не обмежується такими параметрами, як габарити
чи маса, а враховує ще й ціну, вид, набір опцій і тому подібне.

Вл. інф.
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особистості

З московського льоду
на чернівецький

Іменита фігуристка Марина Ігнатова поставила
Чернівці на ковзани
Один з найбільш видовищних видів спорту, який, здається,
наближає людину до польоту, тривалий час був для чернівчан
недосяжним. Ще кілька років тому ніхто уявити не міг, що в нашому
місті можна буде наживо спостерігати фігурне катання, ще й за участі місцевих
спортсменів.
Палацу спорту в Чернівцях ніколи не було. А тут ще й глобальне потепління, через
яке жителі зовсім охололи до ковзанярства. Природні ковзанки не заливають навіть у
морозні зими, а зі штучною кригою місто познайомилося зовсім не так давно.
Попри те, що на Буковині ніколи не було й натяку на цей вишуканий вид спорту, Чернівцям
несподівано пощастило із тренером. Школою аматорського фігурного катання «Ice Planet»
керує Марина Ігнатова – майстер спорту, пя’тиразова чемпіонка Росії, неодноразовий призер
чемпіонатів СРСР та учасниця чемпіонатів Європи.
Про власне спортивне життя й про те, що пов’язало спортсменку з Україною, Марина
Володимирівна розповіла в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Версії».

Путівкою у спорт
стала хвороба

Розквіт спортивної кар'єри Марини Ігнатової
припадав на часи, коли фігурне катання було
культовим видом спорту. Телебачення транслювало всі чемпіонати і вулиці на той час порожніли:
городяни родинами збиралися біля телевізорів.
На льодовий майданчик Марину привели
через проблеми зі здоров'ям. Дівчинка постійно
хворіла і мати вже замучилася ходити з нею по
лікарнях, поки один педіатр не порадив віддати
дитину саме на ковзани. Медики дотримувалися
думки, що цей вид спорту зміцнює імунітет і значно покращує стан здоров'я. Зрештою, вони не
помилилися. Та не врахували, що позбувшись
однієї хвороби, можна на все життя захворіти
іншою – фігурним катанням.
– Перші ковзани в мене були «двополосні»,
тобто з двома лезами, їх треба було чіпляти на
валянок, – пригадує спортсменка. – Спочатку
каталася на озерах чи просто у дворах. Зими
тоді були дуже холодними, і ковзанки в Москві
заливали чи не на кожному подвір'ї. Від п'яти
років я почала тренуватися у групі фігурного
катання. Спочатку ми займалися на відкритих
майданчиках, а потім мене перевели у товариство «Динамо».
До 15 років тренувалася у Ірина Аніканової,
а потім потрапила до заслуженого тренера СРСР
Віктора Кудрявцева, який свого часу виховав
чемпіона світу Волкова.
Звання майстра спорту Марина здобула в 14
років. П'ять разів поспіль вигравала чемпіонати
Росії та піднімалася на сходинки п'єдесталу чемпіонатів СРСР.
– Тоді ще проводили окрему першість з
обов'язкових елементів. Там я завжди була першою. Проте в короткій та довільній програмі траплялися зриви і нестабільність, тож у загальному
заліку опинялася на третій або четвертій позиції.
Найвище моє досягнення – срібло (1978 рік).
Про зворотню, так би мовити, сторону медалей ми трохи знаємо зі спогадів колишніх спортсменів чи телепередач. Спорт такого рівня завжди
на межі вольових ресурсів: виснажлива праця та
щоденна боротьба із собою.
– Великий спорт – як наркотик, – каже Марина Володимирівна. – Коли втягуєшся, відчуваєш
що тобі цього не вистачає, хочеться рухатися, не
можеш зупинитися.
Образи, які створювали Марина Ігнатова на
льоду були частіше ліричними, вона пригадує, що
її улюблена програма була поставлена на музику
Ференца Ліста.

Тренери перевіряли
щоденники

Фігуристам було не до занять у загальноосвітній школі. Навчання було «умовним», адже цілий
день минав на тренуваннях. Жили спортсменки в
готелі, куди їхні батьки навідувалися лише двічі
на тиждень, а кожен день проходив за суворим
графіком.
– О сьомій ранку ми вже стояли на льоду, – розповідає Марина Ігнатова. - О десятій нас везли на
сніданок, потім були якісь заняття у школі, а далі
знову тренування. Наукою займалися неохоче,
адже сенс життя бачили тільки у спорті. Проте
закидати навчання не можна було: тренери регу-

конкурували, але при цьому дружили, навіть
разом їздили у відпустку. Коли виходиш на лід
– показуєш все, на що ти здатен, кожен провал
залежить тільки від тебе.
Суперники, учасники команд з інших міст
та країн часто ставали друзями, адже ми, можна
сказати, разом росли. Кожний чемпіонат – це
теплі зустрічі.

Риба гниє з голови, або
Перспективи сучасного
фігурного катання

Сьогодні українське фігурне катання, в історії
якого також є олімпійські медалі, переживає не

Київський балет на льоду
був мільйонером

Після завершення спортивної кар’єри Марина
Ігнатова переїхала до Києва, де протягом двадцяти років працювала в Балеті на льоду.
– Я пишалася тим, що виступаю саме в українському балеті. На той час він розквітав. Це
було надзвичайно захопливе дійство, адже,
окрім технічних елементів, там була гра, танець
і пристрасть. До того ж, балет давав мільйонні
доходи, посідаючи друге місце після київського
«Динамо». Ми перебували у столиці близько двох
тижнів, а потім вирушали на чергові гастролі.
Завдяки ним удалося побачили світ: Канаду,
Австралію, Англію, Грецію, Південну Африку,
Чехословаччину... Найяскравішою льодовою
виставою була «Кармен». Тепер цього балету
вже не існує. Важко сказати, чому все поступово розпалося, чому популярність фігурного
катання впала. Все змінюється... Навіть люди
колись були значно простішими і добрішими.

Стати тренером
допомогла донька

Марина Ігнатова з дочкою Валентиною

лярно перевіряли щоденники, тож ми намагалися
здавати усе вчасно.

Те, що за бортом

Боротьба за спортивні нагороди нерідко виходить за межі килимів, рингів чи льодових арен.
Пані Ігнатова пригадує, що конкуренція була здебільшого здоровою, хоча й жорсткою: до збірної
потрапляли найкращі.
– Пам'ятаю, були випадки, коли хтось міг
перед виступом «нагострити» леза суперника
об батарею. Зі мною такого не траплялося, та
загалом були такі поодинокі випадки. Я вважаю,
що це недостойно. Моєю постійною суперницею
на льоду була Кіра Іванова. Ми все життя із нею

найкращі часи. Наші земляки стають чемпіонами
Європи та світу, тільки гімн під час нагородження
звучить чужий. Українки Тетяна Волосожар та
Олена Савченко виступають під прапорами Росії
та Німеччини. А ті, хто ще належить до вітчизняної
збірної, тренуються здебільшого за кордоном.
– Спорткомітет не фінансує цей вид спорту,
немає хороших тренувальних ковзанок, нові
комплекси ніхто не будує, – каже пані Ігнатова. – У
деяких містах палаци спорту перетворили ледь
не на сховища. Виникає доволі складна ситуація:
через те, що держава не вкладає гроші у спорт, за
лід і роботу тренерів платити доводиться батькам, а
дозволити собі таке може далеко не кожний.

Марина Володимирівна зізналася, що ніколи
не мріяла про тренерську роботу. Вперше у ролі
вчителя вона спробувала себе після народження
доньки.
– Хоча чоловік часто казав мені, що я могла
б стати хорошим тренером, мене це не надихало.
Першою ученицею була донька. А до Чернівців
ми вперше потрапили на відкриття «Панорами».
Тоді тут виступали професійні фігуристи. Серед
них був Юрій Журавльов, з яким ми нещодавно
проводили проект «Танці на льоду» у Полтаві. Він
і запропонував започаткувати школу. Спершу я
погодилася попрацювати півроку, проте дуже
швидко відчула, що отримую задоволення від
цього процесу і наша школа перетворюється
на дружню родину. На перші заняття прийшли
люди, які ледь стояли на ковзанах, вони просто
«розсипалися» по кризі і доводилося збирати
їх, як горошок. Дітки падали, плакали, але з
часом рівень зростав, ми почали готувати різні
постановки та їздити на змагання. Вже через рік
у Чернівцях започаткували постійний міжнародний турнір «Bukovyna open», на який завжди
з'їжджаються учасники з різних міст України, а
також з Росії та Білорусі.
До речі, черговий турнір відбудеться цими
вихідними, тож усі читачі можуть побачити
результати роботи тренера й чернівецьких фігуристів на власні очі.

Ольга СКЛЯРЧУК, «Версії»,
фото автора
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