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У пастці МВФ

Фото Сергія Зарайського,  «БукІнфо»

 «Версії» – газета особистостей

А також те, що Вас здивує і 
захопить, подарує радість , а 
інколи – спричинить обурен-
ня та  бажання захищати 
себе і все, що любиш…

 
Нестандартні поради на всі  
випадки життя, нетрадиційні методики оздоровлення.

Мистецькі детективи та місцеве дискавері.

Передплата на  «Версії» на 2015 рік:
ціна на 6 місяців: 55.41 грн
ціна на 9 місяців: 83.19 грн.

СПРАВЖНІ 
ЛЮДСЬКІ 
ІСТОРІЇ
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УКРАЇНА
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Усі чернівецькі 
школи – 
на карантині

Українців знищують 
руками влади

інфоторба
Люстрованого головлікаря таки звіль-

нили. Епопея зі звільненням начальника Черні-
вецького обласного госпіталя для інвалідів Вітчизняної 
війни Манолія Мігайчука нарешті завершилася: розпо-
рядженням голови облради його нарешті звільнили. На-
гадаємо, торік Манолія Мігайчука «люстрували» у сміттє-
вому баку. Його змусили написати заяву про звільнення, 
але згодом він від неї відмовився і пішов... у декрет.

Міська рада далі перейменовує вулиці. Цього 
разу топонімічна комісія міськради вивчає питання вулиць 

Московської Олімпіади та бульвару Героїв Сталінграду. Рані-
ше Чернівецька міськрада запропонувала мешканцям міста 
долучитися до громадських обговорень стосовно перейме-
нування вулиці 26 Бакинських комісарів на честь загиблого 
в зоні АТО чернівецького бійця Юрія Мізунського. Цікаво, 
чи й решта загиблих хлопців удостоїться власної вулиці?

Чернівецькі науковці розробили для Буко-
вини «Стратегію-2020». Викладачі та науковці 

економічного факультету ЧНУ розробили проект Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. Як по-
відомляє один із його розробників, доцент кафедри фінансів 
Євген Ткач, чернівецькі економісти ретельно вивчили досвід 
17 областей України та обговорили позиції стратегії із пред-
ставниками Чернівецької ОДА, РДА, науковцями, студентами 
та представниками громадськості. Важливо, щоби крайова 
влада прислухалася до рекомендацій економістів-науковців, 
адже досі їхня думка чиновниками взагалі не враховувалася.
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кримінал
Тепле  місце для хабарника: на Бу-

ковині на хабарі впіймали… анти-
корупціонера. Антикорупціонер і високо-
посадовець поділили 35 тис. грн. хабара від 
підприємця-деревообробника за те, що вони 
мали… вплинути на директорів лісгоспів, 
аби ті безперешкодно надавали замовникам 
деревину, – повідомила прес-служба про-
куратури області. Затримали всю компанію 
у момент передачі грошей. Антикорупціонер 
мав отримали 20 тисяч, і 15 – районний висо-
копосадовець. Кожному – по можливостях?

За бордель з усіма зручностями – 
півтора року з відстрочкою. Власник 

сауни у Вижниці організував сексуальні 
послуги для своїх відвідувачів. Вижницький 
райсуд застосував до утримувача борделю 
ч.2 ст. 302 ККУ (утворення місць розпусти 
і звідництво) і призначив міру покарання 
– півтора року  позбавлення волі.  Од-
нак на підставі ст. 75 ККУ його звільнено 
від відбування покарання на один рік.  

Кому потрібен тираж дитячого жур-
налу? У Чернівцях обікрали видавців. 

Невідомі простежили, коли новий номер 
забирали з типографії і забрали з машини 
тираж видання та редакційні документи. 
Цінних речей з авта не забирали, тож це не 
пограбування.  «Без чергового улюбленого 
видання залишилися сотні передплатників 
та читачів, серед яких – дитячі будинки 
та інтернати...», – написав у «Facebook» 
видавець журналу Олександр Хмель. 
Видавці звернулися до правоохоронців. 
Міліція заяву прийняла й провела на місці 
злочину оперативні слідчі дії. Далі буде.

Грипу нема, а хворих чимало

Нотаріус допоміг 
скривдити дитину-сироту

А у відповідь – тиша? 

На щастя, обійшлося забоями та лікарнею. Як повідомила 
прес-служба міської ради, прикрий випадок трапився ще у 
грудні 2014 року, та керівниця закладу не доповіла про по-
дію управлінню освіти. І нині, під час перевірки в ДНЗ, батьки 
звернулися до комісії із заявою. Відтак управління освіти місь-
кради проводить у ДНЗ №38 службове розслідування. Взяті 
пояснення у завідувача, методиста, вихователя, медичного 
працівника, працівника харчоблоку дитсадочка. Відкрито 
кримінальне провадження. Наказом начальника управління 
освіти завідувачку ДНЗ №38 наразі відсторонено від виконан-
ня службових обов’язків.

Хто вбереже від охоронців? 
Обговорення події, про яку на 

«Facebook» написав відомий активіст 
Тарас Прокоп, підірвало Інтернет. Не-
байдужі люди не пустили п’яного мілі-
ціянта за кермо. Згодом дізналися, що 
інспектор – Бондарєв Іван Іванович, 
1985 р.н. На виклик приїхала опера-
тивна група в складі Василя Германа 
та Ігоря Думича. А ще – багато пра-
воохоронців від різних підрозділів і 
люди в штатському, які намагалися 
зберегти честь мундира і допомогти 
винуватцю уникнути покарання. Та 
свідки події не дали спустити справу 
«на гальмах». Інспектор навіть нама-
гався втекти, але люди його зупинили 
і навіть отримали при цьому тілесні 
ушкодження. І тільки згодом, коли 
оперативники зрозуміли, що виго-
родити товариша їм не дадуть, вони 

викликали полковника УМВС, склали 
протокол і затримали порушника. 

А ще Тарас Прокоп написав: 
«Скільки грошей ми віддаємо на утри-
мання цих правоохоронців? Вони ма-
ють нас захищати і стежити за нашою 
безпекою, а натомість самі являють 
для нас небезпеку. Вони били і вби-
вали нас на Майдані минулого року, 
вони можуть катувати людей, п’яними 
сідати за руль, нерозслідувати справи 
і кидати за грати невинних людей і ми 
це терпимо? Я сподіваюсь, що УМВС 
України в Чернівецькій області доведе 
цю справу до кінця. Реформа право-
охоронних органів потрібна негайно 
і 95% їхніх працівників мають бути 
звільнені, без права обіймати посади в 
силових структурах».

Вл. інф.

Прокуратура Кіцманського району встановила, що приватний нотаріус майже 
через рік після смерті власниці засвідчив довіреність нібито від її імені на право 
розпорядження майном, внаслідок чого воно перейшло у власність третіх осіб, а 
справжнього спадкоємця – дитину-сироту – позбавлено спадкового майна вартіс-
тю 80 тис. грн. Діяння це кваліфікується за ч. 2 ст. 365-2 КК України як зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги – повідомила прес-служба 
прокуратури області – і тягне покарання від штрафу до позбавлення волі до трьох 
років. І що таке штраф у цій ситуації? Нотаріус просто поділиться отриманими за 
оформлення довіреності від померлої грошима.

Цього року вірусна інфекція небезпечна ускладненнями 
– бронхітом та пневмонією

Кількість хворих зростає в геометричній 
прогресії. Нині вже 9 шкіл закрили на каран-
тин. Ледь не удвічі збільшилася кількість 
викликів лікарів.

– У сина була температура 38,5 граду-
сів. Вранці я зателефонувала, щоби викли-
кати дільничного педіатра, а в реєстратурі 
мені запропонували збити температуру 
і прийти на прийом. Мовляв, викликів 
багато, – розповідає Ольга, чернівчанка. 
– Мене це дуже обурило! Моїй знайомій 
узагалі сказали, що лікар не прийде, якщо 
температура нижча за 38,0. Я розумію, 

що навантаження зараз шалене, але це ж 
їхня робота!

– Кількість хворих зараз збільшилася 
майже удвічі. В основному батьки викли-
кають лікаря додому, бо не можуть збити 
температуру, – каже практикуючий лікар-
педіатр. – Майже в усіх однакова клінічна 
картина: спочатку висока температура без 
симптомів, на другий день – кашель, а вже 
на третій-четвертій – бронхіт чи пневмонія. 
На жаль, практично не виходить обійтися 
без антибіотиків. 

Коли не вдається збити температуру, 

чернівчани викликають «швидку». Нині 
кількість звернень збільшилася на 40-50 
у день.

– Саме через скарги на підвищену 
температуру кількість викликів значно 
зросла. Зокрема, якщо зазвичай по місту 
в день маємо 170-180 викликів, то зараз – 
210-220, - констатує Володимир ЄЛЕНЄВ, 
директор обласного центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф. 
– Зазвичай спостерігаємо таке кожного 
«грипозного» сезону – восени та наприкін-
ці зими – на початку весни. Минулої осені 
не було спалаху захворювань на грип та 
ГРВІ, тому кількість викликів не зростала. 
А зараз саме пік вірусних інфекцій. Брига-
ди намагаються не затримуватися на ви-
кликах. Хворому з високою температурою 
вколюють жарознижувальне та знеболю-
вальне. А якщо температура не спадає або 
є підозри на ускладнення, хворого можуть 
госпіталізувати до стаціонару.

Трохи легше переносять вірусну ін-
фекцію дорослі. Щоправда, і вони страж-
дають через ускладнення.

– Дорослі, звісно, навіть з темпера-
турою приходять до поліклініки. Хоча 
зараз цього робити не варто: це сприяє 
розповсюдженню інфекції. Тож краще все ж 
таки залишатися вдома і викликати лікаря, – 
каже практикуючий терапевт. – Окрім звич-
них симптомів хворі скаржаться на сильну 
слабкість, ломоту в суглобах. На п’ять-шість 
днів ГРВІ вкладає дорослих людей у ліжко. І 
тут важливо все-таки «вилежати», щоби не 
допустити ускладнень.

Попри те, що симптоми ГРВІ дуже поді-
бні до грипу, жодного випадку саме грипу в 
області наразі не зафіксовано.

– За медичною допомогою з приводу 
ГРВІ звернулося 57 тисяч буковинців. Най-
вищий рівень захворюваності спостерігаєть-
ся серед жителів Чернівців, Заставнівського 
та Хотинського районів. Від сьогодні школи 
міста закриті на карантин до 6-го березня 
включно. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії» 

Пильні чернівчани затримали п’яного ДАІ-шника

У 38-му ДНЗ Чернівців дитина випала з вікна 
другого поверху

Кожний з нас має Душу – частку енергії Бога (Простору). Саме 
через Душу ми отримуємо духовну та життєву енергії. Проходячи 
через відкриті верхні духовні чакри (енергетичні центри), енергії 
Простору наповнюють Душу та клітини фізичного матеріального 
тіла. Центром отримання духовної енергії є серцева чакра, яка 
спрямовує енергію до серця, легень, нирок і дітородних органів 
– від яких залежить здоров’я організму в цілому. Якщо в людини 
верхні духовні чакри закриті, організм буде нездужати. Іншими 
словами, причина наших хвороб у бездуховності  – відсутності 
чистої духовної енергії Простору, енергії Бога в клітинах фізично-
го тіла. Якщо людина духовно відкрита, її Душа з’єднана з Богом 
і клітини фізичного тіла наповнені чистою та легкою енергією, 
вона перебуває в здоров’ї. 

Та більша частина населення Землі, на жаль, духовно закри-
та. Люди стали матеріальними, приземленими. Душа страждає 
від тяжкої й брудної енергії Астрального Світу. А звідси не тільки 
хвороби, а й усі негаразди в суспільстві.

Пам’ятаєте радянське гасло: у здоровому тілі – здоровий дух? 
Але істина звучить навпаки: здоровий Дух – здорове тіло. Спочат-
ку духовне, а потім матеріальне – це закон Всесвіту, закон Бога.

Від початку 2012 року Простір готується до очищення Землі й 
усього, що на ній живе, від тяжкої та брудної енергії Астрального 
Світу. Ми ж, як відомо,  перейшли до ери Водолія. А хіба буває 
одужання без болю? Від літнього Хрещення Землі, тобто від 27 
липня 2014 року, очищення пішло інтенсивніше, триватиме ж 
воно до 2018 року. 

Чимало людей потерпають нині від сильних головних болів, 
особливо правої півкулі головного мозку, яка відповідає за 
зв'язок з енергіями Простору, тобто за духовність. Оскільки ж тіло 
насичується важкою енергією, то перестає правильно функціо-
нувати.  Водночас  традиційні методи лікування вже не ведуть до 
одужання: ліки впливають тільки на фізичну складову організму,  
але не на енергетику клітин. Пігулками знімаємо симптоми хво-
роби, а не саму хворобу. Не болить – значить, одужав?  А коли дія 
препаратів закінчується  – хвороба повертається.

Якщо людина духовно відкрита – вона не хворіє. Якщо за-
крита – нездужає. 

У роботі цілителя – за медичною класифікацією біоенер-
гоінформтерапевта, – головним є  зцілення шляхом виявлення 
помилок, яких припустилася людина за своє життя. Бо саме вони 
спричиняють недуги. Ми їх не купуємо, не зичимо, а отримуємо 
за якість власного життя. Існує навіть таблиця хвороб, у якій 
чітко зазначено, яку хворобу і через яке ставлення до життя, до 
ближнього свого, до усього, що нас оточує, ми отримуємо. Якщо 
людина зрозуміла свої помилки, не повторює їх надалі, хвороба 
відступає і більше не повертається.

Маю одну пораду: коли не допомагають ліки, не спадає тем-
пература, спробуйте поговорити з Богом –кілька хвилин кілька 
разів на день. Якщо таке спілкування буде щирим, вам одразу 
ж стане легше. 

І ще один «секрет»: щоби ваше життя повернуло на краще, 
станьте СоТворцями Господа на Землі: любіть і творіть добро 
завжди і скрізь. І доки ще є час, відкривайте свою духовність, 
впустіть Бога в себе! Наповніть Душу духовною та життєвою енер-
гіями – енергіями Простору. А для цього ж знову-таки потрібно 
лише одне – створювати довкола себе територію любові і добра.  

Гавріїл ШУРПІН, народний цілитель, майстер, 
біоенергоінформтерапевт

Очищується Земля і ми 
з нею 
або Здоровий Дух – здорове тіло

погляд народного цілителя 

Чернівчани масово хворіють на гострі респіраторні вірусні 
інфекції. У дорослих і в дітей виникає дуже висока температура, а 
вже на третій-четвертий день недуги в них діагностують бронхіт 
або пневмонію. Санепідеміологи запевнюють: це ГРВІ, а не грип.
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   УТ-1
Профiлактика.
15.00 Вiкно до Америки.
15.35 Euronews.
15.50 Утеодин з Майклом Щу-
ром.
16.25 Д/ф «Малер, розмiреним 
кроком».
17.30 Книга.ua.
17.55,18.55,22.50,23.25,00.25 
Погода.
18.05 Час-Ч.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
18.30,21.00,02.30,05.00 Новини.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
21.30,23.15,00.15,05.35 Спорт.
21.50 Д/ф «Мрналiнi Сарабхаї: 
мистецтво танцю».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Чоловiчий клуб. Бокс.
03.45 Чоловiчий клуб.
04.20 Д/ф «Павло Вiрський. 
Такий, як є».

   «1+1»
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,1
9.30,23.20,02.50 «ТСН».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с  «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Кохання у великому 
мiстi 3».
22.00 «Грошi».
23.40 Х/ф «Метро». (2 категорiя).
02.05 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
03.15 Бойовик «Ред 2». (2 
категорiя).
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Сiльська iсторiя», 
1-3 с.

12.25 Т/с «Сiльська iсторiя», 4 с.
13.30,14.20 «Сiмейний суд».
15.25,16.15 «Чекай на мене».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45 Т/с «Гречанка».
21.40,03.30 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (2 категорiя).
00.25 Т/с «Колишня дружина». 
(2 категорiя).
02.15 Т/с «Сусiди».

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 М/с «Том i Джерi».
06.10 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф «Тутсi».
11.20,13.15 Х/ф «Мiсто злодiїв».
12.45,15.45 Факти. День.
14.00,16.15 Х/ф «Володар бурi».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00 .05  Х/ф «Початок» .  (2 
категорiя).
02.35 Т/с «Гра в брехню».

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.55,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.25,23.30,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00
,23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30,
12.30,13.30,15.33,16.30,17.30
,18.30,22.30,23.25,00.30 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.15,14.15 Час: пiдсумки тижня 
з В. Гайдукевичем.
09.50,13.25,00.55 Погода на 
курортах.
10.35,00.35 Машина Часу.
11.35,02.40 Велика полiтика.
13.10,14.10 День.
15.15,15.37,16.10,16.34 «Єдина 

родина».
17.19,17.35,18.16,18.31 Україна 
- понад усе!
18.15 Мiсцевий Час.
20.00,21.10,01.15,05.15 Час. 
Пiдсумки дня.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
03.30 В Кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 9.20 Теми дня неділя
6.20, 7.45, 9. 45, 17.15, 19.55, 
23.50, 3.55 Погода 
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 
21.55, 22.00, 23.55,4.00 Погода 
на курортах
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.00, 4.05 Гороскоп
6.40, 8.40, 14.50, 17.00, 21.15, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила 
етикету
9.10 Моє місто
12.00, 20.10, 00.05 Панно ко-
хання
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20 Посередині
15.30, 2.30, 4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
22.15 Таємниці мого міста
22.20 Журналістьке розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»        
07:00, 15:15, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:20, 09:50, 15:10, 17:00, 19:35, 
01:20«Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:30, 21:20 Афіша
08:35 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм»
09:25 «Єдина країна»
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Суперники» (1)

16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Вікно в Європу» «Невідо-
ма Україна»
17:05 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»
18:40 «Служу Україні»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Маска зла»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10,«Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»  
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/ф «Річки світу» 
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!» 
11.10 «Зелений БУМ» 
11.50 «Музичний подарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
14.05 «Невигадані історії»
14.40 «Формула успіху» 
15.30, 04.40 «Телемеридіани» 
16.17  «Світ книги» 
16.30 «Міні-мікс»
17.30 «Музичний подарунок» 
17.45, 20.30 «Спорт-тайм» 
18.00, 21.00 «Вечірня студія» 
(рум. мов.) 
18.55 «П’ять хвилин права» 
(рум. мов.) 
 19.30 «Країна талантів» 
20.00 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/ф «Подорож до не-
відомого» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/ф 
01.40 «А музика звучить» 
02.10 «Перемога, свята Пере-
мога»
03.40 «Енциклопедія дизайну» 
04.10  «Телелітопис краю» 
05.30 «Удосвіта» 

   «УКРАЇНА»
06.50,07.10,08.10 Ранок з Укра-
їною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
1.50,05.30 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Дiм сплячих кра-
сунь».
13.50,15.30,17.10 Т/с «Слiд».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 

20 с.
19.45,02.40,03.40 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Весною розцвiтає 
любов», 1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Мумiя». (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
09.30 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 М/ф «Бiлка та Стрiлка. 
Зорянi собаки».
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами».
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с «Кухня».
20.30 Т/с «Два батька i два 
сина». (2 категорiя).
21.00 Одного разу пiд Полта-
вою.
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3 
категорiя).
01.00 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.50 ТЕТ-Iнтернет.
02.40 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Х/ф «Викрадений поїзд».
06.50 «Правда життя. Професiя 
стоматолог».
07.20 «Агенти впливу».
08.10 Т/с «Слiди апостолiв».
12.00 Т/с «Я йому вiрю».
1 9 . 0 0 , 2 1 . 4 0 , 0 2 . 2 5 , 0 4 . 3 0 
«Свiдок».
19.30 Х/ф «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 14».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «Шерлок Холмс. 
Кiмнати смертi». (2 категорiя).
02.55 Х/ф «Акули Малiбу». (2 
категорiя).
04.25 «Випадковий свiдок».
04.50 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.55 «У пошуках iстини. Галина 
Брежнєва - крах кремлiвської 
принцеси».
06.40,16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Зiркове життя. Зорянi 
власницi».
09.25 «Моя Правда. Якiв Шне-
ерсон. Вiдданий син».
10.15,01.05 Х/ф «Дiвчата».
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
13.40,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
14.35 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Моя правда. Петро 
Лiстерман. Ляльковод».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Детектор брехнi 7».
23.55 «Один за всiх».
02.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30,07.45 Kids` Time.
06.31 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
07.50 Х/ф «Гра Ендера».
10.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.55 Уральськi пельменi.
16.55 Т/с «Воронiни».
18.00,01.10 Репортер.
18.20,00.30 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.00 Пристрастi за Ревiзором.
2 2 . 3 5  Х / ф  « З а к о н и 
привабливостi».
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.20 Х/ф «Близькi контакти 
третього ступеня».
03.25 Зона ночi.
05.05 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
06.45 Х/ф «Бiле золото».
08.20 Т/с «Попiл».
17.30 «Люстратор 07.62».
18.30,21.00 Новини «Спецкор».
19.00 Т/с «Слiдчий Протасов».
21.30 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Кришталевi чере-
пи». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Алея алiгатора». (2 
категорiя).
01.50 Х/ф «Кисневий голод».
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

4 березня,16.00: Відкриття обласної вистав-
ки-конкурсу дитячої творчості «Нові імена». 
Виставка «Фото Експо» від Асоціа-
ції «ЕвроФотоАрт» (Румунія). 
«Українські письменники у творах об-
разотворчого мистецтва».
«Калокагатія». Живопис та керамі-
ка Марини Гандиш (м. Львів).

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

28 лютого, 18.30: «Ілюзії вальсу».
1  березня, 12.00: «Ще раз про 
Червону шапочку»;
18.30: «Малюк».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

1 березня, 12.00: «Хмаро-
сяг для морських свинок»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

26 лютого-4 березня: 
«50 відтінків сірого»: 14.30; 19.30, 22.00; 
«Губка Боб:Життя на суші»: 12.50; 
«Стівен Хокінг. Теорія всього»:10.20,17.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ«ВЕРНІСАЖ»

«Рідна мати моя»: Ювілейна вистав-
ка живопису Володимира КРАСНОВА 
– до 65-річчя від дня народження.

Життя віддане театру: Анатолію ЛИТВИНЧУКУ було б 80

Важко підібрати 
назву для імпрези 
вшанування пам’яті 
людини, якій нині 
мало би бути 80, а 
її немає з нами вже 
понад 20 років. Від-
дати належне, зга-
дати добрі справи, 
з’ясувати, чому спад-

щина цієї надзвичайно талановитої і творчої 
людини – Людини Театру – і далі надихає акторів 
і режисерів, зібралися в день 80-річчя Анатолія 
Григоровича Литвинчука творчий колектив Черні-
вецького обласного муздрамтеатру, де Литвинчук 
працював 30 років, а також студенти училища 
мистецтв, журналісти, рідні та близькі й просто гля-

дачі, що пам’ятають його режисерські 
роботи. Розмова вийшла невиму-
шеною, без обов’язкових офіційних 
виступів від обласного начальства. 
Хоча просто як люди, наші чиновники 
могли б і долучитися до такої значної 
події в культурному житті міста. Про 
Анатолія Григоровича розповідали 
як про людину, режисера і водночас 
педагога, який у вирі постановок 
понад 7 десятків вистав не забував 
про формування акторів, виховання 
в них такої ж відданості театру, яка 
була в нього самого. А постановки 
його здебільшого ставали окрасою 

репертуару Чернівецького драмтеатру, не кажучи 
вже про підняття такого пласту драматургії, як 
твори буковинських авторів – Юрія Федьковича та 
Сидора Воробкевича. До речі, варто наголосити, 
що саме Анатолій Литвинчук був першим лауреа-
том обласної літературно-мистецької премії імені 
Сидора Воробкевича. Вимогливість і разом – дбай-
ливість, зовнішня жорсткість і внутрішня доброта – ці 
риси Анатолія Григоровича згадували цього дня. А 
у виконанні Діни Анепської, Андрія Піддубного та 
В’ячеслава Стаханова присутні побачили сцену з 
вистави за Ю.Федьковичем «Запечатаний двірник», 
у якій вони багато років тому грали у постановці Лит-
винчука. Тож і вийшла імпреза його пам’яті, як наше 
життя – і сумною, і веселою водночас. 

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

Несподіванки 
від бібліотечного 
«Дебюту»

Літературний клуб «Дебют», який діє в 
обласній бібліотеці з легкої руки залюбленої у 
свою справу Ольги Серебріян, не перестає під-
кидати своїм відвідувачам несподіванки. Так, на  
його засідання прийшла авторка 22 книг відома 
письменниця з Новоселиці Маріанна Гончарова. 
Її легкий іронічний спіч про поїздку до Вірменії 
та Естонії нікого не залишив байдужим. Так 
само захоплено реагували присутні на виступ 
Анатолія Томківа, який приголомшив усіх своїм 
безпосереднім, зовсім не хитрим, але мудрим 
гуцулом Цильом Фалафівкою. Черговою неспо-
діванкою були і байки для дітей від кандидатки 
історичних наук Оксани ГНАТЧУК з ілюстраціями 
Раїси РЯЗАНОВОЇ. 

Подивувала багатогранністю своїх захо-
плень ще одна кандидатка наук, філолог Іванка 
Стефюк – вона і співачка, і поетеса, й акторка…. 
А між тим ще звучали пісні у виконанні бардів 
Світлани Шаханової, Ігоря Деменчука. А вірші 
та проза Діни Канюченко вразили не менше, ніж 
її спів на власні слова та музику.

І це ще далеко не все, що слухали і про що 
говорили дебютівці… Нормальне спілкування 
творчих людей. Було настільки приємно, що аж 
дух перехоплювало. І хотілося взятися за перо. 
А це ж завжди краще, ніж зброя.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»       



   УТ-1
06.00,08.25,00.30 Вiд першої 
особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21.
00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00.
15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,17.55,22.
45,23.25,00.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25,23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.25 Д/ф «Свiтова марка 
патонiвцiв».
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.30 Зроблено в Європi.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.50,04.30 Як ваше здоров`я?
15.20 Euronews.
15.35 Х/ф «Потоп», 2 с.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 Тепло.ua.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Останнiй кордон», 2 с.

   «1+1»
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.
30,23.20 «ТСН».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодрами 
4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Кохання у великому 
мiстi 3».
22.00 «Повернiть менi красу».
23.40 Х/ф «Острiв скарбiв». (2 
категорiя).
02.50 Т/с «Терпкий смак кохання».
03.35 Х/ф «Ла Бамба». (2 
категорiя).
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50,14.50 Т/с «Одружити Ка-
занову».

06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
10.15 Т/с «Матусi».
11.10 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський лiкар 
2. Продовження».
15.45,16.15 «Судовi справи».
16.55 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.40,03.35 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (2 категорiя).
00.25 Т/с «Колишня дружина». (2 
категорiя).
02.15 Т/с «Сусiди».

   ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Факти.
05.30 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с «Алькатрас».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Україна. Код унiкальностi.
21.20 Т/с «Алхiмiк».
23.20 Х/ф «Над законом». (2 
категорiя).
01.10 Х/ф «12 рокiв рабства». (2 
категорiя).
03.20 Т/с «У полi зору».

   «1+1»
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,07.
35,08.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.35,07.45,00.25,00.46,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,00.50 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,01.00,03.
00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,23.40,00.15 Бiзнес-
час.
07.25,08.25,12.25 Погода в 
Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.
30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30,00.00,00.30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.

08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.1
5,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35,03.30 Машина Часу.
15.35,04.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35 Зооакадемiя.
17.15,17.35,18.15,18.35 Україна 
- понад усе!
18.10,23.48,02.30,04.15 Мiсцевий 
час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.30,22.54,23.18 Клуб реформ.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.40 Невигаданi iсторiї.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.20,17.00, 5.45 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
9.00, 14.10, 22.15 Про закони
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
15.10, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 17 хвилин правди
21.20 Посередині
22.20 Журналістське розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15: 05,21:00Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50 ,19:30 «Ваш експерт»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30,00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55,08:55, 13:05,15: 55,19: 25, 
21: 55,00:25Погода
08:00, 21:25Афіша,
08:05, 18:00 «Століття воєн»
10:00, 19:45 ,00:40“Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Скарб павинного ока»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30,17:05 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»

22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Вітер змін»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» » 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Музич-
ний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Країна талантів» 
08.30, 15.45 «Зав’язь» 
09.00, 00.10, 05.00  Д/ф «Річки 
світу» 
10.25 «Пам’ять» 
10.55, 15.30 «Герої» 
11.00, 19.30 «Невигадані історії» 
11.30 «Музичний подарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф «Пригоди у Зо-
опарках» 
14.00 «Телелітопис краю» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
16.17, 02.10, 04.40 «Телемери-
діани» 
17.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
20.00 «Зелений БУМ» 
20.30 «Своє, українське»
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/ф «Подорож до невідо-
мого» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/ф 
01.40, 02.40 «А музика звучить» 
03.40 «Урок для батьків» 
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Фабрика ідей» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.
20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 18 
i 19 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00 Т/с «Безсмертник», 22 с.
21.00 Т/с «Весною розцвiтає 
любов», 5 i 6 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Шаман 2», 3 i 4 с. (2 
категорiя).
04.40 Т/с «Безсмертник».

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».

06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: Шко-
ла чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти чере-
пашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
09.30 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф «Зорянi таляри».
12.30 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
16.00 Вiталька.
17.00,21.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00,20.00 Т/с «Кухня».
19.30,20.30 Т/с «Два батька i два 
сина». (2 категорiя).
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
02.30 З ночi до ранку.

   НТН
05.00,15.15 Т/с «Шериф 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
11.10,22.00,02.00 Т/с «CSI: Лас-
Вегас 14».
13.10,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.50,04.00 
«Свiдок».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.35 Т/с «Шерлок Холмс. Кiмнати 
смертi». (2 категорiя).
03.20 «Речовий доказ».
04.30 «Випадковий свiдок».
04.35 «Легенди карного розшуку».

   СТБ
05.20 «У пошуках iстини. Сiдней 
Рейлi: сiмейна драма агента 
«007».
06.05,18.00,22.00 «Вiкна-
Новини».
06.40,16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зiркове життя. Обдурити 
зiрку».
09.30 «Зiркове життя. Зорянi 
байстрюки».
10.15 «Моя правда. Зоряна хво-
роба Володi Шарапова».
11.10 «Моя правда. Анастасiя 
Стоцька. «А менi не боляче...»

12.10,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.05 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Таємницi МастерШеф. 
Самвел».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2».
00.25 «Один за всiх».
01.40 Х/ф «Танцмайданчик».
03.00 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30,07.50 Kids` Time.
06.31 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
07.51,18.00,01.25 Репортер.
07.55 Єралаш.
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
15.50 Уральськi пельменi.
16.50,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Т/с «Мажор». (2 категорiя).
23.00 Т/с «Вижити пiсля». (2 
категорiя).
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 М`ясорУПка.
03.05 Зона ночi.
04.45 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,15.00,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця 2».
12.35 Д/ф «Мартiн Борман. У по-
шуках золотого».
13.25 Д/ф «Шамани Амазонки».
14.25 Д/ф «Квест».
15.55 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30 Т/с «Розшук».
18.55 1/4 Кубка України. Чорномо-
рець - Днiпро.
22.00 Х/ф «Помста Нiка». (2 
категорiя).
00.00 Х/ф «Операцiя «Скорпiон». 
(3 категорiя).
01.50 Х/ф «Все перемагає лю-
бов».
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   УТ-1

06.00,08.25,00.30 Вiд першої 
особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21.
00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00.
15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,17.55,22.50,23.
25,00.25 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.05,20.00 Про головне.
09.55 Д/ф «Мрналiнi Сарабхаї: 
мистецтво танцю».
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.00 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Фольк-music.
15.05 Euronews.
15.15 Х/ф «Потоп», 1 с.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Останнiй кордон», 1 с.
04.25 Д/ф «Сiмдесятники. Леонiд 
Осика».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.
45,19.30,00.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодрами 
4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Кохання у великому 
мiстi 3».
22.00 Комедiя «Красуня». (2 
категорiя).
00.50 Бойовик «Перемовник». (2 
категорiя).
03.05 Т/с «Терпкий смак кохання».
03.50 Драма «Я теж хочу». (3 
категорiя).
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50,14.50 Т/с «Одружити Ка-
занову».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.

00,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
10.15 Т/с «Матусi».
11.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський лiкар 
2. Продовження».
15.45,16.15 «Судовi справи».
16.55 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.40,03.30 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (2 категорiя).
00.25 Т/с «Колишня дружина». (2 
категорiя).
02.15 Т/с «Сусiди».

   ICTV
05.10 Факти.
05.40,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с «У полi зору».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Алхiмiк».
23.25 Х/ф «Джанго звiльнений». 
(2 категорiя).
02.25 Х/ф «Гримлячий грiм». (2 
категорiя).
03.45 Т/с «Гра в брехню».

   «1+1»
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,07.
35,08.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.35,07.45,23.30,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00
.00,01.00,03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.45,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.55,23.
55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.
30,18.30,22.30,23.25,00.30 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.1

5,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35 Не перший погляд.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35,04.40 В Кабiнетах.
17.15,17.35,18.14,18.31 Україна 
- понад усе!
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
00.35 Фактор безпеки.
02.40 Машина Часу.
03.30 Феєрiя мандрiв.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Г ороскоп
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21.10, 5.45 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.55 Таємниці мого міста
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила ети-
кету
9.10 Посередині
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
14.55 Моє місто
15.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:05,  21:10Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш експерт»
07:20, 09:50, 14:55,19:35,01:20, 
«Парад планет»
07:30, 19:00,  21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
0 7 : 5 5 ,  0 8 : 5 5 ,  1 3 : 0 5 , 
15:55,19:25,21:55, .00:25  Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 18:00 «Століття воєн»
08:30 «Служу Україні»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45,00:40“Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Маска зла»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 

Джонс: Скарб павинного ока»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне» 
06.30, 08.30, 09.30, 13.20, 03.10 
«Музичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф 
08.00, 16.30 «Країна талантів» 
09.00, 00.10 Д/ф «Річки світу» 
10.25 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)  
10.52, 16.17 «Новини» (рум. мов.)  
11.05 «На музичній хвилі»  
11.34, 17.00 «Буковинчики-весе-
линчики» 
12.00, 00.40 Д/ф «Пригоди у Зо-
опарках» 
14.10 «Зав’язь»
14.30 «Вечірня студія» (рум. мов.) 
15.30 «Урок для батьків» 
17.30 «Акценти» 
18.00, 21.00 «Студія А-3» 
18.55 «П’ять хвилин права» (укр. 
мов.) 
19.30 «Подіум її життя» 
20.45 «Вечірня казка» 
 22.25 «Час країни» 
23.00 Д/ф «Подорож до невідо-
мого» 
01.10 Д/ф 
01.40 «А музика звучить» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»
03.40 «Перемога, свята Пере-
мога» 
04.10 «Між минулим та майбут-
нім» 
04.40 «Історія однієї картини» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 
05.30 «Удосвіта» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.
20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 16 
i 17 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
21 с.
21.00 Т/с «Весною розцвiтає 
любов», 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Шаман 2», 1 i 2 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.

06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: Шко-
ла чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти чере-
пашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
09.30 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф «Принц-жабеня».
12.30 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
16.00 Вiталька.
17.00,21.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00,20.00 Т/с «Кухня».
19.30,20.30 Т/с «Два батька i два 
сина». (2 категорiя).
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
02.30 З ночi до ранку.

   НТН
05.15 Х/ф «Це було в розвiдцi».
06.45 Х/ф «Коли дерева були 
великими».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
11.35,22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
14».
13.10,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.55,04.10 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Шериф 2».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «Шерлок Холмс. Кiмнати 
смертi». (2 категорiя).
02.10 «Європейський покерний 
турнiр».
03.25 «Речовий доказ».
04.35 «Випадковий свiдок».
04.40 «Легенди карного розшуку».

   СТБ
05.40 «У пошуках iстини. Ярослав 
Мудрий: справжнє обличчя».
06.25,18.00,22.00 «Вiкна-
Новини».
07.00,16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зiркове життя. Знiвеченi 
пластикою».
09.50 «Моя правда. Петро 
Лiстерман. Ляльковод».

10.45 «Правила життя. Обереж-
но! Шахрайство!»
12.40,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.35 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Моя правда. Зоряна хво-
роба Володi Шарапова».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
00.25 «Один за всiх».
02.10 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста».
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
Вiвторок, 3 березня
06.30,07.50 Kids` Time.
06.31 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
07.51,18.00,01.25 Репортер.
07.55 Єралаш.
09.55 Т/с «Щасливi разом».
15.50 Уральськi пельменi.
16.50,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.45 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Т/с «Мажор». (2 категорiя).
23.00 Т/с «Вижити пiсля». (2 
категорiя).
01.30 М`ясорУПка.
03.00 Зона ночi.
04.40 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,15.00,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця 2».
12.35 Д/ф «Мартiн Борман. У по-
шуках золотого».
13.25 Д/ф «Невидимi свiти».
14.25 Д/ф «Квест».
15.55 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30 Т/с «Слiдчий Протасов».
19.00 Т/с «Розшук».
22.00 Х/ф «Братство вовка». (2 
категорiя).
00.40 Х/ф «Смертоносний воїн». 
(3 категорiя).
02.30 Х/ф «Чорна Рада».

вівторок 3 березня

8понеділоксереда 4 березня
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Українці у пастці МВФ

Голова НБУ Валерія Гонтарева ми-
нулого тижня публічно заявила, що, від-
повідно до програми МВФ, підвищення 
тарифів буде різким – на 280% на газ і 
близько 66% на тепло. Міністр енерге-
тики та вугільної промисловості України 
Володимир Демчишин зі свого боку 
зазначив, що тарифи на природний 
газ для населення і теплокомуненерго 
будуть підвищуватися до ринкового 
рівня поетапно, упродовж двох років, 
але перше збільшення відбудеться після 
завершення опалювального сезону уже 
з 1 квітня.

Чиновники поки не повідомляють 
населенню конкретні ціни і тарифи, 
оскільки їх найближчим часом має 
встановити НКРЄ. Однак в Інтернеті 
уже з’явилися цифри, закладені в Ме-
морандумі між Кабміном України та МВФ, 
на які, власне, буде орієнтуватися на-
црегулятор, визначаючи нові тарифи. 

Як повідомляє ZN.UA, на природний 
газ пропонують встановити дві ціни – 

пільгову та рин-
кову. Пільгова 
ціна складає 3,6 
тис. грн. за 1 ти-
сячу кубів. Вона 
діятиме для або-
нентів, споживання природного 
газу в яких не перевищує річного ліміту 
в 2,4 тис. кубів. Якщо помножимо ліміт 
споживання на ціну (2,4 тис.куб.м х 
3,6 тис.грн.), то отримаємо 8,64 тис. 
грн. річного платежу. Виходить, на-
віть з пільгою громадяни платитимуть 
щонайменше 720 грн. на місяць. Така 
сума багатьом буде явно не по кишені.

Для тих господарств, які не вкла-
дуться в ліміт споживання 2,4 тис.кубів, 
передбачене різке підвищення ціни 
– мінімум до 7178 грн. за 1 тис.кубів 
газу. Це і буде ринкова ціна на газ для 
населення. Якщо до цієї ціни додати 
обов’язкові податки, вартість транспор-
тування газорозподільними мережам, 
то ринкова ціна для споживачів автома-

тично збіль-
шиться до 10 000 

грн. за 1 тис.кубометрів.
Найбільше ринкова ціна вдарить 

по власниках великих квартир, меш-
канцях приватного сектору і передусім 
сільської місцевості, які використову-
ють «блакитне паливо» для опалення 
житла. 

Тішить, що в опалювальний сезон 
для тих споживачів, які використо-
вують природний газ для опалення, 
передбачений щомісячний ліміт – 200 
кубометрів газу за фіксованою ціною 
на кожного члена родини. Чи буде це 
пільгова ціна 3,4 тис. грн. поки невідо-
мо, але всім споживачам, які спалять 
газу понад ліміт, доведеться оплачу-
вати за ринковою ціною, тобто по 10 

000 грн. за 1 тис. кубометрів. З часом 
– тільки дорожче...

Експерти зазначають, що виконан-
ня рекомендацій МВФ щодо збільшення 
тарифів на газ вбиває останній цвях 
у домовину української економіки і 
стрімко наближає країну до дефолту. 
Адже рівень доходів населення різко 
впав. Так, мінімальна зарплата в Україні 
встановила антирекорд – 1218 гривень 
(менше 43 доларів). Навіть у таких 
бідних країнах як Бангладеш, Гана та 
Замбія отримують на 4 долари більше. 
При цьому в таких африканських краї-
нах як Лесото, Гамбія і Чад в середньому 
заробляють 51 долар.

Ріст тарифів веде і до збільшення 
заборгованості споживачів. Приміром, 
тільки на Буковині заборгованість за 

Cільські голови Буковини підтримують 
законопроекти «Батьківщини» про місцеве 
самоврядування

Асоціація сільських і селищних рад 
Чернівецької області звернулася до ви-
конавчої дирекції Всеукраїнської асоці-
ації та до народного депутата В.Івченка 
із заявою про підтримку законопроектів, 
ініційованих «Батьківщиною». – повідо-
мляє прес-служба облпарторгані-
зації «Батьківщини». У зверненні 
висловлюється також прохання якнай-
швидше розглянути ті законопроекти, 
що роками не розглядалися парламен-
том,  чим знищувалася фінансова само-
достатність сільських громад. 

Звернення оприлюднили на прес-
конференції в Чернівцях сільські голови 
Світлана Бажура (с. Комарівці Сторо-
жинецького району), яка представляє 
регіональне відділення Асоціації, та Марія 
Смеречанська (с. Юрківці Заставнівського 
району). 

У складі делегації від Буковини вони 
брали участь у Всеукраїнській нараді з 

майже 300 керівниками органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів, яка проводи-
лася з ініціативи фракції «Батьківщина» та 
за участі її лідерки Юлії Тимошенко. При-
сутні обговорювали пропоновані зміни до 
законів, чинних уже сьогодні, і нових, які 
заповнять законодавчі прогалини. 

– Ми обома руками підтримуємо зако-
нопроекти №1159 – про землі за межами 
населених пунктів, які належать до тери-
торії місцевих рад, і №1900 – про зміни 
до бюджетного кодексу і про повернення 
25% від податку на доходи фізичних 
осіб, – розповіла Світлана БАЖУРА. 

– Наша підтримка законопроектів 
про місцеве самоврядування – це крик 
душі сільських голів, – додала Марія 
СМЕРЕЧАНСЬКА. – Змін прагнуть усі, бо 
існує безліч штучно створених раніше 
законотворцями проблем, які зараз ми 
мусимо розгребти. Найголовніше, чого 
чекаємо, – це змін до бюджету. Тому що 

наразі повноваження маємо, а коштів – 
катма. Сподіваємося, що Верховна Рада 
ухвалить зміни, запропоновані сільськи-
ми головами – вони цілком реальні. 

– Для міст районного значення ма-
ють бути введені прямі міжбюджетні 
відносини, для сільських і селищних 
рад – повернення податку на доходи 
фізосіб на рівень органів місцевого са-
моврядування і сплати його за місцем 
ведення господарської діяльності, а не 
за місцем реєстрації, а також збільшен-
ня оподаткування мисливських угідь і 
ставків, – наголосив ще один учасник 
прес-конференції – перший заступник 
голови обласної організації партії ВО 
«Батьківщина», депутат Заставнівської 
районної ради Василь МЕЛЬНИК. – Все 
це буде наповнювати місцеві бюджети. 

Прес-служба облпарторганізації 
ВО «Батьківщина»

®

Тарифи на газ та електроенергію підігнали 
під «європейські». А зарплати 
українців – під «африканські»

Буковинцям, які мають чи мали 
непорозуміння у спілкуванні з ПАТ 
«Чернівцігаз», пропонуємо звер-
татися до постійної депутатської 
комісії Чернівецької обласної ради 
з питань будівництва, архітектури, 
транспорту, зв’язку, житлово-
комунального господарства та 
надзвичайних ситуацій за адресою: 
Чернівці, вул. Грушевського, 1 .

ОГОЛОШЕННЯ

Падіння промислового виробництва, неконтрольована 
девальвація гривні… Україна стрімко котиться до дефолту. 
Уряд, який прийшов до влади після Майдану, не знайшов 
іншого виходу з цієї катастрофічної ситуації, крім як просити 
фінансової допомоги у Міжнародного валютного фонду. 
Міжнародні кредитори висувають українському уряду 
рекомендації, прийнятні для країн Європи, але простих 
українців вони перетворять на жебраків.

Підприємці «Калинки» платитимуть більше
Про це заявив в. о. генерального 

директора Калинівського ринку Ігор 
МАСЛЯНЧУК. За його словами, минулий 
рік видався «найкращим за всю історію 
ринку»: чистий прибуток підприємства 
склав 10,8 млн. грн. Проте прогнози на 
майбутній рік виявилися для багатьох 

невтішними: йшлося, зо-

крема, про підвищення ринкового збору 
для підприємців.

– Враховуючи економічну ситу-
ацію, яка складається у нас в країні, 
адміністрація підприємства прийняла 
рішення збільшити плату за торгові 
місця на ринку. Тобто, оренда стандарт-
ного контейнера коштуватиме 640 грн, 
хоча торік ціна становила близько 570 
грн., – заявив виконувач обов’язків Ігор 
Маслянчук.

Зі свого боку директор департаменту 
економіки Чернівецької міської ради 
Ярослав Городенський додав:

– Якби керівництво Калинівського 
ринку не пішло на такий крок, це було 
би прямим порушенням наказу міністер-

ства економіки, що призвело би у свою 
чергу до відповідних штрафів і санкцій 
за недорахування коштів до держав-
ного бюджету. «Калинка» понесла би 
серйозні збитки і, можливо, через рік їй 
загрожувало би банкрутство.

Хоча користувачі контейнерів не 
згодні з таким рішенням через значне 
зростання витрат, керівництво «Калин-
ки» запевняє, що старатимeться розпо-
ряджатися коштами грамотно та спрямо-
вувати їх на усунення нагальних проблем 
ринку. Зокрема, буде вирішена проблема 
з електропостачанням і заторами на вул. 
Калинівській. Найближчим часом обі-
цяють також побудувати автостанцію. 

Дмитро АНТОНЮК, «Версії»
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По-іншому і не 
скажеш про те, що нині 
відбувається в Украї-
ні. Умови життя, чи то 
пак, виживання, ста-
ють все більш важкими 
і звуженими, щоби не 
сказати – тюремними. 
Крок уліво, крок упра-
во – не пускають, а на 
місці – смерть. Відтак, 
підприємці почали вже  розпродувати свої бізнеси, 
а точніше – закривати їх. Бо під продаж потрапляють 
тільки добре розкручені та успішні підприємства. 
Їхніх господарів просто змушують за безцінь віддати 
те, на що роками працювалося й творилося. 

Проголошене нібито скорочення податків обер-
нулося чомусь зовсім іншим боком. Утім, єдиний 
позитив у тому, що всі, хто працюють легально, 

–  хоч на півставки чи на чверть –  матимуть нормальний стаж. 
Бо відрахування за них здійснюються як за повний робочий 
день. Та, попри це, маленькі підприємства, де люди справді 
працювали на півставки, закриються.

Оскільки сьогоднішні українські реалії не демонструють 
нам зростання економіки, сподівання на краще тануть, як 
дим.  Влада, на жаль, не переймається створенням умов для 
кращого. А з чого ж тоді формувати ВВП? Питання риторич-
не. От і виходить, що для того, щоби утримувати чиновників 
від держави, громадяни сплачують податки, яких заледве 
вистачає на освіту, медицину і культуру. Комунальники вже 
самі заробляють на себе, але, знову ж таки, з нашої сплати 
за послуги. 

Озвучене ж владою підняття тарифів, мабуть, розрахова-
не виключно тільки на те, щоби українців із 43 мільйонів – а за 
свідченням Держстату чисельність населення за підсумками 
2014 року може бути ще меншою – залишилося тільки 25, чи 
то пак 14 млн. Саме стільки вистачить для обслуговування 
Європи, як висловився одного разу європейський політик 
у відставці. 

Боюся, що це не фантазії, і не перебільшую. Бо на що іще 
може вистачити пенсії в 1200-1500 гривень, коли вся вона 
піде на комунальні платежі? Про ліки та нормальне лікування 
пенсіонери вже давно забули. Мабуть, доведеться забувати 
і про їжу… Тим паче, що з полиць змітають уже все підряд. 

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Українців знищують 
руками влади

спожитий природний газ зросла до кри-
тичної межі. Як повідомляє прес-служба 
ПАТ «Чернівцігаз», тільки за останній 
опалювальний сезон споживачі блакитного 
палива заборгували майже 30 млн. грн. 
Станом на 1 лютого цього року загальна 
сума боргу населення перед газовою ком-
панією склала понад 70 млн. грн.

Звісно, українці можуть спробувати 
зменшити витрати на газ, перейшовши на 
електрообладнання. Однак і тут нас очікує 
підстава. Днями голова Міненерговугілля 
Володимир ДЕМЧИШИН в інтерв’ю журналу 
«Фокус» повідомив, що уряд, відповідно до  
рекомендацій МВФ, від березня підвищить 
тарифи на електроенергію на 40%. 

Ось і виходить, що уряд Яценюка свої-
ми «мудрими» рішеннями закопує Україну 
в глибоку кредитну яму МВФ. А розрахо-
вуватися влада буде з кишень простих 
українців.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»



Людина живе доти, доки живе пам’ять про неї… 

«…Мені пощастило у житті – я зустрів 
багато хороших людей. Хочу подякувати їм, 
попросити вибачення, але, на жаль, пізно.

Величезний слід у моєму житті залишив 
технікум залізничного транспорту. Я вже не 
пригадую деталі, але атмосферу, життєве 
середовище – цього не забути.

…1961 року, після 7-го класу, мій батько 
привів мене до технікуму. Маленький на-
вчальний заклад, який тулився тоді у при-
міщенні жіночого монастиря (як казали) у 
мальовничому куточку Чернівців. 

Технікум відкрили 1945 року. Ми бачили 
креслення перших учнів, виготовлені на 
звороті географічних карт – не було паперу.. 
Але яка графіка!!

Сьогодні випускники технікуму живуть і 
працюють на різних континентах. 

Хочу згадати 60-і роки, коли з приходом 
нового директора Бориса Євгеновича Каря-
кіна навчальний заклад став одним із най-
кращих у місті. Це був справжній лідер, який 
умів бачити майбутнє, приймати непрості 

рішення. Саме він підібрав унікальний колек-
тив відданих своїй праці людей: З. С. Лисенко 
(математика), В.П.Турко (фізика), М.М.Хаіт 
(історія), І.Д. Чумак (хімія та будівельні ма-
теріали), З.А. Ліванська (мова, література), 
Р.Х.Рубін (іноземні мови). А два відділення 
технікума – шляхове та будівельне – були 
вкомплектовані інженерами найвищої квалі-
фікації, які пройшли сувору практичну шко-
лу: Л.І.Клєйман, Я.М.Леонзон, А.Галушкін, 
Г.М.Іванов, С.М.Тенцерман, Головко, Левін, 
А.М.Гайдаєвський (майбутній директор 
Львівського залізничного технікуму).

Практичні уміння нам прищеплювали 
майстри виробничого навчання М.А. Бі-
лецький, К.Д. Козак, Панайотов. Не можу 
не згадати ще одну людину – Петра Степа-
новича Бацея, який усе міг полагодити та 
відремонтувати. 

Начальний процес організовували: 
П.Б.Мурашко (завуч), В.А.Крилов (завідувач 
заочним відділенням); А.Г.Богза (заступник 
директора).

Завдяки Борису Карякіну, у нас з’явилася 
їдальня (дуже добротна, як на ті часи). На ви-
сокому рівні була спортивна підготовка (він і 
сам був великими прихильником фізкульту-
ри). Створили студентський фонд, до якого 
перераховували зароблені під час практики 
студентами кошти. Їх спрямовували на по-
кращення побутових умов.

Звичайно, сам Карякін всього зробити не 
міг. Тому не можу не згадати про дивовижну 
людину – Леоніда Клеймана. Завдяки йому,  
більшість тих, кого я знав, полюбили спеці-
альність будівельника. 

Леонід Клєйман був особистістю висо-
кого інтелекту, енциклопедичних знань. І 
водночас м’якою, мудрою людиною, проте 
зажди залишався принциповим. Ми, його 
учні, любимо його і пам’ятаємо про нього…

Світла вам пам'ять, Борис Карякін, Лео-
нід Клєйман … Вас немає з нами, але в бага-
тьох з нас живе частинка вашої душі…

За дорученням студентів-шестиде-
сятників – Євген ЗЛОТЧЕНКО» 

ДОВІДКА
З історії Чернівецького технікуму залізничного транспорту

(Чернівецький транспортний коледж)

■ Заняття в Чернівецькому  транспортному коледжі (Чернівецький технікум залізничного 
транспорту) почалися 2 березня 1945 року.

■ На момент відкриття в технікумі було два відділення – колійного і паровозного госпо-
дарств. 14 викладачів навчали 168 студентів.

■ Від 1945 року технікум був підпорядкований Кишинівській залізниці, а 1954-го року 
його перепідпорядкували Львівській залізниці.

■ 1953 року замість паровозного відділення відкрите відділення промислового і цивільно-
го будівництва. 

■ 1969 року відкрите заочне відділення з підготовки техніків-колійників і техніків-буді-
вельників. 

■ 1997 року за Постановою Кабміну Чернівецький технікум залізничного транспорту 
реорганізований у Чернівецьку філію Львівського технікуму залізничного транспорту.

■ Нині заклад перейменований на Чернівецький транспортний коледж і до залізничного 
додане автомобільне відділення.

Зворушливий лист 
випускника залізничного 
технікуму, який проживає 
нині в США, і добра 
пам’ять його автора про 
учителів-наставників 
спонукали газету на 
розповідь про славний 
ювілей цього навчального 
закладу, святкувати який 
не дозволила ситуація в 
країні.  

Життя директора залізничного техніку-
му (1962 - поч. 70-х) Бориса КАРЯКІНА тісно 
пов’язане з життям країни. Потомствений за-
лізничник (його дідусь навчався свого часу 
разом з батьком Патона, згодом будував заліз-
ничний вокзал у Дебальцевому, нині знищений 
сепаратистами), він приїхав до Чернівців після 
закінчення Харківського інституту інженерів 
дорожнього транспорту 1940 року. Тоді у Чер-
нівцях розширювали залізничну колію, яка була 
по-європейському вужчою.

– Тато одразу ж закохався у Чернівці, – зга-
дує його син Ігор Карякін. – Уся публіка у фраках 
гуляла Панською… Чудова архітектура.. 

Потім була війна, яку батько закінчив у чині 
капітана. Працював у Чернівцях помічником 
коменданта залізничної станції. Але трапилася 
історія, через яку змушений був піти з армії. Під-
вели його принциповість і чесність. Він затримав 
вагон генерала, який вивозив з Німеччини накра-
дені трофеї – золото, прикраси, картини, меблі. 

Після цього його з армії прибрали…
Ігор Карякін розповів, що батько спершу працював у залізничному училищі, де побудував 

перший в області плавальний басейн, спортзал, виробничі майстерні. І це всього за три роки!
У 1962-му Борис Карякін став директором залізничного технікуму. Таких, як він, назива-

ють нині креативними: за роки його роботи в технікумі добудували новий корпус навчального 
закладу, тир, актовий зал, найбільший спортивний зал, всі гуртожитки, їдальню. Його правою 
рукою був заступник – Борис Ткачук.

Будівництво в ті часи було справою клопіткою: слід було «вибити дозволи»,  домовитися 
з людьми, які мали ділянки землі поруч із технікумом. Ще й з будівельниками воював: якось 
помітив, що вони неправильно накрили дах – не всі належні шари поклали. Звернувся до 
комісії, де йому відповіли, що треба ламати частину даху для перевірки, тож, якщо директор 
помиляється, – буде відновлювати дах власним коштом. Він погодився і – довів, що будівель-
ники схалтурили. 

Усе це вартувало  Борису Карякіну здоров’я: він переніс кілька інфарктів і помер від сер-
цевого нападу 1995 року.

– На жаль, до того, що збудував батько, нічого вже не додали. Та головне, щоби зберегли… 
– каже його син, Ігор Карякін.

Леонід КЛЕЙМАН відмовився 
вступати до партії, заплативши за це 
кар’єрою

Ще одна легендарна особистість технікуму – викладач 
будівельної справи Леонід Клейман. На жаль, його немає 
серед живих від 1998 року.

– Мій чоловік був надзвичайно чесною і принциповою 
людиною, – згадує вдова Людмила Клейман, яка нині про-
живає в Ізраїлі. – Він закінчив будівельний технікум, згодом 
–інженерно-архітектурний інститут у Києві. Міг зробити 
шалену кар’єру, та відмовився вступити і до комсомолу, 
і до КПРС. 

– Ні, він жодним чином не був дисидентом, – каже пані 
Людмила. – А був просто дуже розсудливою, з аналітичним 
розумом, людиною.

Коли його хотіли призначити головним інженером 
на провідному об’єднанні Буковини – Облкомунгоспі, – 
з’ясувалося, що він не член партії. Тож до нього на роботу 
прийшов інструктор Чернівецького обкому партії з пропо-
зицією вступити до лав КПРС. «Ви пропонуєте мені, щоби 
я був в одній партії з нашим парторгом??? П’яницею і вза-
галі  непорядною людиною?» – обурився Леонід. Реакція 
партійних органів була відповідною: йому пообіцяли, що 
віднині він ніде і ніколи не влаштується на роботу, принай-
мні, у Чернівцях. 

Та директор залізничного технікуму Борис Карякін на 
заборону не зважив, хоча його і викликали «на розмову» 
до обкому партії. Однак він не тільки не звільнив Леоніда 
з посади викладача, де той мав кілька годин, а прийняв 
його на повну ставку і потім завжди захищав від нападок.

Леонід Клейман, будучи звичайним викладачем 
будівельної справи, спроектував спортивний зал та інші 
приміщення залізничного технікуму. До того ж, робив це 
не за гроші, а від душевної потреби. Креслення його були 
досконалі і звучали для спеціаліста як музика.

Невдовзі будівництво закипіло і студенти отримали до-
бру практику. Прикметно, що будівельна справа стала для 
багатьох з них улюбленою. До речі, ставився Клейман до 
учнів, як до рідних… І вони платили йому тим же. Зрештою, 
хіба можна було не любити викладача веселої вдачі, який 
гарно співав і на всі запитання завжди мав відповідь. Мо-
лодь називала його між собою «ходячою енциклопедією».

Директор залізничного технікуму Борис КАРЯКІН 
збудував перший плавальний басейн у Чернівцях 
і розбудував навчальний заклад

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Борис Карякін  – третій 
праворуч в другому ряду

До 70-річчя Чернівецького технікуму залізничного транспорту  
(нині Чернівецький транспортний коледж): 2 березня 1945 року 
перші студенти цього закладу сіли за парти. 



Як надати першу долікарську допомогу, 
навчать у чернівецькій бібліотеці

Безкоштовні двогодинні курси з надання першої долікар-

ської допомоги для всіх охочих у суботу 28 лютого  
о 9.30 у приміщенні Центральної міської бібліотеки Чернів-

ців (Головна, 162) проведуть медики, серед них ті, що мають 

практичний досвід роботи в зоні АТО. У вас є шанс навчитися: 

•базових навичок легеневої реанімації та пер-

шої психологічної допомоги потерпілим; 

•як зупинити кровотечу; 

•як знерухоміти зламану кінцівку; зібрати ін-

дивідуальну аптечку.

Організатор акції – ініціа-
тивна група «Об'єднання 

САМОПОМІЧ». Телефонуйте 
за номером 099 5479129.
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Волонтер з Чернівців їздить  
в зону АТО разом з донькою
За відчайдушність Тараса Білоуса, який без бронежилета 
і шолома дістається до найвіддаленіших блокпостів, 
називають «летючим голландцем»

«ТРЬОМА МАШИНАМИ 
ПРИВІЗ… БЛОК ЦИГАРОК 
БЕЗ ФІЛЬТРА»

– За одну поїздку я бачив більше, 
ніж знають військові. Побував у різ-
них точках. Їздив зі своєю донькою. 
Це її вибір.  

Солдати дуже вдячні волонтерам. 
Якось я приїхав на 29-й, 31-й блок-
пости з донькою. 20 градусів морозу, 
30-сантиметровий шар снігу. Ми при-
везли цивільні курточки, які зібрали 
люди на Калинівському ринку, бо ж 
холодно… Білизну, продукти. Діана  
запитує: «Тату, а хто сюди приїжджає 
до них?» (насправді, на той час важко 
було туди дістатися). Я запитав про 
це капітана, а він - мені: «Таких, як 
ви, відчайдушних, дуже мало». 

На 29-му блокпосту зустрів Таню 
Чорновіл, народного депутата Укра-
їни, з автоматом:  привезла допо-
могу. З водієм на «Опель-пантері», 
без охорони.

Чи зустрічав інших політиків? 
Так. Саме наша 80-та стояла, наш 
батальйон. Приїхав до них нардеп 
від партії «Свобода» пан Сиротюк, 
який у комітеті Верховної ради з вій-
ськових питань. Не сам – зі свитою 
у 7 осіб, трьома машинами. Привіз… 
блок цигарок «Прима» без фільтра. 
Це ж скільки він спалив бензину, 
солярки... Я був вражений.

Тарас Миколайович розповідає, 
що за багатьох поїздок до зони АТО 
розчарувався у наших військах.  

– Порядку в армії немає. Дис-
ципліни. Усе залежить від тих, хто 
там на горі, від командування. Не 
буду деталізувати, де, бо ж війна. 
Приїжджаю на базу, а там – «грілки 
на повний зріст» (повії - авт). Кажу: 
«Хлопці, не факт, що вони у вас не 
винюхують інформацію. Їхніх чоло-

віків нема вдома, де вони?...»
Що робити, питаєте? Не наби-

вати кишені! Це повинна зрозуміти 
влада. Ми повинні відстояти Україну 
спільними зусиллями. 

Натомість я приємно вражений 
порядком та дисципліною в Добро-
вольчому Українському корпусі. 
Вранці шикування, молитва. Нікого 
не бачив напідпитку. Ідеальний 
порядок! 

«СТУДЕНТОК-МЕДИЧОК 
ПРИЗВАЛИ НА ПЕРЕДОВУ»

– Вважаю, слід проводити повну 
мобілізацію. Але призивати треба 
тих, хто вміє і має бажання воювати. 
А не примусово!

Бо тут їх призивають, а там – ки-
дають. Забувають – і все. 

Бачу, що відбувається в моєму 
селі.  83 повістки прийшло, а на 
комісію пішли лише 12-ро. Хто втік, 
хто відмазувався як міг. Соромно 
було за них. 

Як вони дивитимуться, при-
міром, в очі двом студенткам-ме-
дичкам, п’ятикурсницям з Івано-
Франківська, яких направили на 
практику… на передову.

Я зателефонував одній з них, 
що під’їжджаю, а вона не бере 
слухавку. Вже вранці мені 
розповіли, що вночі її по-
ранили…

Багато речей, 
побачених під час 
фронтових поїз-
док, Тараса Мико-
лайовича диву-
ють. Наприклад, 
привіз одного 
разу 100 ма-
траців. Уранці 
дізнався, що на 

один із блокпостів їх просто забули 
завезти.  А там – 12 хлопців, 

осінь, приморозки.
А в наступну поїздку 

частину цих же матраців 
йому віддали – щоби 

перевіз до іншого 
місця.

– Головне нам 
відстояти Україну. 
Влада ж, як не до-
помагає, то хай би 
хоч не заважала.

І наші люди 

відстоять Україну. Досі перед очима 
розірвана гаубиця: в неї заклали 
снаряд 38-го року випуску. 

Певен, спільними зусиллями ми 
врятуємося. Хлопці розповідають про 
те, як їм не дають наказу стріляти, 
коли по них стріляють. Починаються 
перемовини про перемир’я. Чи довго 
хлопці витримають?  І залізо ламаєть-
ся з часом. Усе залежить від влади. 

В одному впевнений – ми пере-
можемо!

Записала Юлія БОДНАРЮК, 
«Версії»

48-річний чернівчанин Тарас Білоус возить 
волонтерську допомогу до зони АТО з весни 2014 
року. Чоловік – «афганець», і каже, що події на 
Сході не можна навіть порівнювати зі службою в 
Афганістані: на Донбасі страшніше.

Їздить власною машиною жовтого кольору, 
частину якої перефарбував блакитним. На ній 
– підписи бійців. Деяких із них уже немає серед 
живих…

Тарас Білоус (справа) – «Летючий голландець» – на одному з блокпостів

Снаряд 1938 року випуску 
розірвав дуло нашої гармати

Фото Тараса Білоуса
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Ходячий візочнику 
не товариш?

Чернівецькі активісти вимагають доступності міських споруд для інвалідів
Пишно відкрите після трирічної реставрації 

125-літнє приміщення Чернівецького Голо-
впоштамту упродовж 9-ти місяців спричиняло 
лише захоплені «охи», які «несподівано» для 
влади розродилися розчаруванням. Містяни 
з’ясували, що, попри  велику вартість реставрації 
(за офіційними даними, вона обійшлася майже 
в 7 млн. грн.), історична будівля залишилася 
недоступною для частини людей з обмеженими 
фізичними можливостями – для інвалідів-візо-
чників. Вони не зможуть не лише помилуватися 
інтер’єром Головпоштамту через неможливість 
потрапити всередину приміщення без пандуса, 
а якщо якимсь дивом навіть опиняться в залі, не 
зможуть скористатися послугами Укрпошти: ві-
кна для обслуговування відвідувачів розташовані 
надто високо для візочника, а столи є тільки висо-
кі, пристосовані для підготовки  кореспонденції 
стоячи. Жодних стільців чи лавиць. 

З’ясувати ймовірні способи усунення про-
блеми уже понад місяць намагаються чернівецькі 
активісти. Щоправда, чиновники їх уперто не 
чують. 

ЧИНОВНИК І МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ: 
ПРОБЛЕМА І ЗАКОН ОДИН, А 
ТЛУМАЧЕННЯ – РІЗНЕ 

Керівництво обласної філії Укрпошти по-
яснює, що вони хотіли обладнати вхід до при-
міщення пандусом, але не отримали дозволу 
міської ради. Скептики спочатку в це не надто 
вірили, незважаючи навіть на негативну від-
повідь начальника відділу охорони куль-
турної спадщини міської ради Олени ПУШ-
КОВОЇ щодо відсутності пандусів до будівлі 
Головпоштамту: «Стаття 28 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» диктує 
правила поведінки в історичному середовищі: 
вимоги органів протипожежної, санітарної, 
екологічної охорони та інших зацікавлених 
органів щодо умов утримання та використання 
пам’яток не можуть призводити до змін пам’яток 
і не повинні погіршувати їхню естетичну, іс-
торичну, мистецьку, наукову чи художню 
цінність. Установлюємо кнопки виклику пер-
соналу в разі потреби, можливе обладнання 
пандусів з бокових входів. В кожному випадку 
потрібен індивідуальний підхід». Згодом була 
оприлюднена письмова відповідь пані Пушкової 
«Укрпошті» – саме таку, про яку й розповідали 
поштовики. Мовляв, зазначена будівля «зна-
ходиться в межах комплексної охоронної зони 
центрального історичного ареалу м. Чернівців, 
а також буферної зони об’єкта культурної спад-
щини, включеного до Списку культурної спад-
щини ЮНЕСКО…», тож «вважаємо неможливим 
влаштування пандуса до центрального входу в 
операційний зал на вул. О.Худякова, 6, згідно з 
діючими нормативами».  

Натомість доцент Київського інституту 
будівництва та архітектури, мистецтвоз-
навець Світлана Біленкова, яка народилася 
й донедавна жила в Чернівцях, такою неувагою 
до людей з особливими потребами обурена: 
«Коли будуть правила поведінки в історичному  
середовищі, передбачені законодавством, на 
яке посилається відділ охорони культурної спад-
щини? Я народилася в цьому місті і хочу бачити 
належну увагу до інвалідів та літніх людей. Не 
знаю, як можна буде пояснити нашим героям-
інвалідам, які повернуться з АТО, що їм треба 
натискати кнопку виклику, аби хтось завів чи 
заніс їх до приміщення».

Пані Світлана розповідає про європейський 
досвід забезпечення доступності об’єктів (як 
сучасних, так і культурної – в тому числі і світо-
вої – спадщини), який вона бачила на власні очі:  

– 2004-го року я вперше була у Швеції, на 
міжнародній конференції. Там побачила пандус, 
який сфотографувала і згодом доповідала про 
такий досвід у Чернівецькій міськраді. Згодом 
перший пандус збудували і в Чернівцях, до одно-
го з банків у центрі міста. Тоді ніхто не знав, як 
це правильно робити, що має бути певний градус 
нахилу… Робили, як уміли. Зараз уже зрозуміло, 
що коли немає можливості забезпечити довгий 
пандус з відповідним градусом, його можна 
зробити як спіралевидний, звивистий. Пандуси 
навіть використовують як конструкцію для розваг 
дітей і молоді. Загалом доступність громадської 
архітектури для громадян з різними рівнями стану 
здоров’я (вадами зору, слуху, порушеннями мож-
ливостей пересування тощо) – це норма, сучасні 
стандарти архітектури. Але в Європі забезпечу-
ють доступність не лише в нових забудовах. Я 
пересвідчилася в цьому, коли зі мною трапився 
нещасний випадок під час відрядження до Відня: 
я зламала ногу і пересувалася на милицях. А коли 
отримала запрошення до Віденської опери, дуже 
переймалася тим, як маю відвідати виставу, дола-
ючи сходи… Однак історичне приміщення опери 
облаштоване пандусом та іншими пристосуван-
нями для зручності відвідувачів з обмеженими 
фізичними можливостями, яких там було досить 
багато і яким допомагав персонал театру.

І ВАТИКАН, І ЛУВР ДОСТУПНІ ДЛЯ 
ВІЗОЧНИКІВ…

Наведу ще приклад Відня. У будинках, не ви-
щих за 3 поверхи, ззовні під’їзду встановлюють 
підйомники. Вище 3 поверхів це вже небезпечно 
для людей літнього віку. Тож, якщо це багатопо-
верхова пам’ятка архітектури, роблять добудову, 
не псуючи будівлю. Стосовно ж віконець, з яких 
обслуговують відвідувачів-візочників – за кордо-
ном вони розташовані нижче, а на поручнях роз-
міщують спеціальні наліпки з написом шрифтом 
Брайля чи вказівниками – для незрячих. 

Загалом мають бути затверджені правила 
містобудівної політики в межах історичних те-
риторій, які повинні поділятися на зони і, вже 
відповідно до цього поділу, мати визначення, де 
і що можна чи не можна робити. Пам’ятку треба 
адаптувати, пристосовувати, опрацьовувати в 
комплексі, враховувати зміни в освітленні, венти-
ляції, опаленні… Такі пам’ятки, як Ватикан, Лувр, 
доступні для інвалідів-візочників.   

Країни Європи у збереженні своїх архітек-
турних пам’яток керуються міжнародним доку-
ментом – Віденським меморандумом, ратифіко-
ваним 2005-го року Україною саме з ініціативи 
Чернівецької міської ради. Тож законодавство 
дозволяє обладнувати пам’ятки архітектури 
пандусами. Ширина тротуару біля Головпоштам-
ту для цього достатня. Сам пандус може бути 
як стаціонарний, так і тимчасовий, полегше-
ний, мобільний. З ситуації щодо Чернівецького  
Головпоштамту можна вийти дипломатично. 
Щодо коштів у цьому конкретному випадку 
можна спробувати звернутися до різних фондів, 
які надають подібну допомогу. А якщо говорити 
загалом про доступність об’єктів для інвалідів у 
всьому місті, то, ймовірно, треба вести мову про 
закладення на це коштів на державному рівні. 

В УКРАЇНІ ВЖЕ ІСНУЄ ІНСТИТУТ 
УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Багато років в Україні не приділялася увага 
темі доступності урбаністичного середовища для 
людей з обмеженими можливостями, навіть не 
розроблялися нормативні документи стосовно 
цього. Ця тема стала актуальною в нас менше 
10 років тому, коли 2005 року з ініціативи Черні-
вецької міської ради до Києва був направлений 
переклад Віденського меморандуму, який я, як 
делегат міжнародної конференції з питань управ-
ління історичним міським ландшафтом, привезла 
до України. В ньому обговорювалося питання 
винайдення шляхів управління і менеджменту 
історичного середовища – і пам’яток архітекту-
ри в тому числі. Цей документ ратифікували всі 
учасники країн ООН, об’єкти яких представлені 
у списку всесвітньої спадщини. Однією з пер-
ших його ратифікувала Україна. Ми з колегами 
дуже ретельно переклали текст меморандуму 
українською, тодішній чернівецький міський 
голова Микола Федорук направив його до 
Міністерств культури, закордонних справ та 
інших відповідних органів. Меморандум був 
надрукований у профільному журналі Інституту 
пам’ятко-охоронних досліджень. Архітектори 
сприйняли факт ратифікації без ентузіазму, 
адже, як і тепер, остерігалися нововведень. 

Гадаю, що за виром інших подій на державно-
му рівні не приділялася належна увага питанням 
доступності будинків і споруд для маломобільних 

груп населення. І тільки цього року Президент 
України запровадив інститут Уповноваженого з 
прав людей з інвалідністю. Настав час реформ 
європейського напрямку».

ЧИЙ ЗАКОН «ЗАКОННІШИЙ»: 
БЮРОКРАТІВ ЧИ ІНВАЛІДІВ?

Тим часом Валентина ДОБРИДІНА, пред-
ставник Національної Асамблеї інвалідів у Черні-
вецькій області повідомила, що минулого тижня 
представники громадської організації інвалідів 
Чернівців та Чернівецької області провели аудит 
визначення доступності Головпоштамту в Чер-
нівцях – за участі п. Пушкової, яку спеціально 
запросили на обстеження. 

«Компромісу ми ніяк не знаходили, – розпо-
відає п. Добридіна. – Пані Пушкова посилалася на 
закон, який не дозволяє нічого змінювати в будів-
лях, що є пам’яткою архітектури. А ми керувалися 
Конституцією України, яка гарантує рівні права 
для усіх громадян та Конвенцією ООН про права 
інвалідів, яка надає людям з інвалідністю право 
доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, 
транспорту, інформації та спілкування, вклю-
чаючи інформаційно-комунікаційні технології 
і системи, а також до інших об’єктів та послуг…

Наша пропозиція була – збільшити майдан-
чик біля вхідних дверей над сходами на 110 см і 
обладнати вхід пандусом уздовж будівлі з право-
го боку. Це зайняло би не більше 50 см. ширини 
тротуару і приблизно 5 метрів довжини – і він 
нікому не заважав би. Наводили приклад розта-
шування величезних сходів до інших закладів, які 
займають набагато більше площі тротуару. Але 
наші намагання були марними: відчувалося, що, 
як і раніше, чиновникам легше «відмазатися», 
посилаючись на документ, а не знайти рішення. 
Ми ніяк не могли зрозуміти, чому доступність 
для маломобільних може бути незручною для 
інших… Сумно…»

А загалом активісти здійснили моніторинг 
визначення доступності 17 поштових відділень 
у Чернівцях, двох магазинів, одного кіоску.  
Заповнені анкети визначення доступності, 
рекомендації та вимоги надані Дирекції «Укрпо-
шти». За наявними даними планують скласти 
план-графік усунення недоліків і забезпечення 
доступності до них.

Розрулити ситуацію допомогли Ярослав 
ЦЮПАК, директор Чернівецького відді-
лення «Укрпошти» та його заступник Орест 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ. Вони запропонували облашту-
вати альтернативний вхід з тильної сторони 
закладу. Це буде 12-метровий пандус із дашком 
від опадів, бортиками, поручнями, вказівниками, 
кнопкою виклику і зі спеціальним покриттям усієї 
території двору.

Залишається чекати обіцяного.
Маріанна АНТОНЮК, Чернівці



   УТ-1
06.00,08.25,00.30 Вiд першої 
особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,17.45,21
.00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00
.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,19.50,22
.40,23.25,00.25 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30,23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.25 Д/ф «Iндiя та Європа: 
палiмпсест».
11.00 Т/с «Мiс Марпл».
12.15 Слiдство. Iнфо.
12.45,22.25 Слово.
13.20,17.15 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф.
13.45 Хочу бути.
14.15 Як це?
14.35 Надвечiр`я...
15.25 Euronews.
15.50 Свiтло.
16.20 Д/ф «Володимир Iвасюк. 
Щоб народитися знову».
17.30,02.20 Новини. Свiт.
18.10,02.50 Бiатлон. ЧС. Змiшана 
естафета.
22.00 «Схеми» з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
04.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30,00.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09
.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Кохання у великому 
мiстi 3».
22.00 «Сказочная Русь 2015».
22.30 «Право на владу 2».
00.35 Драма «Таємницi Лос-
Анджелеса». (2 категорiя).
03.05 Т/с «Терпкий смак кохан-
ня».
03.50 Х/ф «Театр кровi». (2 
категорiя).
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50,14.45 Т/с «Одружити Ка-
занову».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,14.00,16.00,17.50 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
10.15 Т/с «Матусi».
11.10 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
12.25,14.20 Т/с «Земський лiкар 
2. Продовження».
15.40,16.15 «Судовi справи».
16.50 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.40,03.35 Т/с «Пiзнай мене, 
якщо зможеш». (2 категорiя).
00.25 Т/с «Колишня дружина». (2 
категорiя).
02.15 Т/с «Сусiди».

   ICTV
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Факти.
05.30 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с «Алькатрас».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с «Бригада».
23.15 Х/ф «Ларго Вiнч 2. Змова в 
Бiрмi». (2 категорiя).
01.20 Х/ф «Над законом». (2 
категорiя).
02.55 Т/с «У полi зору».
04.20 Т/с «Гра в брехню».

   «1+1»
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,07.
35,08.10,08.20,08.35,08.50 Ранок 
на П`ятому.
06.35,07.45,23.30,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,23
.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.

30,13.30,14.30,15.30,17.30,18.30,
22.30,23.25,00.30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.45 Драйв.
09.25,13.25,00.55 Погода на 
курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.
15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35,00.35 Велика полiтика.
15.10,15.35,16.05 Клуб реформ.
17.15,17.35,18.15,18.31 Україна 
- понад усе!
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Хронiка дня.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.30 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55,23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17. 25,20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин 
правди
12.00, 20.10, 00.10 Панно кохання
14.00 Посередині
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20 Журналістське розсліду-
вання
15.30, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Журналістське розсліду-
вання
21.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08: 30,21:00 Кінозал «Ма-
лятко»
07:10, 16:55, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:20,09: 50, 14:55, 15:05,16:55, 
19:35, 01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55,08:55,13: 05, 15:55, 19: 
25,21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 18:00 «Століття воєн»
09:00, 17:05Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00,19:45,00:40“Вулиця Свят-

кова,1”
11:30,01:30«Блискуча година 
від М2»
13:15 «Зірковий марафон»
16:55 «Біоритм»
14:10 «Золота колекція кінемато-
графа»    
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:25 «Мегазірки» 
22:00 «Пряма відповідь»
23:00 «Слідство інфо» 

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне»
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Музич-
ний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20 ,13.13, 16.13, 19.20, 
22. 20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/ф «Річки світу» 
10.29 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.) 
10.55, 16.17 «Новини» (рум. мов.) 
11.05, 20.00 «Зелений БУМ» 
11.34, 17.00 «Країна талантів» 
12.00, 00.40 Д/ф «Пригоди у Зо-
опарках» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3»  
15.30, 16.30, 04.40, 05.30 «Теле-
меридіани» 
17.30 «Погляд» 
19.30 «Пам’ять» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
23.00, 02.10 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
23.30, 01.40, 05.45 «А музика 
звучить»
01.10 Д/ф 
02.40 «Діловий ритм»
03.40 «Своє українське» 
03.55 «Дорога на Схід»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.30,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01
.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 20 
i 21 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Гово-
рить Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
23 с.
21.00 Т/с «Весною розцвiтає 
любов», 7 i 8 с.

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Шаман 2», 5 i 6 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти че-
репашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
09.30 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф «Бiляночка та Роз-
очка».
12.30 Т/с «Та, що говорить з при-
видами».
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
16.00 Вiталька.
17.00,21.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00,20.00 Т/с «Кухня».
19.30,20.30 Т/с «Два батька i два 
сина». (2 категорiя).
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
02.30 З ночi до ранку.

   НТН
05.00,15.15 Т/с «Шериф 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
11.30,22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
14».
13.10,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.50,04.05 
«Свiдок».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «Шерлок Холмс. 
Кiмнати смертi». (2 категорiя).
02.05 «Покер. Велика гра».
03.20 «Речовий доказ».
04.30 «Випадковий свiдок».
04.35 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.45 «У пошуках iстини. Олекса 
Довбуш: любов карпатського 
розбiйника».
06 .25 ,18 .00 ,22 .00  «В i кна -
Новини».

07.00,16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зiркове життя. Я люблю 
тебе до слiз...»
09.50 «Таємницi МастерШеф. 
Самвел».
10.40 «Моя правда. Ольга Сум-
ська. Без права на сльози».
11.25 «Моя правда. Тетяна Була-
нова. Не плач».
12.20,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.15 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Моя правда. В`ячеслав 
Узєлков. Бiй за сiмома».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Я соромлюся свого тiла 
2».
00.25 «Один за всiх».
01.25 Х/ф «Сiм няньок».
02.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30,07.50 Kids` Time.
06.31 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
07.51,18.00,01.25 Репортер.
07.55 Єралаш.
09.55 Т/с «Щасливi разом».
15.50 Уральськi пельменi.
16.50,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.45 Абзац!
20.00 Т/с  «СашаТаня».  (2 
категорiя).
21.00 Т/с «Мажор». (2 категорiя).
23.00 Т/с «Вижити пiсля». (2 
категорiя).
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 М`ясорУПка.
03.05 Зона ночi.
04.45 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,15.00,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця 2».
12.45 Д/ф «Таємницi Третього 
Рейху».
13.25 Д/ф «Гiтлер та окультизм».
14.25 Д/ф «Квест».
15.55 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30 Х/ф «Пастка».
19.00 Т/с «Розшук».
22.00 Х/ф «Сектор 4».  (2 
категорiя).
00.00 Х/ф «Драконовi оси». (3 
категорiя).
01.50 Х/ф «Камiнна душа»

   УТ-1
06.00,08.25,00.30 Вiд першої 
особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,
21.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,05.35 
Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,18.05,
22.50,23.20,00.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25,23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.25,02.20 Х/ф «Мiсяць i 
озеро».
12.20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 Школа Мерi Поппiнс.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Euronews.
15.25 Театральнi сезони.
15.50,01.20 Музичне турне.
17.05 Д/ф «Палiтра. Фран-
ческа».
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с «Мiс Марпл».
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
04.10 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,
16.45,19.30,04.10 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,
09.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мело-
драми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.20 «Сказочная Русь 2015».
21.00 «Вечiрнiй Київ».
22.50 «Свiтське життя».
23.55 Драма «Мiй хлопець - 
псих». (2 категорiя).
02.20 Комедiя «Марлi та я».
04.35 «Грошi».
05.45 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50,14.45 Т/с «Одружити 
Казанову».

06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.
00,12.00,14.00,16.00,17.50 
Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ра-
нок з Iнтером».
09.20 Т/с «Гречанка».
10.15 Т/с «Матусi».
11.10 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар 2. Продовження».
15.45,16.15 «Судовi справи».
16.55 «Сiмейний суд».
18.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Чорне дзеркало».
23.30 Т/с «Колишня дружина». 
(2 категорiя).
03.15 Д/ф «Великi українцi».
04.10 Д/с «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським».
04.50 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.00 Т/с «Алькатрас».
11.40,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.15 Т/с «Опери».
16.35 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Бригада».
23.20 Х/ф «Фахiвець». (2 
категорiя).
01.20 Х/ф «Ларго Вiнч 2. Змо-
ва в Бiрмi». (2 категорiя).
03.15 Т/с «У полi зору».
04.35 Т/с «Гра в брехню».

   «1+1»
06.25,10.25,04.35 Погода у 
свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15
,07.35,08.10,08.20,08.35,08.5
0 Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,23.35,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,23.40 Огляд пре-
си.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,21.00,22.
00,23.00,00.00,01.00,03.00,04
.00 Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.25,00.15 
Бiзнес-час.

07.25,08.25,12.25,16.20,17.55
,22.55,23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.2
5,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.55,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35 Феєрiя мандрiв.
15.35,02.40 Машина Часу.
16.30 Вiкно в Європу.
17.15,17.35,18.14,18.35 Украї-
на - понад усе!
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Особливий погляд.
00.35,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
03.30 Хронiка тижня.
04.40 Кiно з Янiною Соколо-
вою.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55 ,17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.15, 17.00, 21.00, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
9.00 Журналістське розслі-
дування
12.00, 20.10, 00.10 Панно 
кохання
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 23.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07: 00,08: 30,15:05, 21:00Кіно-
зал «Малятко»
07:10,15:45,19:30«Ваш екс-
перт» 
0 7 : 2 0 , 0 9 : 5 0 , 
16:55,19:35,01:20«Парад пла-
нет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 
«Чернівецький репо07:55,
08:55,13:05,15:55,19:25, 
21:55,00:25Погода
08:00,21:25Афіша
08:05«Слідство інфо»

09:00,17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00,19:45,00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30,01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Вітер змін»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:00 «Століття воєн»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Таємниця блюзу «  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.29 «Святині Буко-
вини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 
19.20, 22.20, 00.00 «Погода» 
07.3,0 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності» 
09.00, 00.10 Д/ф «Річки світу» 
11.08, 17.00 «Буковинчики-
веселинчики» 
11.34 «На музичній хвилі» 
12.00, 00.40 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
14.04, 20.00 «Невигадані іс-
торії» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія 
А-3»  
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 04.30 «Телемеридіани» 
16.30 «Роздуми про сокро-
венне» 
17.30 «Музичний подарунок» 
19.30 «Погляд» 
20.30 «Дорога на Схід» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00, 05.00 Д/ф «Наука семи 
морів» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/ф 
01.40, 03.40 «А музика зву-
чить»
02.10 «Фабрика ідей» 
02.40 «Енергоманія»
04.00 «Це моя Буковина» 
05.30 «Розмова без нотацій»

   «УКРАЇНА»
06.15,14.00,15.30,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,
01.20,04.10 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.

09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?»
12.50,19.45,02.05,03.05 «Гово-
рить Україна».
18.00,04.55 Т/с «Безсмерт-
ник», 24 с.
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Шаман 2», 7 i 8 с. 
(2 категорiя).
05.40 Т/с «Зимове танго».

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
09.30 М/с «Качинi iсторiї».
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф «Попелюшка».
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами».
14.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
16.00 Вiталька.
17.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.
18.00 Х/ф «Вiйна наречених». 
(2 категорiя).
20.00 Х/ф «Диявол носить 
Прада».
22.00 Х/ф «Бурлеск». (2 
категорiя).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
02.30 З ночi до ранку.

   НТН
05.00,15.15 Т/с «Шериф 2».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Випадковий свiдок».
09.15 Т/с «Зниклi безвiсти».
13.05 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,02.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вiтер пiвнiчний».
21.20 Х/ф «Еон Флакс». (2 
категорiя).
23.05 Х/ф «Засуджений». (3 
категорiя).
0 1 . 1 5  Т / с  « N C I S :  Л о с -
Анджелес 3». (2 категорiя).
03.20 «Речовий доказ».
03.45 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
06.10 «У пошуках iстини. Чор-
ний перстень Ганни Ахма-
тової».
06.55 «Моя правда. В`ячеслав 
Узєлков. Бiй за сiмома».
07.45 Х/ф «Термiново шукаю 
чоловiка».
09.30 Х/ф «Я не повернуся».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Моя правда. Сiм`я Дуд-
ник. Як пробачити зрадника».
20.00,22.45 «Неодружений 5».
00.05 Х/ф «Пригоди Квентiна 
Д о р в а р д а  -  с т р i л ь ц я 
королiвської гвардiї».
01.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.30 Служба розшуку дiтей.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
07.57,18.00,01.00 Репортер.
08.00 Єралаш.
10.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.55 Уральськi пельменi.
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,06.10 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21.00 Х/ф «Дев`ять ярдiв». (2 
категорiя).
23.00 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». 
(2 категорiя).
0 1 . 0 5  Х / ф  « З а к о н и 
привабливостi».
02.35 М`ясорУПка.
04.05 Зона ночi.
05.45 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця 2».
12.35 «Вiдеобiмба».
16.30 Т/с «Розшук».
19.00 Х/ф «Пiдводнi каменi». 
(2 категорiя).
22.00 Х/ф «Дiвчина номер 
один». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Поворот не туди 
2». (3 категорiя).
01.50 Х/ф «Тримайся, козаче!»

понеділок6 березня п’ятниця

понеділок9 5 березня четвертеле

теле



     УТ-1
06.00,07.20,08.55,09.00,13.05,17
.50,20.40,01.15 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25,01.00 «Золотий гусак».
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Казки Лiрника Сашка.
10.20 Школа Мерi Поппiнс.
10.35 М/ф.
10.55 Хочу бути.
11.20 Х/ф «Iсторiя кiно в По-
пелавах».
13.10 Православний вiсник.
13.35 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея».
14.10,03.40 Бiатлон.  ЧС. 
Переслiдування (чоловiки).
15.15 Фольк-music.
16.20 Театральнi сезони.
1 6 . 5 5  Б i а т л о н .  Ч С . 
Переслiдування (жiнки).
18.00 Д/ф «Анна Герман i я».
1 9 . 0 0  Х / ф  « Ш о к о л а д н i 
поцiлунки».
21.00,05.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Д/ф «У полонi пристрастi 
Наталiї Долi».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Х/ф «Здрастуйте, я Ваша 
тiтка!»
01.20 Музичне турне.
02.20 Бiатлон. ЧС. Спринт 
(жiнки).
04.30 Д/ф «Свiтова марка 
патонiвцiв».
05.30 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.

   «1+1»
06.00,02.20 Комедiя «Танцюють 
усi».
07.35 М/ф.
08.00,08.35 М/с «Качинi iсторiї».
09.00 «Лото-Забава».
09.40 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди 
в Арктицi».
09.45 «Маша i ведмiдь».
10.25 «ТСН».
11.10,03.55 «Свiт навиворiт: 
Камбоджа».
12.05 «Принци бажають позна-
йомитися 2».
13.15 «Повернiть менi красу».
14.40 Т/с «Кохання у великому 
мiстi 3».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30,05.20 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 4».

23.25 Бойовик «Захисник». (3 
категорiя).
01.10 Х/ф «Таємна свобода».
04.50 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.30 «Подробицi» - «Час».
06.00 Ну, постривай!
06.25 Х/ф «Бережiть жiнок».
08.40 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 
сезон».
10.55,03.35 Х/ф «Люблю 9 бе-
резня».
12.20 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка».
14.05 Т/с «Янгол у серцi», 1-4 с.
18.10 Т/с «Мiнус один», 1 i 2 с.
20.00,04.55 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Мiнус один», 3 i 4 с.
23.50 Т/с «Надiя», 1-4 с. (2 
категорiя).
03.10 Д/ф «Великi українцi».

   ICTV
05.10 Факти.
05.40 М/ф «Битва за Камелот».
06.55 Х/ф «Нацiональна без-
пека».
08.30 Зiрка YouTube.
09.45 Дивитися всiм!
10.40,13.00 Т/с «Алхiмiк».
12.45 Факти. День.
14.55 Т/с «Бригада».
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Бiй з тiнню 3. Останнiй 
раунд». (2 категорiя).
22.50 Х/ф «Бiй з тiнню 2. Ре-
ванш». (2 категорiя).
01.15 Х/ф «Бiй з тiнню». (2 
категорiя).
03.20 Х/ф «Глибоководна зiрка 
шiсть». (2 категорiя).

   «1+1»
06.25,10.25,02.35 Погода у свiтi.
06.30,03.15 Мiсцевий час.
06.40,10.35,05.35 Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 
Час новин.
07.10,08.10,18.15,23.52,00.25 
Час спорту.
07.15,08.25,12.25,16.25,23.55 
Погода в Українi.
07.20,08.15,22.15,23.20,00.15,03
.45 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12

.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.3
0,18.25,20.30,23.30,00.30,02.30,
03.30,04.35,05.30 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
08.55,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.10,14.35 Велика полiтика.
09.35,00.35 Вiкно до Америки.
10.15 Снiданок з Iскрою.
11.10 Технопарк.
11.35,04.40 В Кабiнетах.
13.15 Мотор.
13.35 Дiалоги з Патрiархом.
14.15,04.15 Тема/Хронiка тижня.
15.35 ПроОбраз з Наталкою 
Фiцич.
16.10,16.40,17.10,17.35 «Єдина 
родина».
18.30 Вiкно в Європу.
19.25,20.31 Україна - понад усе!
21.00,01.15 Час: пiдсумки тижня 
з В. Гайдукевичем.
21.40,03.35,06.00 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.
22.30,23.32 Фiнансовий тиждень.
22.35,02.15 Кiно з Янiною Со-
коловою.

   ТВА
6.00, 7., 9.45, 21.50, 3.20 Погода 
6.40, 8.2, 9.50, 17.15, 17.20, 
21.55, 3.25 Погода на курортах
6.45, 8.30, 9.55, 17.25, 22.00, 3.30 
Гороскоп
6.55, 8.40, 17.00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
9.00, 15.40 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.10 Панно Ко-
хання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.00  Д/Ф “Мистецтво по-
грабування”  ●
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.00 Теми Тижня
16.35 Журналістське розсліду-
вання
16.45 Наше здоров’я
19.30, 00.00 Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 3.00 Теми дня-неділя
22.05, 3.40 Х/Ф «Бум 2» ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,09:40,11:40,14:40,18:00,20
:50,00:40 «Погода»
07:05,11:55 «Хенд Мейд» 
07:30,20:55 Афіша
07:35,12:35 Кінозал «Малятко»
07:50,09:45,11:45,16:40,19:00,01

:20 «Парад планет»
08:00 «Єдина країна»
08:20,18:20 «Вікно в Європу» 
09:00 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00,19:10,00:50 “Вулиця Свят-
кова,1”
12:20 «Ваш експерт»
13:00,01:30«Блискуча година 
від М2»
14:45 «Подружки»
15:00, 21:00Х/ф «Єва: Штучний 
розум»  (1)
16:50 «Богатирські ігри»
18:05 «Служба порятунку 101»
23:00 Х/ф «Щаслива подія»  (3)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05 Д/ф «Наука семи морів» 
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
08.00 «Зелений БУМ» 
08.30, 15.25 М/ф
08.55 «Зелена аптека» 
09.00, 22.00 «Резонанс» 
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.00 «Чого хоче жінка» 
11.20 «Фейс-контроль» 
12.00, 19.30 «Реалії» 
13.30 «Абетка здоров’я»
14.05 «20 кроків до щастя»
15.05, 05.00 «А музика звучить»
16.00 «Міні-мікс» 
17.00, 18.40 «Палітра» 
17.30 «Герої» 
17.45, 04.00 «Подіум її життя» 
20.30 «Вечірня казка» 
20.45 «Я повернусь…»
23.10, 02.10 Д/ф «Річки світу» 
00.40 «Долі жіночі» 
01.10 Д/ф «Подорож до невідо-
мого» 
01. 40 «Розмова без нотацій» 
03.30 «Діловий ритм» 

   «УКРАЇНА»
07.00,08.00 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною. 8 
березня.
09.00 Вiдверто з Машею 
Ефросинiною. Дарина Мала-
хова.
10.00 Т/с «Сила кохання».
13.50 Т/с «Погляд з вiчностi», 
1-5 с.

19.00,05.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Погляд з вiчностi».
22.20 Т/с «Слiд».
23.15 Великий футбол.
01.00 Т/с «Шаман 2», 5-8 с. (2 
категорiя).
04.05 Т/с «Вiдпустка влiтку».
06.25 Зоряний шлях.

   ТЕТ
06.00 М/с «Смурфики».
06.20,10.40 М/ф «Школа 
монстрiв рулить».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
12.05 М/ф «Долина папоротi 2: 
Чарiвний порятунок».
13.15 Х/ф «Попелюшка».
14.20 Х/ф «Нецiлована».
16.20 Х/ф «Життя пiсля випус-
кного».
18.00 Х/ф «Вiйна наречених». (2 
категорiя).
20.00 Панянка-селянка.
21.00 Вiталька.
21.55 Казки У.
23.15 Х/ф «Бурлеск».  (2 
категорiя).
01.15 Т/с «Секс i мiсто». (2 
категорiя).

   НТН
06.05 Т/с «Таємницi слiдства 5».
06.20 «Легенди бандитського 
Києва».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Кривавi фальшивки.
12.00 «Агенти впливу».
12.55,22.45,04.20 «Випадковий 
свiдок».
13.45 Х/ф «Вiтер пiвнiчний».
15.30 Т/с «Павутиння 3».
23.00 «Головний свiдок».
00.00 Х/ф «Сипучi пiски». (3 
категорiя).
01.40 Х/ф «Засуджений». (3 
категорiя).
03.30 «Голi та смiшнi».
05.05 «Речовий доказ».

   СТБ
06.20,00.45 Х/ф «Мерi Поппiнс, 
до побачення!»
09.00 «Все буде смачно!»
12.00 «Караоке на Майданi».
12.50 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».

16.20 «Україна має талант! 7».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.35 «Один за всiх».
21.45 «Детектор брехнi 7».
22.50 «Я соромлюся свого тiла 
2».
03.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
10.15 М/с «Iсторiї Тома i Джерi».
12.30 Уральськi пельменi.
13.30 Т/с «Мажор».
18.40 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2». (2 
категорiя).
20.40 Х/ф «З 8 березня, 
чоловiки!»
22 .55  Х /ф «Особливост i 
нацiональної риболовлi». (2 
категорiя).
01.00 Т/с «Геймери».
04.05 Зона ночi.
05.45 25-й кадр.

   «2+2»
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2014-2015.
07.30 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
09.15 Х/ф «Майстер».
11.00 «Люстратор 07.62».
12.00 «ДжеДАI».
13.00 «Бушидо».
13.50 16 Тур ЧУ. Волинь - Чор-
номорець.
16.00 «Буде бiй». WSB Всесвiтня 
серiя боксу: Mexico Guerreros 
(Мексика) - Ukraine Otamans 
(Україна).
19.15 16 Тур ЧУ. Карпати - Днiпро.
21.30 «Профутбол».
23.15 Х/ф «Бехзат: Анкара у 
вогнi». (2 категорiя).
01.20 Х/ф «Поворот не туди 2». 
(3 категорiя).
02.50 Х/ф «Ярослав Мудрий».
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06.00 Пiдсумки.
06.15,07.30,08.55,09.00,12.20,1
7.15,22.35,00.00,01.15 Погода.
06.20 В iд  першої  особи. 
Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 «Золотий гусак».
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф «Сiмдесятники. 
Леонiд Осика».
12.35 Нотатки на глобусi.
12.55 Свiтло.
13.20 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея».
13.55,02.20 Б iатлон.  ЧС. 
Спринт (чоловiки).
15.35 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.40 Чоловiчий клуб.
17.25 Бiатлон. ЧС. Спринт 
(жiнки).
18.55 Баскетбол. Кубок Украї-
ни. Фiнал чотирьох.
21.00,05.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
00.05 Концерт «Мамо, вiчна i 
кохана».
01.20 Музичне турне.
04.10 Вiра. Надiя. Любов.
05.30 Вiкно до Америки.

   «1+1»
06.00,04.05 «Шiсть кадрiв».
07.10,19.30 «ТСН».
08 .00 ,08 .35  М/с  «Качин i 
iсторiї».
09.00 «Маша i ведмiдь».
09.50 «Свiтське життя».
10.50,01.10 Мелодрама «Бiлi 
троянди надiї».
14.40 «Вечiрнiй Київ».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал 2015».
23.20 Концерт «Тiна Кароль. 
«Сила кохання та голосу» 
на бiс».
05.40 «Телемагазин».

   IНТЕР
0 5 . 4 0  « О р е л  i  р е ш к а . 
Ювiлейний сезон».
06.25 Ну, постривай!
06.50 «Стосується кожного».

08.45 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
12.35 Т/с «Горобини кетяги 
червонi», 1-4 с.
16.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка».
18.05 Т/с «Надiя», 1 i 2 с. (2 
категорiя).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Надiя», 3 i 4 с. (2 
категорiя).
22.20 Т/с «Тато для Софiї», 1-4 
с. (2 категорiя).
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.25 Д/ф «1961. Таємниця 
київського потопу».
03.15 Д/ф «Великi українцi».
04.05 Х/ф «Вперед, за скарба-
ми гетьмана!»

   ICTV
05.50 Факти.
06.20 М/с «Том i Джерi».
0 6 . 4 5  У к р а ї н а .  К о д 
унiкальностi.
07.35 Дiстало!
08.35 Цивiльна оборона.
09.35 Iнсайдер.
10.30,13.00,20.05 Т/с «Апос-
тол».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.55 Х/ф «Навколофутболу». 
(2 категорiя).
00.40 Х/ф «Адмiрал».  (2 
категорiя).
02.40 Т/с «Гра в брехню».

   «1+1»
06.25,02.55 Погода у свiтi.
06.40,17.35,19.35,05.10,05.40 
Машина Часу.
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,
22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,
03.00,04.00,05.00 Час новин.
07.10,08.10,23.45,00.25 Час 
спорту.
07.15,08.15,12.25,19.25,22.55,
23.55 Погода в Українi.
0 7 . 2 0 , 2 2 . 2 0 , 2 3 . 2 0 , 0 0 . 1 5 
Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,19.30,20.30,22.
30,23.30,00.30,01.35,02.35,03
.30,04.35,05.35 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.

09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.15 Снiданок з Iскрою.
10.31 ПроОбраз iз Наталкою 
Фiцич.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Майстри Ремонту.
12.35 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
14.35 Хронiка дня.
15.35 Кабiнети.
16.31 Капiтал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
18.05 Фiнансовий тиждень.
1 8 . 3 5 , 0 1 . 1 5 , 0 4 . 1 5  Те м а /
Хронiка тижня.
20.35,01.40,04.40 В Кабiнетах.
21.10,00.35 Велика полiтика.
21.35,03.35,06.00 Вiкно до 
Америки.
22.35 Невигаданi iсторiї.
22.50 Гра iнтересiв.
23.35 Iсторiя успiху.
02.15 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.15 Мiсцевий час.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.05, 
4.05 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.10, 
4.10 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.15, 
4.15 Гороскоп
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.40, 
5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55 Моє місто
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно 
Кохання
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Мистецтво 
пограбування”  ●
15.30 Настрій
16.15 Політика
20.55 Посередині
21.10 Журналістське розслі-
дування
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «Бум» ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,08:25,12:55,14:40,18:40, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05,09:00,12:20,15:10 Кіно-
зал «Малятко»
07: 40,09:50,11:45,17:20,19: 
05,01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репор-

тер» 
08:30,19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15,00:50“Вулиця 
Святкова,1”
10:50 «Богатирські ігри»
11:55,21:00 «Цікаве кіно»
13:00,01:30«Блискуча година 
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20,23:00 «Слідство інфо»
16:50 «Подружки»    
17:30 «Єдина країна»
18:00,00:00 «Чернівецький ре-
портер». Підсумковий випуск.
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
20:45 «Знай наших!»
21:20 Х/ф «Хлоя»  (2)
23:30 «Вікно в Європу»

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес» 
07.00,10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05, 15.05, 05.00  «А музика 
звучить» 
07.30 «У нас на Буковині» 
08.00 «Буковинчики-веселин-
чики»  
08.40, 15.25 М/ф 
08.55 «Зелена аптека» 
09.00 «Подіум її життя» 
09.52, 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»  
10.30, 16.30 «Країна талантів» 
11.00 «Міні-мікс»  
12.00 «Невигадані історії» 
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятівник»
14.05 «Студія А-3» 
16.00 «Фейс-контроль» 
17.00  Д/ф «Наука семи морів» 
17.30,  22. 00 «Резонанс» (Ред. 
Л. Дутка)  
18.25, 21.00 «Реалії» 
19.30, 04.00 «Формула успіху» 
20.30 «Герої» 
20.45 «Вечірня казка» 
23.00, 02.10 Д/ф «Річки світу» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
03.30 «Енергоманія» 

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с «Зимове танго».
09.00 Вiдверто з  Машею 
Ефросинiною. Анi Лорак.
10.00 Зоряний шлях. Дай-

джест.
11.00 Спiвай як зiрка.
13.00 Т/с «Селюк», 1 i 2 с.
15.20,04.00 Т/с «Селюк».
17.10 Т/с «Сила кохання», 
1 i 2 с.
19.40 Т/с «Сила кохання».
22.00 Т/с «Вiдпустка влiтку».
00.00 Т/с «Шаман 2», 1-4 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 М/с «Смурфики».
06.20 Х/ф «Вусатий нянь».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10 .40  М/ф «Д он  К i хот  у 
чарiвнiй країнi».
12.00 М/ф «Тропiчний лiс: 
Iсторiя Долини папоротi».
13.10 Х/ф «Зорянi таляри».
14.15,23.00 Х/ф «Закрите 
царство».
16.00 Х/ф «Нецiлована».
18.00 Х/ф «Диявол носить 
Прада».
20.00 Вiталька.
21.40 Казки У.
00.50 Т/с «Секс i мiсто». (2 
категорiя).

   НТН
04.15 Т/с «Шериф 2».
04.20 «Речовий доказ».
05.30 «Легенди карного роз-
шуку».
07.40 Т/с «Зниклi безвiсти».
11.30 «Речовий доказ». При-
годи живого трупа.
12.00 «Головний свiдок».
12.50,03.50 «Випадковий 
свiдок».
13.45 «Правда життя. 8 бе-
резня».
14.15 Т/с «Таємницi слiдства 
5».
19.30 Т/с «Без права на вибiр».
23.30 «Голi та смiшнi».
00.30 Х/ф «Еон Флакс». (2 
категорiя).
02.10 Х/ф «Привид опери». (3 
категорiя).

   СТБ
06.40 Х/ф «Сiм старих i одна 
дiвчина».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
12.10 Х/ф «Приборкання но-
ровливого».

14.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
15.50 «Неодружений 5».
19.00 «Україна має талант! 7».
21.40 Х/ф «Термiново шукаю 
чоловiка».
23.35 «Давай поговоримо про 
секс 2».
01.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
06.20 ЛОЛ.
07.45 М/с «Аватар: Легенда про 
Корру».
10.00 Ревiзор.
12.10 Пристрастi за Ревiзором.
14.05 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
18.40 Х/ф «Дев`ять ярдiв». (2 
категорiя).
20.40 Х/ф «Змiшанi почуття».
22 .35  Х /ф «Особливост i 
нацiонального полювання». (2 
категорiя).
00.35 Т/с «Геймери».
03.55 Зона ночi.
05.35 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
10.00 Т/с «Захист Красiна».
18.00 Х/ф «Знайди мене». (2 
категорiя).
20.00 Х/ф «Майстер».
22.00 Х/ф «Тринадцятий ра-
йон». (2 категорiя).
23.50 Х/ф «Бiжи, не озираю-
чись». (3 категорiя).
02.00 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу».
03.05 Х/ф «Чорна долина».
0 4 . 3 0  « Буд е  б i й » .  W S B 
Всесвiтня серiя боксу: Mexico 
Guerreros (Мексика) - Ukraine 
Otamans (Україна).

субота 7 березня теле

8понеділокнеділя 8 березня теле

10



ОВЕН ЛЕВ СТРІЛЕЦЬ

ТЕЛЕЦЬ КОЗЕРІГ

БЛИЗНЮКИ ТЕРЕЗИ ВОДОЛІЙ

РАК СКОРПІОН РИБИ

ГОРОСКОП на 27 лютого-5 березня

ДІВА

П’ятниця обіцяє гарне сімейне свято. 
На вихідних не намагайтеся вольовим 
рішенням зняти сімейні проблеми: вони 
потребують повсякденної роботи. Вперто 
працюйте  та впевнено рухайтеся від 
понеділка до середи. Успіхи четверга 
розділіть з найближчими.

Довіртеся внутрішньому голосу в 
п’ятницю. На вихідних організуйте 
спортивний відпочинок для сім’ї. У неділю 
є шанс отримати гроші з несподіваного 
джерела. Не поспішайте звільнятися 
з роботи на цьому тижні. Стережіться 
застуди у четвер.

На вихідних можете знайти вдале 
вирішення проблем – або вони 
перестануть бути актуальними. Не 
хваліться прибутком у понеділок-вівторок: 
вам можуть позаздрити. Починання будуть 
успішними в середу. У четвер, навпаки, не 
робіть нічого важливого. 

Усе важливе відкладіть з п’ятниці на 
суботу. На неділю випадає багато 
приємного спілкування. Не починайте 
справ у понеділок. У вівторок завершуйте 
давні проекти. Уникайте транспорту в 
середу. Четвер, навпаки, – сприятливий 
день для поїздок. 

Через прикрощі п’ятниці на вихідних 
оціните відпочинок у родинному колі. Не 
відкладайте на вівторок справи, розпочаті 
в понеділок: можуть виникнути проблеми 
з фінансами. Не проґавте шансу в середу. 
Не з’ясовуйте стосунків у четвер.

Ваша інтуїція цього разу не підведе: у 
п’ятницю-суботу знайдете можливість 
заробити. У неділю-понеділок робіть 
справи, що потребують активності 
й творчості. У вівторок займіться 
оздоровленням. У середу-четвер вирішуйте 
проблеми старших родичів.  

Родинні справи на вихідних вимагатимуть 
від вас грошей і активної діяльності. Ви 
впораєтеся. Не користуйтеся транспортом 
у понеділок, зате у вівторок поїздки будуть 
вдалими. У середу можна звертатися за 
допомогою. Четвер багато обіцяє.

Успіх п’ятниці може значно змінити 
ваше життя. У неділю добре зважте, 
що робитимете цього тижня. Очікувані 
у вівторок-середу прибутки будуть 
меншими, ніж ви розраховували. У четвер 
намагайтеся всі справи робити без 
сторонньої допомоги.

У п’ятницю завершуйте розпочаті справи. 
На суботу-неділю виїжджайте з міста і 
залиште справи, не підбиваючи підсумків. 
Найважливіше зробіть у понеділок. 
Поменше спілкуйтеся у вівторок. Якщо 
треба до лікаря – зробіть це у середу або 
четвер. 

Покладіться на свій внутрішній голос: 
він підкаже вам найкращі рішення 
у п’ятницю-суботу. В неділю просто 
відпочивайте. Рішення понеділка будуть 
вдалими, у вівторок скористайтеся новими 
можливостями. У середу-четвер не 
позичайте нікому грошей.

Не починайте наразі справ, які потребують 
фінансових вливань. На вихідних 
відпочивайте з родиною, вийдіть на 
пробіжку чи пішу прогулянку. У вівторок 
не починайте важливого, у середу 
покладайтеся лише на себе. Усі рішення – 
на четвер.

Конфліктні ситуації насправді «сидять» 
усередині вас. Добре зважуйте можливості 
і не забувайте ділитися з родичами на 
вихідних. Новини понеділка-вівторка 
вимагатимуть негайного рішення. Грошей 
замало, але їхати у четвер все одно 
доведеться.

26.02
четвер

27.02
П’ЯТНИЦЯ

28.02
СУБОТА 

01.03
НЕДІЛЯ

02.03
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04.03
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Нинішній березень швидше за все не дошкулятиме нам сильними 
магнітними бурями, принаймні науковці такого не передбачають, 
а попереджають нас лише про незначні геомагнітні коливання. 
Хочеться застерегти занадто вразливих людей від самонавію-
вання. Насправді усе навпаки: стан нашого здоров’я напряму 
впливає на те, як ми реагуватимемо на «магнітних прибульців» з 
космосу. Коли ви бадьорі, веселі та здорові, ви навіть не поміти-
те магнітних коливань і проведете свій день не гірше за інший. 

Магнітні бурі у березні 2015 року

Чому люди ворогують
або Про те, що тільки Мрія може врятувати 
людство від третьої світової
ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО 
ПРОСТОРУ ПРОТИПОКАЗАНЕ HOMO 
SAPIENS

Люди ворогують з різних причин. Принай-
мні, так вважається. Перша – маніпулювання 
слабкими людьми з боку сильних світу цього та 
окремих країн для своїх потаємних цілей. Утім, 
таємниця полягає у підтриманні статус-кво або 
збільшенні прибутків… Лише наївні вважають, 
що війни починаються через якихось Єлен чи 
«світлі ідеали». Так само як через заздрощі – 
це взагалі на рівні підліткової свідомості. Ще 
пояснють, що ворожнеча – в людській природі. 
Нас, мовляв, такими створив Бог. 

Та найчастіше, як свідчить історія, люди 
гризуться між собою в обмеженому життєвому 
просторі. Освоєння Нового світу зняло соціаль-
ну напругу в середньовічній Іспанії. Так само 
вчинили її конкуренти, відправивши каперів 
на завоювання нових світів. Історики знають: 
справжня причина двох світових воєн – праг-
нення німців до розширення життєвого простору 
за рахунок уже захопленого англосаксами. Та, 
водночас, люди здатні на пожертву: можуть 
віддати останнє задля спільної зрозумілої мети. 
Отже, ми, люди, – істоти як агресивні, так і здат-
ні до самопожертви. А це дарує надію. 

                           

ПРИТЧА ПРО ТЕ, ЯК ПОТРАПИТИ ДО 
РАЮ           

Одна людина звернулася до Бога й попроси-
ла його: «Боже! Пусти мене до Раю». Бог запи-
тав у неї: «А чи є у тебе мрія?» «Так, – відповіла 
людина. – Є! Я хочу мати сім’ю, дітей!». «Це не 

мрія, людино, – сказав Господь, – це обов’язок 
твій, а яка твоя мрія?» «Я хочу збудувати гарний 
будинок для моєї родини, для моїх друзів!» «Це 
також не мрія, людино, – сказав Господь, – це 
обов’язок. Яка твоя мрія?». Утретє впевнено 
каже людина: «У мене є мрія! Я хочу стати 
заможним, міцним ґаздою, щоби допомагати 
бідним і нещасним! Хіба це не мрія, Боже?» Бог 
зітхнув і сказав: «Це теж твій обов’язок – підтри-
мувати свою родину та піклуватися про бідних. 
Людино! Ти не розумієш своїх обов’язків і в тебе 
немає мрії. Тобі нічого робити в Раю. Приходь, 
коли знайдеш Мрію».

– Так воно чи ні, але я знаю точно: коли лю-
дина знаходить справжню мрію, час її здійснен-
ня згадується потім як найкращий час у її житті.

                              

ЧИ СТАЛИМ Є СТАЛИЙ РОЗВИТОК?
А чи маємо ми загальнолюдську Мрію? Не 

національну, політичну, актуальну сьогодні та 
сором’язливо замовчувану завтра. Нам кажуть – 
так! У нас є мрія – ідея сталого розвитку. Вперше 
це поняття згадувалося ще в роботах Мальтуса 
«Essay on the Principle of Population» («Очерк 
про закони народонаселення», 1798 p.). І лише 
на  початку 90-х ХХ століття активізувалися на-
укові дослідження даної проблеми. Сталий роз-
виток – це концепція балансу між задоволенням 
сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, із потребою в безпечному 
й здоровому довкіллі включно.

Ніби усе гаразд. Але сталий розвиток перед-
бачає розвиток економіки за рахунок розвитку 
споживання. На її здійснення додається ідея 
свідомого обмеження кількості населення. Та 

як збільшувати обсяги споживання в економі-
ці, що розвивається, без збільшення кількості 
споживачів? Неможливо мати один мільярд 
мільярдерів-споживачів – і водночас власників 
виробництв. Хтось має-таки працювати на цих 
«сталих» підприємствах. Хтось має доглядати 
за довкіллям, збирати та утилізувати сміття… 
Одне слово, якщо база споживачів має все-таки 
зростати, руйнується вся система сталого роз-
витку. Це ще одна «піраміда», яка працюватиме 
доти, доки є нерозвинуті країни, так само, як 
працювала «піраміда» долара, доки існували 
країни, в яких долар не мав вільного вжитку. 
Відтак ідея сталого розвитку «гріє» розвинуті 
країни західного світу і спричиняє відразу 
інших. Тобто, внаслідок суперечливості ніби 
загальнолюдської мрії про сталий розвиток вона 
не задовольняє людство в цілому.        

ІЛОН МАСК І РИЧАРД БРЕНСОН: 
МРІЙНИКИ, ЩО ЗАРОБИЛИ 
МІЛЬЯРДИ

А чи існує Мрія людства з великої літери, 
цікава усім? Звісно, так. Люди здавна мріють про 
політ. Про свободу від важкого життя та власно-
го тіла. Люди мріють про інші, далекі світи, про 
нові можливості. І вони готові багато віддати на 
здійснення цієї мрії. Чи може вона стати загаль-
нолюдською? Так, та вона обмежена фінансово, 
а зовсім не науковими чи технічними ідеями.

Чи варто вкладати у це гроші? Чи вигід-
но? Принаймні, вже дві людини, які мали 
Мрію, ризикнули вланим майном і – виграли. 
Ілон Маск інвестував власні кошти у «SpaceX 

Dragon» – космічний апарат, розроблений його 
компанією «SpaceX» для доставки вантажів на 
орбіту Землі та інших планет. А Ричард Бренсон 
власним коштом створив космічний корабель 
«SpaceShipTwo» для космічного туризму.

Лише дві людини, які мають Мрію, ризик-
нули власним майном – і виграли. Може, притча 
про Бога та людську мірю має не тільки філософ-
ський і філологічний зміст? Адже тим, хто має 
Мрію, завжди хтось і щось допомагає…

                   

СТВОРИТИ СПІЛЬНОТУ ЛЮДЕЙ, У 
ЯКИХ Є МРІЯ

Нам, людству, потрібна загальна Мрія. 
Мрія, що звільнить нас від буденності. Мрія, 
що допоможе не одній людині чи групці країн 
вижити у невизначеному та непевному світі. 
Мрія, що здатна об’єднати критичну масу лю-
дей різних країн, різних мов, віросповідань, 
культурних та інших цінностей довкола себе. 
Створити нову спільноту. Не американців чи 
китайців, росіян чи українців, а Людей. Лю-
дей, у яких є Мрія.

Фінансові вкладення у загальнолюдський 
проект освоєння ближнього та дальнього Кос-
мосу, розробка способів подорожей до інших 
зоряних світів дадуть надзвичайні прибутки. 
Акціонери такого проекту отримають не окремі 
території, а цілі світи, безліч нових знань. Зре-
штою, реалізація цієї Мрії об’єднає людство. Ну, 
звісно, окрім тих, хто за Мірю приймає виконан-
ня власного людського обов’язку.

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, кандидат 
технічних наук
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Фанати групи отримали не тільки заряд «дикос-
ті» від музичних композицій, але й низку життєвих 
догм та ідейну підтримку української національно-
визвольної боротьби від фронтмена.

– Нехай якнайшвидше здохне остання дика 

собака, яка вже стільки років заважає вільно та 
радісно жити українцям і білорусам. І нехай якнай-
швидше здохне цей підлий кремляцький темний 
«совок», – заявив зі сцени Сергій Міхалок.

Лідер «Brutto» відверто висловлювався про 
революційні подій в Україні, активно критикував 
Кремль і запевняв у братській підтримці з боку біло-
русів. Виконавці вшанували пам’ять героїв Майдану 
піснею «Танцуй». Під час виступу скандували патрі-
отичні гасла «Слава Україні!» та «Жыве Беларусь!». 
Публіка завзято підхоплювала заданий гуртом 
драйв, підспівували разом із вокалістами, слемувала 
та піднімала українські стяги.

Серед чотирьох сотень прихильників творчості 
скандального гурту були молодь, дорослі та навіть 
діти. 

Зі сцени лунали як нові хіти, так і відомі пісні екс-
«Ляписа» – в оновленому аранжуванні. Прозвучав і 
неофіційний гімн Революції гідності «Воины света», 
а завершили концерт ще однією «революційною» 
композицією – «Грай». 

Марина ХАРЧУН, «Версії» 

Буковинці куштували 
«Абрикоси Донбасу»

Наскрізь пройнятим війною віршам 
акомпанував джазовий контрабасист 
Марк Токар, перший українець, який 
виступив на Chicago Jazz Festival. Дві 
мистецькі стихії – музика та поезія – гар-
монійно доповнювали одна одну, водно-
час виступаючи самостійними частинами 
діалогу.  

«Там, де не ростуть абрикоси, почина-
ється Росія», – такими символічними сло-
вами розпочала свій виступ поетка Любов 
Якимчук. У її творах відображене важке жит-

тя батька-шахтаря та матері, яка працювала 
на вуглезбагачувальній фабриці.

Проект поєднав у собі митців зі Сходу та 
Заходу, контрабас і поезії.

Експресивне читання та імпровізацій-
ний музичний супровід утворили чуттєвий 
перформанс.

Автор проводить маркування Донбасу 
абрикосами, передаючи події на Сході 
рядками: «Відцвіли абрикоси Донбасу, від-
тінками неба усіма».

Марина ХАРЧУН, «Версії» 

Ми єсть народ!
«Ми ж нічого поганого не робимо», – 
Українці Севастополя намагаються зберегти свою культуру 

Кореспонденту сайта «Крим. 
Реалії» вдалося поспілкуватися з 
директором Музею побуту Західної 
України ім. Івана Снігура, членом захід-
ноукраїнського земляцтва «Буковина» 
Іванною КУЗМЕНЮК.

– Діяльність музею сьогодні три-
ває, – каже Кузменюк. – Я не можу 
сказати, що нас якось утискують або 
ображають. Політичного тиску ми поки 
що, слава Богу, не відчули. Не думаю, 
що такі установи, як музеї, мають пе-

ребувати під пресингом влади. Ми ж 
нічого поганого не робимо.

Та все ж, за словами Кузменюк, 
внаслідок політичних метаморфоз, 
певні труднощі музей зазнав-таки. 
Першочергово  це стосується зв'язку. 
Бо «відход» українських мобільних 
операторів з Криму застав зненацька 
багатьох місцевих жителів. До того 
ж, у Севастополі змінили стаціонарні 
телефонні коди і виникають проблеми 
з відвідуванням музею.

– Зрештою, музей ще не прой-
шов перереєстрацію. Ми – приватна 
установа, тож і перереєструватися 
маємо як приватна юридична особа. 
З цим виникли певні проблеми, але ми 
сподіваємося їх подолати. Минулий 
курортний сезон був відверто слабким 
– хто б що не казав – тож наш заклад 
відчув дефіцит туристів, як і всі інші 
музеї Севастополя. Та наша організація 
розрахована не стільки на приїжджих, 
скільки на місцевих жителів, які зде-

Чернівці «підірвав» 
білоруський гурт 
«Brutto»

більшого мало знайомі з побутом і 
культурою західних українців, – роз-
повіла Іванна Кузменюк.

ЖИТТЯ ЗЕМЛЯЦТВА В 
«РОСІЙСЬКОМУ» КРИМУ

Директорка повідомила також, 
що нині земляцтво перебуває в періо-
ді стагнації. Але це, за її словами, зно-
ву ж таки, не пов’язане із політикою. 
«Близько двох років тому помер 
засновник та ідейний натхненник 
нашої громади, відтак земляцтво 
живе менш активно, ніж раніше. 
Знаю, що деякі члени земляцтва 
після торішніх подій виїхали на ма-
терикову Україну, інші залишилися 
і далі живуть у Севастополі», – каже 
Кузменюк.

 Раніше під патронатом земля-
цтва часто організовувалися різного 
роду заходи, в основному, культурні, 
й ніяких перешкод з боку влади не 
було. «Що буде зараз – поки важко 

відповісти, але я сподіваюся, що все 
залишиться, як і раніше. Не думаю, 
що для нинішньої влади буде до-
цільним заважати нашому розвитку. 
Повторюся, ми ж нічого поганого 
не робимо. Хтось із представників 
нинішньої влади говорив про те, що 
Кримський півострів має бути терито-
рією злагоди. Так от, ми й позиціону-
ємо цю злагоду. Злагоду міжетнічну і 
полікультурну, яка має залишатися, 
незважаючи на жодні політичні чва-
ри», – підсумувала Кузменюк.
Давид АКСЕЛЬРОД, «Крим. Реалії» 

P.S. Цей матеріал передрукува-
ла «Кримська світлиця» за 30 січня 
2015 р.   

Довідково: За резуль-
татами Всеукраїнського 
перепису населення 2001 
року, в Севастополі українці 
становили 22,4% населення.

«Українсько-білоруський 
революційний загін музичного 
опору, бригада творчого 
терору» – так представив свою 
команду лідер гурту Сергій 
МІХАЛОК, екс-вокаліст гурту 
«Ляпис Трубецкой». «Brutto» 
завітали до Чернівців у рамках 
всеукраїнського туру на 
підтримку першого альбому 
«Underdog».

Музично-поетичний діалог із такою назвою 
презентували 24 лютого у Центральному палаці культури 
Любов Якимчук та Марк Токар.

Останній рік став справжнім 
випробуванням для українців, 
які тимчасово чи постійно живуть 
у Севастополі. І тут живе певна 
кількість українців, які і в нових 
реаліях намагаються зберігати 
свою самобутню культуру. 

Експозиція музею
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