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ПОГОДА 01 – 07 березня

3 СТОР.

За тону ляща промисловики 
сплачують державі 225 грн

8 стор.
Але під прикриттям промислового 
вилову бригади браконьєрять: на 
одну сітку з биркою вони ставлять 
10, а то й 20 без бирок. Таких 
розмахів набув грабунок річки.

ПОМЕРЛА, НЕ ДОЧЕКАВШИСЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

2 стор.

БЕЗ МОБІЛКИ  
– НЕМА ГРОШЕЙ

7 стор.

КЛАСИКА І МИЛОСЕРДЯ 
ПРОГРАЮТЬ КАНАПКАМ
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Православний люд здавна святкував завершення зими і 
прихід весни на веселому тижні Масляної. А радянське атеїс-
тичне суспільство під час зміни цих сезонів відзначало аж два 
свята – «чоловічий» і «жіночий» дні. Перший з них святкува-
ли 23 лютого, колись його називали Днем Червоної Армії та 
Військово-Морського Флоту. Від 1946-го замість «Червоної» 
запровадили словосполучення «Радянської Армії». В умовах 
суцільної мілітаризації СРСР більшість чоловічого населення 
країни служила в армії чи на флоті. А якщо хтось не служив, то це 
відразу викликало підозру в його неповноцінності: значить, або 
хворий, або відбував покарання, по-простому – «сидів». Отож 
і армійське свято сприймалося як день справжніх чоловіків. 

Епоха змінилася, і престиж військової служби був втра-
чений. «Крутим» вважається той, хто зумів «відмазатися» від 
армії. А ті, хто не служили, бо «сиділи», нині правлять всіма 
нами. Тільки 23 лютого продовжують святкувати в Україні, 
вже під назвою «День захисника Вітчизни». Якої? Звісно, що 
лише радянської. Адже іншу, самостійну Україну, Червона 
армія завоювала з великою кров’ю, а чекісти з партійцями 
радянізували. Тому сучасна назва свята не приживається в 
народі. Колишні воїни Радянської армії відзначають свій день, 
і це їхнє право. Солдатам є що згадати у це свято, і є за кого 
підняти чарку. А молодь з  Радянською армією  емоційно не 
пов’язана і, в найкращому випадку, сприймає день 23 лютого 
як суто «чоловічий». Так би мовити, дзеркальне відображен-
ня «жіночого дня».

Жінок радянські люди звикли вітати 8-го Березня. Офіційно 
свято носило назву Міжнародного Дня жіночої солідарності й 
мало ідеологічне підґрунтя. Колись жінки-трудівниці саме цю 
дату обрали для масових виступів за свої права. З часом бойовий 
запал пройшов, а святковий настрій від приходу довгоочікува-
ної весни залишився. І з цим настроєм чоловіки вітали жінок, 
хлопці – дівчат, а дідусі – бабусь. Свято живе попри всі політичні 
бурі й перевороти. Хоча західне суспільство замість нього свят-
кує День Матері. Проте у нас воно широко відзначається лише 
в Галичині, де є відповідні традиції. А 8 Березня прийшлося до 
смаку більшості українців, в тому числі й чималій частині за-
хідних. Лише життя визначає, які свята мають залишитися, а 
які – відмерти, як рудименти минулого.

Колись християнство не відкинуло всі язичницькі свята, а 
найбільш популярні з них наповнило новим змістом. Купальське 
свято перетворилося на День Предтечі й Хрестителя Господня 
Івана, а Масляна збережена як тиждень, що передує Велико-
му постові. Судячи з усього, і в наш час збережеться з новим 
змістом те, що відповідає народним настроям, – наприклад, 8 
Березня. А 23 лютого необхідно чесно назвати Днем Червоної 
Армії, і хай його святкують всі, хто вважає себе вихідцями з цієї 
структури. Тільки День захисника Вітчизни треба перенести 
на іншу дату, яка тісно пов’язана із українською військовою 
історією. Рано чи пізно таке станеться: рудименти минулого 
відмирають неминуче.

Ігор БУРКУТ, політолог  

Тістечка та 
державні 
резиденції – 
за людський 
кошт

Браком грошей та відсутністю коштів наша влада по-
яснює все і всім. Єдине, чого це не стосується, – власного 
забезпечення. Ось і цими днями адміністрація  Прези-
дента поінформувала ЗМІ, що утримання державних ре-
зиденцій «Конча-Заспа» та «Пуща-Водиця» обійдеться 
українському бюджету в 50 млн. грн. ($6,2 млн.). Тоді 
як на реалізацію проектів місцевого самоврядування 
передбачено бюджетом України 2012 року вдвічі менше 
– 26 млн. грн (3,2 млн. дол.). А ще цікавіше – на сайті 
Мінфіна (http://minfin.com.ua/2012/01/20/529413):  
утримання резиденцій чиновників, а саме там, як відомо, 
розташовані маєтки чинного прем’єр-міністра, голови 
Верховної Ради, екс-президентів, багатьох народних 
депутатів України та інших високопосадовців, дорів-
нюють витратам з бюджету на будівництво житла для 
воїнів-інтернаціоналістів на 2012 рік. 

Отож і не дивно, що чернівецький  обласний комітет 
солдатських матерів, який цими днями звернувся до 
управління соцзахисту з проханням виділяти сім’ям 
загиблих в армії солдатів по 100 грн, отримав відмову. 
Аргументація була такою: на це, мовляв, піде половина 
коштів «Турботи». Ось тут і виникає запитання: а чому 
громадяни України, в яких нині прожитковий мінімум 
на місяць на людину становить 1017 грн. (127 дол.), 
а мінімальна зарплата – 1073 грн. (134 дол.), повинні 
утримувати на свої податки ще й  маєтки чиновників? Ми 
ж самі платимо і за ремонт помешкань, і за комунальні 
платежі. А чому можновладці, серед яких бідних людей 
просто немає, цього зробити не можуть?  Виглядає на 
те, що коли вони не зменшать апетити, то соціальні ви-
датки не просто скоротяться, а зникнуть загалом. До 
слова, президент та прем’єр постійно закликають людей 
з розумінням ставитися до суттєвого скорочення соці-
ального забезпечення. А де ж їхнє власне усвідомлення 
складності ситуації? 

Ой недарма ж останнім часом окремі політологи 
проводять паралель між королівським двором напере-
додні Французької революції та нашими можновладцями. 
Пригадуєте цю відому історію з Марією Антуанеттою, 
яка порадила їсти голодним французам тістечка, якщо 
їм бракує хліба. Недалекоглядність цієї пані, як відомо, 
коштувала їй голови…

Людмила ЧЕРЕДАРИК

колонка редактора

Магнітні бурі у березні

Безкоштовні адвокатські послуги – 
не міраж, а реальність 13-го року 

Щоправда, послуги адвока-
тів будуть безоплатними тільки 
для людей, і, до речі, не тільки 
соціально незахищених. Самі ж 
адвокати, зрозуміло, отримува-
тимуть від держави компенса-
цію за свої послуги, які назива-
ються безоплатною вторинною 
правовою допомогою. Йдеться 
про широкий спектр – від скла-
дання процесуальних докумен-
тів до захисту в суді тощо. 

– 5 січня набула чинності 
постанова Кабміну про порядок 
та умови проведення конкурсу 
серед адвокатів, які залуча-

ються до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
– каже Мірча БЕЖЕНАР, ви-
конувач обов’язків началь-
ника Головного управління 
юстиції у Чернівецькій об-
ласті. – Тож ми починаємо фор-
мувати два реєстри. Це адвока-
ти, які надаватимуть безоплатну 
вторинну правову допомогу 
клієнтам на постійній основі за 
контрактом та ті, що надава-
тимуть безоплатну вторинну 
правову допомогу на тимчасовій 
основі за договором.

За словами пана Мірчі, усі 

претенденти пройдуть доволі 
суворий іспит. Їх оцінюватиме 
та обиратиме комісія, сформо-
вана з представників кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, Мін'юсту, Центру 
правової реформи, Головного 
управління юстиції у Чернівець-
кій області та суддів (за їхньою 
згодою). 

Конкурс пройде у три етапи: 
перший – вивчення документів, 
поданих претендентами; другий 
– анонімне письмове тестування 
відповідно до переліку питань, 
затверджених Мін'юстом, яке 
оцінюється за 10-бальною шка-
лою (претендент вважається 
таким, що пройшов тестування, 
якщо отримав не нижче 7 балів 
за письмову відповідь на кожне 
питання); третій – співбесіда 
з питань надання правової до-
помоги.

Перевагою у конкурсі є дві 
обставини: практичний досвід 
роботи у відповідній галузі пра-
ва та володіння англійською і 
мовою національних меншин, 
які у відповідній адміністра-
тивно-територіальній одиниці 
становлять значну частину на-
селення.

– Щоби взяти участь у кон-
курсі,– наголосив п. Беже-
нар, – треба подати заяву та 
копії паспорта громадянина 
України, свідоцтва про право 
на адвокатську діяльність, 
трудової книжки, документів 
про освіту, документів, що під-
тверджують кваліфікацію та 
спеціалізацію; коротке резю-
ме та мотиваційний лист (до 
500 слів), складені у довільній 
формі, рекомендації.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, 
«Версії»

Реєстри правозахисників, які надаватимуть 
безоплатні юридичні послуги краянам,  
формуються нині в області. Так званий Центр 
надання вторинної безоплатної правової 
допомоги запрацює з наступного 2013 року. 

Пожежа у  Чорнівці забрала життя  
двох  5-тирічних дівчаток

Ймовірна причина трагедії – дитячі пус-
тощі з вогнем. Про це повідомили у відділі 
зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю УМНС 
в Чернівецькій області.

Пожежа сталася 27 лютого в житловому 
будинку в селі Чорнівка Новоселицького 
району.

За допомогою до пожежно-рятувальних 
підрозділів не звертались, займання  ліквіду-
вали  місцеві мешканці. На момент виникнення 
пожежі 25-річна мати дітей перебувала  на 
подвір’ї домогосподарства. Першими зайшли 
до будинку батьки, які і виявили дітей без свідо-
мості. Дітей доправили до лікарні. Однак  медики 

повідомили, що діти були госпіталізовані вже без 
ознак життя. Врятувати їх не вдалося.

На місці події фахівці дослідно-випробо-
вувальної лабораторії управління Держтех-
ногенбезпеки виявили сірники. Площа пожежі 
склала 1,5 кв. м. Горіли шафа, вікна і штори.

Тіла загиблих дівчаток направили на 
судово-медичну експертизу в Чернівці. З по-
чатку року в області на пожежах вже загинуло 
троє дітей. 

Вл. інф.

Через люті морози 
постраждали посіви

Морозна зима пошкодила зернові посіви 
та фруктові насадження краю. За словами  
Миколи ОЛЕКСЮКА, начальника Голов-
ного управління агропромислового роз-
витку Чернівецької обласної державної 
адміністрації, значна кількість персиків, 
груш та яблунь замерзли через цьогорічні 
морози. Також постраждала і озимина.

– З осені в області було засіяно 49,5 тис. 
гектарів озимих зернових культур, що на 3,7 
тис. гектарів більше, ніж торік, – повідомив 
Микола Васильович. – З них у доброму стані 
збереглося біля 35 тис. га. Решта озимини у 

задовільному стані. І, як не прикро, на 2 тис. 
га з лишком ми не отримали сходів взагалі, – 
продовжив пан Микола. 

Основна причина того, що озимина не зі-
йшла, – відсутність достатньої кількості вологи 
в ґрунті минулої осені.

Крім того, за словами п. Олексюка, по-
сіяно 11,3 тис. га озимого ріпаку, сходи отри-
мано на площі 9,1 тис. га. З них у доброму та 
задовільному стані 7,6 тис. га (83,4 %), слабкі 
і зріджені – 1,5 тис. га, не отримано сходів на 
площі 2,2 тис. гектарів. 

В області вже підготовлено для прове-

дення весняно-польових робіт понад 1200 
тракторів, понад 450 плугів, 218 борін, 535 
сівалок і майже 560 культиваторів. 

Для проведення польових робіт сільсько-
господарські підприємства заготовили майже 
6 тис. тон мінеральних добрив.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Судові справи з «КУЦАК & ПАРТНЕРИ»

Ця історія сталася в Чернівцях і 
тривала 5 років…

– У Садгорі проживав літній чоло-
вік Микола Олександрович (з етичних 
міркувань імена героїв змінено – авт.). 
Він страждав на артрит рук і ніг, тож 
важко ходив і не міг сам себе догляда-

ти. А тут ще й цигани обікрали малень-
ку хатинку, винесши з неї навіть остан-
ню подушку та ложку. Щозими чоловік 
ризикував замерзнути на смерть. І 
якби не сердечні сусіди, помер би з 
голоду. Бо був Микола Олександрович 
абсолютно самотнім – крім сусідів ніхто 

не цікавився його долею. Тож чоловік 
вирішив знайти собі доглядальників. 
Галина Семенівна з сином Іваном 
стали саме тими людьми, які не змогли 
пройти повз чуже горе. Згодом Микола 
Олександрович запропонував їм пере-
їхати до нього. Чотири роки люди жили 
в мирі та злагоді. Іван зробив у хаті 
ремонт, створив комфортні умови для 
життя, а Галина Семенівна була до-
брою господинею, доглядала Миколу, 
годувала, купувала ліки, водила до 
лікарів. Тож на старості років чоловік 
відчув любов і турботу. Тому запропо-
нував жінці одружитися, а за 2 роки 
до одруження він оформив заповіт на 
її сина. Але життя є життя – Микола 
Олександрович помер. І тут, на по-
хороні з’ясувалося, що у нього є син та 
донька. Більше того, син жив майже 
поруч із батьком – через дві вулиці. 
Але згадав про нього лише після смер-
ті. «Люблячі» діти не пішли проводити 
батька навіть на кладовище, в останню 

путь, чим обурили всю вулицю. А через 
деякий час вони подали позовну заяву 
про те, щоби будинок, в якому самі не 
з’являлися 20 років, перейшов до них 
у спадщину. Житло, за яке почали 
судитися – старе, збудоване ще на 
початку минулого століття, а земля на-
вколо нього – не приватизована. Тож, 
особливо високої вартості він не має.  

Протягом 5 років горе-родичі Ми-
коли Олександровича оскаржували 
заповіт та шлюб Галини Семенівни з 
їхнім батьком. Основним аргументом  
було «ми не віримо, що тато таке міг 
зробити…» – доказів при цьому жод-
них! 

Отож, 5 років пані Галину та Івана 
тагали по судах. А найсумніше, що 
торік Галина Семенівна померла від 
діабету, не дочекавшись рішення суду. 
Але родичі Миколи Олександровича 
навіть після смерті обох наполягали на 
розірванні їхнього шлюбу…  

– Коли ми перебували у залі апе-

ляційного суду, – каже Олена Матві-
ївна, мій клієнт сидів і тихо молився… 
– Садгірський районний суд м. Чер-
нівці та Апеляційний суд Чернівецької 
області прийняли рішення за законом: 
вони залишили в силі заповіт помер-
лого і укладення шлюбу. Будинок 
залишився Івану, який за час процесу 
одружився і став батьком.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Юридична фірма 
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»
Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефо-
ном (0372) 900-510.

Приходьте: м. Чернівці, 
вул. Головна, 122-А, 

бізнес-центр «Квадрат»,
 офіс 216

Наш сайт:  www.900-510.com

Свідоцтво державної реєстрації  
А00 №354063

Померла, не дочекавшись 
справедливого суду

Українці святкуватимуть 
8 Березня аж 4 дні

Згідно з розпорядженням 
Кабміну в українців буде 4 ви-
хідних дні на святкування 8 
Березня. Рекомендовано пере-
нести робочий день з п’ятниці 
9 березня  на суботу 3 березня.  
Але розпорядження не сто-
сується органів Пенсійного 
фонду України, Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 
Державної казначейської служби та банківських установ.

Вл. інф.

3 березня – з 16.00 до 18.00 години
4 березня – з 20.00 до 22.00.
5 березня – з 14.00 до 16.00.
6 березня – з 06. 00 до 08.00.
7 березня – з 01.00 до 03. 00. 
13 березня – з 15. 00 до 17. 00.
19 березня – з 19.00 до 22.00.
20 березня – з 20.00 до 22.00. 
26 березня – з 14.00 до 18.00. 
31 березня – з 11.00 до 13.00.

«Україна очима головного редактора»
Результатом цієї акції стали понад 100 яскравих 
публікацій про Буковину

Про Всеукраїнську акцію 
«Україна очима головного 
редактора», яку провів Укра-
їнський журналістський фонд 
минулої осені на Буковині, 
розповів організатор акції в 
Чернівецькій області, шеф-
редактор газети «Час» Петро 
Кобевко під час засідання у 
чернівецькому прес-клубі 
реформ. 

Захід був започаткований 
з метою ширшого ознайом-
лення регіональних журна-
лістів з досягненнями різних 
регіонів України. Зокрема, 
на Буковині участь у ньому 
взяли 28 друкованих видань. 

Їхні представники побували 
у 5-ти районах області – Кіц-
манському, Вижницькому, 
Герцаївському, Глибоцькому 
та Хотинському. Приймала 
гостей Чернівецька ОДА. 
Журналісти відвідали істо-
ричні та культурні пам’ятки, 
зокрема, резиденцію бу-
ковинських митрополитів, 
Банченський монастир, Білу 
Криницю, Аннину гору тощо. 

 – Коли наші колеги за-
йшли до університету, у них 
не було слів, а самі емоції, 
– зазначив Кобевко. – Після 
відвідин Банченського мо-
настиря вони зізналися, що 

ніколи нічого подібного не 
бачили. 

Довідка «Версій»:
Всеукраїнська громад-

ська організація «Україн-
ський журналістський фонд» 
заснована  у 2007 році з метою 
підтримки проектів для ві-
тчизняних засобів масової 
інформації, творчої молоді і 
ветеранів української жур-
налістики. Фонд покликаний 
створювати додаткові умови 
для правової та соціальної 
допомоги журналістам задля 
розвитку вільної, об’єктивної 
та активної преси в Україні. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

За одну тону ляща промисловики  
сплачують державі 225 грн

Але під прикриттям промислового вилову 
бригади браконьєрять: на одну сітку з биркою 
вони ставлять 10, а то й 20 без бирок. Таких 
розмахів набув грабунок річки. Чи не час його 
припинити?

Рибка: рости, 
а не ловись

Саме так вирішили буковинські 
екологи та природоохоронці, про 
що й повідомили керівництву краю. 
З іншого боку, лобісти промислового 
вилову риби на Дністрі теж не дріма-
ють. Тим паче, що Мінагрополітика 
приймає рішення, які важко підда-
ються здоровому глузду.    

Знаючи про те, що питання 
про заборону промислового ви-
лову риби у Дністровському водо-
сховищі на 2012-2015 роки буде 
невдовзі вирішувати сесія об-
ласної ради, голова Кельменець-
кої РДА, депутат обласної ради  

М. Довгань звернувся до голови 
ОДА М. Папієва з пропозицією 
зняти це питання з порядку ден-
ного сесії, аргументуючи тим, що 
кельменецьке районне керівни-
цтво домовилося з ПП «Грифон» 
про відкриття в районі цеху з 
переробки риби, промисловий 
вилов якої здійснюватиметься 
в межах двох районів – Кельме-
нецького і Сокирянського. 

Ця ситуація має один ціка-
вий нюанс: Мінагрополітика 
виділила ліміти на вилов риби 
тільки у межах Хмельницької об-
ласті. Тож про вилов на Буковині 
не може бути й мови. Водночас  

своїм наступним наказом Міна-
грополітика виділяє квоту, себто 
частину ліміту, на Вінницьку 
та Чернівецьку області. Як це 
могло статися, щоби ліміти були 
на одну область, а квоти – на дві 
інші, ніхто не може пояснити. 
Дехто з юристів розцінює це як 
кримінальний злочин.        

Оскільки ситуація невизна-
чена, на підтримку державного 
управління охорони навколиш-
нього природного середовища 
в  Чернівецькій області та держе-
коінспекції виступила громадська 
екологічна рада. Її члени, а це 
керівники громадських органі-
зацій краю природоохоронного 
спрямування, висловилися од-
ностайно – не дамо перетворити 
Дністер на промислову зону. Бо 
це один із небагатьох унікально-
рекреаційних куточків України.

– Туристична віддача від Дні-
стра буде значно більшою та важ-

ливішою, ніж вилов промислови-
ми бригадами риби, – наголосив 
голова громадської ради, про-
фесор Ярема ТЕВТУЛЬ. – Адже 
тільки у нас ще зустрічаються 
такі рідкісні види як веризуб, 
стерлядь, умбра, чоп тощо

Його підтримав Ярослав КО-
ГУТЯК, заступник директора 
Хотинського національного 
природного парку: 

– За 1 тону виловленого ляща 
промисловики сплачують державі 
225 грн. Але під прикриттям вилову 
промислові бригади браконьє-
рять: на одну сітку з биркою вони 
ставлять 10, а то й 20 без бирок. 
Уявляєте, яких розмахів набув гра-
бунок річки. Тоді як  любительське 
рибальство у нас платне. До речі, 
вже протягом кількох років ми не 
зустрічали дністровську стерлядь. 
Це дуже сумно…

Людмила ЧЕРЕДАРИК, 
«Версії»

Біда сучасного світу у тому, що люди 
забули жити за законом, і коли ми хочемо 
зробити щось по-своєму всупереч закону, 
ми знаходимо собі виправдання – норми все 
одно не працюють. Але історії, які розпо-
відатимуть юристи «КУЦАК & ПАРТНЕРИ», 
доведуть протилежне: закон таки діє! Варто 
тільки домагатися свого! Адже, як кажуть, 
вовків боятися – у ліс не ходити. Сьогодні 
– справа правозахисниці Олени КУЦАК.

28 лютого 2012 року група 
депутатів Чернівецької обласної 
ради VІ  скликання спрямувала 
депутатське звернення голові 
Чернівецького окружного ад-
міністративного суду Анатолію 
ОГОРОДНИКУ. 

«З джерел різних засобів 
масової інформації, – говорить-
ся у зверненні депутатів, – нам 
стало відомо, що на розгляді у 
Чернівецькому окружному суді 
перебуває адміністративний 
позов депутата Чернівецької 
обласної ради Бурбака М.Ю. до 
Чернівецької обласної ради про 
визнання протиправним і ска-
сування рішення Чернівецької 
обласної ради від 24.12.2011 
року «Про обласний бюджет на 
2012 рік» (8 сесія VI скликання) 
та зобов›язання Чернівецької 

обласної ради до вчинення пев-
них дій – виборів голови Черні-
вецької обласної ради. 

Як вбачається, поданим по-
зовом ставиться під сумнів на-
явність у заступника голови об-
ласної ради повноважень щодо 
скликання сесій обласної ради 
у зв’язку з відсутністю передачі 
покійним головою Чернівецької 
обласної ради Ватаманюком В.А. 
своїх повноважень, а також ска-
сування рішення обласної ради 
«Про обласний бюджет на 2012 
рік». У свою чергу, зауважуємо, 
що більшість депутатів обласної 
ради не сумнівається у повно-
важеннях заступника голови 
обласної ради та законності 
прийнятого рішення обласної 
ради «Про обласний бюджет на 
2012 рік».

«Однак нас, як депутатів 
Чернівецької обласної ради, - го-
вориться далі у зверненні, - тур-
бує той факт, що Чернівецький 
окружний адміністративний суд, 
прийнявши зазначений позов до 
розгляду, досі його не розглянув. 
Згідно з ч.5 ст. 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» сесії обласної ради 
скликаються не менше одного 
разу на квартал.  Зазначений 
позов фактично блокує роботу 
обласної ради, тому що під сумнів 
поставлено легітимність роботи 
вищого представницького органу 
Чернівецької області.

Прискорення розгляду по 
суті цієї справи потрібне ще й 
тому, що обласній раді необхід-
но невідкладно внести зміни до 
оскаржуваного рішення у зв›язку 

із надходженням субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення 18 бе-
резня 2012 року позачергових 
виборів Бурдюзького сільського 
голови Кельменецького району 
Чернівецької області та на інші 
важливі для області цілі.

З огляду на викладене, пе-
реконливо просимо Вас, шанов-
ний Анатолію Петровичу,  зва-
жаючи на важливість справи № 
2а/2470/3742/11, прискорити її 
розгляд та вирішення по суті». 

Матвій КУЦАК, Василь 
ВОРОБЧУК, Олександр 

СМОТР, Іван СЕМЕНЮК, 
Сергій НЯЙКУ, Михайло 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Сергій 

ЧОРНИЙ, Василь НІКІТІН, 
Віктор БЕРЧА, Михайло ЖАР, 

Ілля КОСТИНЯН 

Депутатське звернення до голови Чернівецького 
окружного адміністративного суду від групи депутатів 
крайового парламенту

обласна рада інформує 

Зіткнення авт

25 лютого на автотрасі Житомир-
Чернівці, неподалік села Керстенці, 
водій  «Мерседеса», житель села 
Динівці Новоселицького району, на 
обгоні зіткнувся з «Опель-Омегою». 
Водій «Мерса» від отриманих травм 
помер на місці, його 32-річну паса-
жирку госпіталізували. 26-річний 
водій «Опеля» у дуже важкому стані 
в реанімації. 

Обгін є одним з найнебезпечні-
ших маневрів, пов’язаних з виїздом 
на смугу зустрічного руху, а паски 
безпеки в критичних ситуаціях – це 
шанс  врятувати своє життя, – по-
відомляє прес-служба УДАІ УМВС 
в області.
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Мами» 3D: 12.50, 15.00, 19.00, 
21.10; «Отже, війна»: 10.50, 17.10. 
Малий зал: «Коріолан»: 14.40, 20.40; «Бе-
резневі іди»: 16.40; «Спочатку кохання, потім 
весілля»: 18.40. 

ПАЛАЦ КІНО 
ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Примарний гонщик 2» 3D: 
12.00, 13.50, 15.40, 17.30, 19.20, 21.10. 
Малий зал: «Мультяшка»: 12.30; «Ми купили 
зоопарк»: 14.10, 16.30, 18.50, 21.10.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Примарний гонщик 2» 3D: 12.00, 16.00, 
20.00; «Отже, війна» 2D: 14.00, 22.00; «Клят-
ва» 2D: 18:00; 

МУЗДРАМТЕАТР 
ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

1 березня, 13.00: «Кайдашева сім’я».  
3 березня, 18.30, «Солодка Даруся».
4 березня, 12.00: «Снігова Королева»; 18.30: 
«Тустеп і різний мотлох».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

4 березня, 12.00: «Козеня та Сірий Вовк».

ТЕАТР «ГОЛОС»

3 березня, 18.30: «Андрієва ніч».
4 березня, 18.30: «Українські пісенні старо-
житності».

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00 Дитячий фестиваль 
«Щасливi долонi».
10.50 М/с «Каспер. Школа стра-
ху».
11.15,12.15,14.35 Погода.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.10,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Армiя.
12.50 Мандри.
13.25 Х/ф «Полювання на оле-
ня».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф «Дерсу Узала».
18.15 221. Екстрений виклик.
18.30 Хокей. Чемпiонат Укра-
їни. «Компаньйон-Нафтогаз» 
(Київ) - «Сокiл» (Київ). В перервi 
- Дiловий свiт, Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40,22.55 Шустер-L ive. 
Спецпроект.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/с «Сандокан».
02.10 М/ф «Вiслючок».
02.20 Сiльрада.
02.35 Х/ф «Тарас Шевченко».
04.25 Мандри.
05.00 Дитячий фестиваль 
«Щасливi долонi».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

  «1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 
«ТСН».
0 7 . 1 5  М / с  « Ч i п  i  Д е й л : 
бурундуки-рятiвники».

10.00 Мелодрама «Гюльчатай».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40 «Не бреши менi 3».
20.10,02.05 Т/с «Iнтерни». (2).
20.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
21.45 «Велика рiзниця в Одесi».
00.15 «Tkachenko.ua».
01.10,04.25 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
02.30 Бойовик «Нова земля». 
(2).
05.15 Мелодрама «А ви йому 
хто?»

 IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне жит-
тя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подро-
бицях».
09.10 Т/с «Повернення Мух-
тара 2».
10.10, 12.15 Х/ф «Опiвднi на 
пристанi».
14.05 Д/с «Детективи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.30 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Острiв непотрiбних 
людей».
22.25 Т/с «Виходжу тебе шу-
кати».
00.40 «Позаочi».
01.25 Х/ф «Холодне сонце».
03.15 «Подробицi» - «Час».
0 3 . 4 0  Д / ф  « З а г и б е л ь 
адмiралiв. Таємниця однiєї 
авiакатастрофи».
04.20 Д/ф «Станiслав Жук. 
Великий i самотнiй».

 ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.30,01.40,03.05 Погода.
05.45,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.40 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.40 Факти.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.45 Т/с «Менти».
13.00 Х/ф «Кодекс злодiя».
15.00 Х/ф «Ямакасi 2: Дiти 
вiтру».
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Т/с «Брат за брата».
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,03.10 Свобода слова.
01.45 ПроЦiкаве.
12/30 Анекдоти по-українськи.

 5 КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Програма передач.
14.01,17.20,17.50,22.35,22.55,2
3.40,23.50,00.30 «Погода».
14.10 «Своїми очима».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,2
0.00,21.00 «Час новин».
15.15 «Лiсовий патруль».
16.15,03.40 «Життя цiкаве».
17.25,02.30 «Велика полiтика».
18.15 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
18.50,23.30,00.20,03.30,04.30 
«Час спорту».
19.20 «Iнвест-час».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.00 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Енергонагляд».
22.25,23.25,00.15,03.20,04.20 
«Бiзнес-час».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
23.45,00.25,02.25,03.35,04.35,0
6.25 «Огляд преси».

 ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55, 
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55,  20.00,  00.00 Твоє 
здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною»

 «ЧЕРНІВЦІ»
 07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00,19.50, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Біоритм»
07.50, 09.00, 13.10, 15.55,19.40, 
21.50, 00.25 «Погода» 
08.00 Д/с «Квиток до пригод»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Битва націй»
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»

15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
15.30  «Містер «М» та круті 
чуваки» 
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» 
(рум. мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Світ авіації»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.10 Х/ф «Інші 9 із половиною 
тижнів» (2)

 «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Слiдчий комiтет».
11.10 Т/с «Шаман».
12.00 «Хай говорять. Дитяче 
харчування».
13.00,05.30 Т/с «Ведмежий 
кут».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
21.30 Х/ф «Клiк: з пультом по 
життю». (2).
23.55 Х/ф «Щоденник Брiджит 
Джонс». (2).
01.45 Х/ф «Американський 
пирiг 2». (2).
04.40 «Хай говорять».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \фільм «Дорогами 
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телеме-
ридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
14.30 «Музичний експрес»
15.00, 00.10, 05.30  «А музика 
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
18.30 «Моє рідне село»
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 

мов.)
22.30, 04.00 Х/фільм 
02.40 «Телелітопис краю» 

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

 НТН
06.00 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Друга смуга».
06.35 Х/ф «Школа мужностi».
08.30 «Правда життя». Дивом 
врятованi.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Х/ф «Вiдплата».
15.05 Х/ф «Третiй дубль».
18.30,04.00 «Агенти впливу».
1 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 , 0 2 . 0 0 , 0 5 . 0 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
21.30 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 8».
22.30 Т/с «Закон i порядок».
00.00 Х/ф «Лише найсильнiшi». 
(2).
02.30 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.45,14.45 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,02.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна прав-
да про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.10 Х/ф «Zоlushkа.ru».
13.45,19.10 Т/с «Черговий ян-
гол».
15.50 «Екстрасенси ведуть 

розслiдування».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
01.20 Т/с «Доктор Хаус».
03.35 Х/ф «Богиня прайм-
тайму».

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.50 Ре-
портер.
07.35,09.05,19.20,01.10 Погода.
07.50 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,20.05 Т/с «Татусевi донь-
ки».
12.50 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.05 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Аферисти.
22.50 Т/с «Купiдон».
23.50 Т/с «Нiкiта». (2).
01.15 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10,02.30 Зона ночi. Культура.
02.15 Легендарне парi.
02.25 Цiна повернення.
02.35,04.00 Зона Ночi.
02.40 Четверта хвиля.
04.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.35 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 «Жiноча лiга».
08.00 Х/ф «Звiльнiть Вiллi 2: 
Нова пригода».
09 .55  Х /ф «Арифметик а 
пiдступностi».
11.50 Т/с «Пiтерськi канiкули».
15.20 Х/ф «Трансформери 2».
18.15 Х/ф «Вiдступники».
20.00 «Iсторiї великого мiста. 
Тiло на замовлення. Чоловiча 
версiя».
21.00 «Велика рiзниця».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки».
23.00,03.25 Т/с «Надприрод-
не».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 «КВН».
04.05 «Мобiльнi розваги».
04.20 «Нiчне життя».
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Обласна виставка – конкурс дитячої творчості 
«Нові імена». 
«Подих космосу». Виставка живопису Р. 
Гуманюка.
Виставка з фондів ЧХМ «Наш Шевченко».
«Барви людської душі». Виставка портретного 
живопису О. Лисько (відкриття 7 березня о 
15.00).
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстра-
тивних матеріалів, присвячена 140-річчю від 
дня народження автора проекту будівлі ЧХМ.

ГАЛЕРЕЯ «SweetАрт» (вул. Голо-
вна, 32)

«Сто двадцять дев’ята» – виставка 
живопису художника Олександра 
Куркчі (м. Хмельницький) – відкриття 
1 березня о 18:00 .

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ

2 березня, 18.30: концерт Академічного сим-
фонічного оркестру Чернівецької обласної фі-
лармонії. Диригент – лауреат Всеізраїльського 
конкурсу диригентів Марк Волох.  
7 березня, 18.30: концерт «Популярна музика 
Європи для Вас, дорогі жінки» (за участю ан-
самблю народної музики «ПЛАЙ»).

ОРГАННИЙ ЗАЛ

3 березня, 18.30: концерт камерного хору 
«Чернівці» (художній керівник та диригент – 
Надія Селезньова).

«Мами»
Вісім історій стануть основою 

нової ліричної комедії із зрозумілою 
на всіх мовах назвою «МАМИ». Вісім 
різних привітань до 8 Березня, вісім 
життєвих ситуацій. 

Початок прокату – 1 березня в 
кінотеатрі «Чернівці».

Жанр: комедія, мелодрама
Режисери: Карен Оганесян, 

Ельдар Салаватов, Сарік Андреасян, 
Дмитро Дюжев 

В ролях: Анастасія Заворот-
нюк, Сергій Безруков, Михайло 
Пореченков, Гоша Куценко, Лія 
Ахеджакова, Ніна Русланова, Дми-
тро Дюжев та ін.

Країна: Росія
Рік: 2012
Бюджет: 2 млн. дол. США
Прем’єра (в Україні): 01.03.2012
Прем’єра (у світі): 01.03.2012

Проросійські сили вбачають свій 
ідеал у поверненні до імперії у будь-
якій її формі: царській, радянській, 
«євразійській». Їхні опоненти вважа-
ють, що таке повернення лише відкине 
Україну далеко назад і неминуче при-
зведе до чергового краху. Натомість 
пошук європейських орієнтирів без 
врахування всіх чинників заводить їх 
в інший глухий кут.

Казки про щасливе 
минуле 

Кожна з двох громадсько-по-
літичних сил використовує 
власну історичну та політичну 
символіку і намагається уві-
чнити її в монументальній про-
паганді. «Неоімперці» монар-
хічного розливу відновлюють 
пам’ятники царям і царицям, а 
духовні нащадки більшовизму 
доглядають за ще збереженими 
скульптурами Леніна й інших 
політичних діячів радянської 
епохи. Більше того, вони нама-
гаються відновити пам’ятники 
Сталіну, а також встановити 
нові скульптурні зображення 
Брежнєва і Щербицького. 

Момент для цього більшо-
вицькі «неоімперці» вважають 
сприятливим. Адже в укра-
їнському суспільстві поширюються 
настрої зневіри у майбутнє нашої псев-
до-незалежної держави і більшість 
населення України вкрай критично 
ставиться до нинішньої правлячої вер-
хівки. Для літніх людей, що опинилися 
у скрутному становищі й не можуть ви-
жити на злиденні пенсії, брежнєвське 
минуле здається земним раєм. Тоді 
жили хоч і скромно, але на найнеоб-
хідніше вистачало. Багатьох нинішніх 
проблем у ті часи прості люди не знали 
й навіть про них не здогадувалися. А 
потім «дикий капіталізм» асфальто-
вим катком проїхав долями мільйонів. 
Особливу ненависть озлиднілого про-
столюду викликає величезний розрив 
у доходах основної маси населення і 
невеличкої жменьки олігархів та їхньої 
обслуги. Коли багатії демонструють 
свою зверхність злидарям, вони лише 
провокують зростання вкрай небез-
печної напруги у суспільстві. Зняти 
ж її власті намагаються казками про 
«щасливе минуле».

Такий суспільний ідеал україн-
ській бідноті нав’язує обслуга нинішніх 
олігархів, спекулюючи на спогадах 
простих людей. Старі згадують з нос-

тальгією радянські часи, і дехто з 
молодих вірить їхнім спогадам про 
«золотий вік», який відійшов у мину-
ле. І ті, й інші не замислюються над 
простим питанням: звідки ж взялися 
нинішні олігархи, як не з тієї брежнєв-
ської епохи? Спроба повернутися у неї 
неминуче повторить всі біди, що спіт-
кали радянських громадян у момент 
розпаду СРСР та при формуванні на 
його руїнах нових держав. І результат 
буде той самий: при владі залишиться 
номенклатура, сформована за ста-
лінсько-брежнєвськими зразками. 

Потім вона знюхається з криміналом і 
поділить державне майно між своїми, 
а народу під ніс тицьне дулю без маку.

Ідеалізовані 
побрехеньки 
про майбутнє  

Не треба шукати собі кумирів у 
минулому. Також не варто сотворяти 
їх у сучасності. Ті виборці, що повірили 
казкам Партії регіонів про «покращення 
життя вже сьогодні», нині переживають 
велике розчарування. Вони повторили 
долю іншої частини українського елек-
торату – «помаранчевої», що у 2004 
році повірила вождям Майдану й була 
ними ошукана. Впродовж п’яти років в 
Україні ющенківська влада намагалася 
сотворити кумира з ЄС та НАТО. Замість 
об’єктивної інформації про плюси і мінуси 
європейської інтеграції найчастіше гро-
мадськості пропонувалися ідеалізовані 
картинки «загального європейського 
щастя». А життя значно складніше за 
будь-які ідеологічні схеми. Світ з 2008 
р. поринає у глибоку фінансову кризу, 
яка загострила проблеми, що існують і в 
найбільш розвинутих країнах. Адже раю 

не Землі немає, і бути не може. Люди по-
винні знати не лише про високий рівень 
життя європейців, але і про те, яку ціну 
доводиться за нього платити. Роблячи 
історичний вибір, вони мають право зна-
ти всю правду. Солоденькі казочки про 
«європейський рай» розбиваються при 
зіткненні з жорстокою реальністю. 

На жаль, їм на зміну приходять не 
менш нудно-солодкі побрехеньки про 
«радянський рай». Такою є натура бага-
тьох людей – вони бояться правди, а на-
магаються сховатися від неї за красивими 
вигадками. Про цю особливість людської 
психіки великий Пушкін написав ще 
1831 року:

 Тьмы низких истин мне дороже
 Нас возвышающий обман.

Ленін/Сталін – 
Бандера/Шухевич  

На відміну від «неоімперців», «ви-
шиванкові патрийоти» кидалися в 
іншу крайність. Вони поспіхом зводили 
пам’ятники тим історичним фігурам, які 

прославилися своєю боротьбою проти 
царської чи сталінської імперій. Причому 
брали не якістю, а кількістю. Повторюючи 
стару радянську дурість, коли в кожному 
населеному пункті намагалися поставити 
якщо не бронзову скульптуру, то хоча би 
гіпсовий бюст Леніна-Сталіна. Тож по всій 
Галичині у новітні часи почали встанов-
лювати пам’ятники Бандері й Шухевичу, 
більшість з яких є досить сумнівної ху-
дожньої вартості.  Цим лише девальву-
ють символи національно-визвольної 
боротьби. До нових монументів чи по-
грудь в урочисті дні приходять делегації 
й за ще незабутим радянським ритуалом 
покладають вінки та квіти. Лише стрічки 
на вінках вже не кумачеві, а українських 
національних кольорів чи барв повстан-
ського прапору – червоно-чорні. 

Знову іде сотворіння чергового ку-
мира. Сам Бандера, без сумніву, рішуче 
би виступив проти масового зведення 
пам’ятників собі. Людиною він був 
скромною, до свого зовнішнього ви-
гляду ставився досить критично. Ріст 
від природи мав невеликий, всього 159 
сантиметрів. Тому велетенські статуї, 
що намагаються ліпити з нього сучасні 
ремісники, сприйняв би як знущання з 

себе. Суспільству потрібні не ідоли, а 
розуміння справжньої ролі історичних 
діячів у боротьбі нашого народу за 
свободу. Не з вінками треба бігти під 
пам’ятники, але вдумливо і критично 
читати літературу та документи про 
важку боротьбу, щоб осягнути її велич 
і трагічне самозречення героїв, які по-
клали власне життя у боях за свободу. 

Стереотипи потрібні 
бездарам-політикам

Насамперед необхідно провести 
широкі громадські обговорення, де 
визначити незаперечні факти історії, 
вільні від ідеологічних нашарувань. 
Лише на цій основі можна досягти 
суспільної злагоди і об’єктивного став-
лення до тих чи інших діячів нашої істо-
рії. Інакше  продовжиться неконструк-
тивне протистояння. Воно потрібне 
тільки політикам-нездарам, котрі 
неспроможні запропонувати реальної 
програми розвитку України і намага-
ються керувати країною,  зіштовхуючи 
лобами різні групи її населення. Багато 

галичан сприймає червоних тільки як 
окупантів, що принесли в їхній край 
брутальні репресії та страждання міс-
цевим уродженцям. Донеччани же у 
більшості своїй вважають українських 
націоналістів лише «посібниками гіт-
лерівських окупантів» і вбивцями не-
винних вчителів та лікарів, присланих 
зі Сходу. Доки у громадській свідомості 
домінуватимуть ці пропагандистські 
стереотипи, «війна пам’ятників» про-
довжуватиметься. Одні кумири проти-
стоятимуть іншим, примушуючи їхніх 
прибічників кидатися один на одного.

А поклоніння будь-яким ідолам 
свідчить: люди відходять від істини і 
піддаються  спокусі. Великої шкоди 
завдає обожнення політичних діячів 
або історичних подій. Більшовицька 
ідеологія базувалася на культі Маркса-
Енгельса-Леніна-Сталіна. Їхні твори 
оголошувалися істиною в останній 
інстанції, а «класики марксизму-ле-
нінізму» у громадській свідомості 
стверджувалися як «найбільші генії 
людства». Псевдо-релігійна віра у них 
з часом захиталася, а після розвінчан-
ня «культу особи Сталіна» затріщала 
по швах. Щоби місце кумира не за-

лишилося порожнім, у брежнєвські 
часи почали обожнювати «Велику 
Вітчизняну війну», зводячи повсюдно 
помпезні меморіали, і навіть велетен-
ські  статуї «Матері-Батьківщини» на 
зразок сталінградської чи київської. 
Лунали слова про «священну війну», 
«невідплатний борг прийдешніх поко-
лінь» тощо. Ідеологи КПРС розуміли: 
вони мають єдиний шанс виправда-
тися у всіх своїх злочинах тим, що 
«Комуністична партія – організатор 
Великої Перемоги над коричневою 
чумою». Сучасні «неоімперці» також 
широко використовують цей аргумент 
у своїй пропаганді.

Але тут слід чітко розмежувати 
різні речі. Народ піднявся на захист 
своєї землі, своїх ближніх – і пере-
міг. Страшною ціною. А вища номен-
клатура захищала свої привілеї, не 
рахуючись з народними втратами, і 
прикривала подвигом простих лю-
дей власні бездарність і боягузтво. 
Базікала, що солдати ішли захищати 
«рідну Комуністичну партію і соціа-

лізм», а в атаку кидалися з іменем 
Сталіна на вустах. Спочатку у неї 
«Сталін – організатор перемоги 
радянського народу над німецько-
фашистськими загарбниками», а 
потім на місце розвінчаного вождя 
поставили всю партію. 

 Логіка проти 
ідеологічних схем 

Звичайно, були в СРСР і тала-
новиті полководці, внесок яких у 
перемогу заперечити неможливо. 
Багато зробили й організатори 
роботи тилу, забезпечуючи армію 
всім необхідним. Чимало важила і 
допомога союзників. Але жоден 
із цих факторів не варто переоці-
нювати й абсолютизувати.  Треба 

остаточно відкинути заідеологізова-
ні схеми, перевіривши їх за допомо-
гою логіки. Цього року Росія відзначає 
200-річчя Вітчизняної війни 1812 р. 
Нікому з фахівців там і в голову не при-
йде оголосити імператора Олександра 
І головним «організатором перемоги 
російського народу над наполеонів-
ськими загарбниками». Тим більше, 
заявити, що російські солдати у 1812 р. 
йшли захищати «рідне самодержавство 
і кріпосне право», а в атаку кидалися з 
іменем царя-батюшки на вустах. Хіба у 
1941-45 рр. було інакше?

Через два століття нащадки оціню-
ють подвиг своїх предків об’єктивно, не 
перетворюючи його на об’єкт покло-
ніння. Час все розставляє на свої місця, 
старі кумирні руйнуються і приходять 
у занепад. Однак  не варто на їхньому 
місці сотворяти собі нові. Розчарування 
в ідолах неминуче. Щоб його не пережи-
вати раз за разом, необхідно дивитися 
на життя тверезо і намагатися оціню-
вати його, виходячи з незаперечних 
фактів. Без зайвих фантазій та емоцій, 
лише об’єктивно і зважено.

Ігор БУРКУТ, 
кандидат історичних наук

 Не сотвори собі кумира
Нікому з істориків не спаде на думку сказати, що російські солдати під час Вітчизняної війни 1812 року 
йшли захищати «рідне самодержавство і кріпосне право» та кидалися в атаку з іменем царя-батюшки 
на устах, а літописці Вітчизняної війні 1941-45 рр. твердили, що радянські вояки  помирали «за батька-
Сталіна і рідну Комуністичну партію». 

Соціально-економічні проблеми України 
накопичуються, і не видно реальних спроб їхнього 
вирішення. Натомість громадську думку відволікають 
від головного різноманітними методами. Найчастіше – 
влаштовуючи чергову «війну пам’ятників». Суспільство 
наше розколоте на два протилежні табори. Перший з них 
орієнтований на Росію, другий – на Європу.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги  з 
реалізації нерухомого майна,яке належить  ТОВ «Нафта - Бу-
ковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на 
прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки 
:ЛОТ № 1 – Замощення, операторська, АЗС-30, площею 16,3 кв.м., 
що розташоване за адресою: Чернівецька область, Вижницький 
район, смт. Берегомет, вул. Піонерська, 10. Реєстраційний номер: 
5969549.Операторська, АЗС-30, площею 16,3 кв.м. (літ. А) фунда-
менти – бетонні стрічкові; стіни - цегляні; перекриття – дерев’яні; 
покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна, лінолеум; отвори – 
дерев’яні; замощення (І) асфальт площею 604 кв.м. Стартова ціна 
лоту 55 871,35 грн. без ПДВ (Договір № 1-00031 від 08.12.2011 
р.). Гарантійний внесок у розмірі 2 793,00 грн. без ПДВ.Земельна 
ділянка площею 1020 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.
Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.
Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості 
перед  ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески 
на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на по-
точний рахунок  №  26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», 
МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий 
дім Укрспецреалізація”.Торги відбудуться  19.03. 2012 р. до 11.00 
г за адресою: Чернівецька область, м. Вижниця, вул.Українська, 
95, в приміщенні ВДВС Вижницького РУЮ.Кінцевий термін реє-
страції для участі у прилюдних торгах  19.03. 2012 р. до 10.00 г. 
Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за теле-
фоном (044) 591 55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 
днів не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний  
рахунок №  37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ 
«ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація»оголошує прилюдні торги  з реалізації нерухомого 
майна,яке належить  ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується 
до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 
–  Вбиральня площею 1,1 кв.м.; гараж площею 52,7 кв.м.; насосна площею 11,3 кв.м.; 
ПТО-1 площею 426,1 кв.м. (будівля); склад площею 56,6 кв.м., естакада металева роз-
міром 4х10м, огорожа  за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Галицький 
шлях (вул. 50 років СССР), буд. 52 б. Реєстраційний номер: 2141789.Вбиральня: фун-
даменти  та стіни – дерев’яні, покрівля – азбестофанера. Гараж: фундамент – бетонні 
стрічкові, стіни – з/ блоки, перекриття – з/б, покрівля – металева, підлога – бетонна, 
отвори – дерев’яні, металеві. Насосна: фундаменти – бетонні стрічкові, стіни – цегляні, 
перекриття – з/б, покрівля – рулонна, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні; інженерне 
забезпечення: електропостачання, опалення, водопостачання, каналізації. ПТО – 1 
(будівля): фундаменти – бетонні стрічкові, стіни – з/б блоки, перекриття – з/б, покрівля 
– металева, підлога – бетонна, отвори – дерев’яні та металеві; інженерне забезпечення: 
електропостачання, опалення, водопостачання, каналізації. Склад – металева збірно – 
роздрібна конструкція. естакада металева розміром 4х10м, огорожа.Земельна ділянка 
площею 2064 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді. Майно належить боржнику 
на підставі договору купівлі – продажу. Стартова ціна лоту -  724 234,00  грн. без ПДВ 
(Договір № 1-00086 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі –  36 211,00  грн. 
без ПДВ.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед  ТОВ 
«Український промисловий банк».Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюд-
них торгів вноситься на поточний рахунок  №  26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», 
МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”. 
Торги відбудуться:  19.03.2012 р. до 14.00 год. за адресою: Чернівецька область,  м. 
Чернівці вул. Кишинівська, 2А.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах  
19.03.2012р. до 13.00 год.Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходжен-
ням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 
02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових 
днів на депозитний  рахунок №  37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ.Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», 
м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а



 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.20,15.40,22.40 Погода.
09.25 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
10.55 Святковий концерт.
11.35 Темний силует.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.45 Дiловий свiт.
12.35 Х/ф «Не стрiляйте в бiлих 
лебедiв».
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.10 Фольк-music. Святкова 
програма до 8 березня.
16.55 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 
перегони (жiнки).
19.00 Досвiд.
20.35 Про головне. Спецвипуск.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 221. Екстрений виклик.
21.55 Концертна програма «Тобi, 
єдинiй».
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/с «Сандокан».
01.45 ТелеАкадемiя.
02.50 Досвiд.
04.25 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 
перегони (жiнки).
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

  «1+1»
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.50,0
4.00 «ТСН».
07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».

10.00 Комедiя «Кохання-зiтхання 
3».
11.55,02.15 «Знiмiть це негай-
но».
1 2 . 5 5 , 0 1 . 3 0  « Ц i л к о в и т е 
перевтiлення».
13.50,05.50 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45,03.00 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,04.15 «Не бреши менi 3».
20.10,01.05 Т/с «Iнтерни». (2).
20.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
21.45 «Пекельна кухня 2».
22.50 «Грошi».
00.05, 05.05 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).

 IНТЕР
05.35,05.15 Х/ф «Батьки i дiди».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З но-
вим ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухта-
ра 2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15,03.35 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.20 «Слiдство вели...» з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
22.25 Т/с «Виходжу тебе шу-
кати».
00.45 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.40 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.45 Х/ф «Невiстка».
02.55 Д/ф «Хочу жити!»
04.00 Х/ф «Нiч коротка».

 ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.45,03.45 Погода.
05.25,03.20 Факти.
05.40,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.40 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.45 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.35 Т/с «Менти».
12.30,13.00 Анекдоти по-

українськи.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Таємницi слiдства».
14.20,20.25 Т/с «Брат за брата».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф «Керрi 2. Лють». (2).
01.50 Х/ф «Крузо». (2).
03.50 ПроЦiкаве.
04.25 Олiмпiляпи.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03
.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,0
3.35,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00 
«Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,0
3.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07 .55 ,08 .35  «Трансм iс i я -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15,02.30 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Сканер».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Лiсовий патруль».

 ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Радіус
12.05, 19.35, 20.05,00.10, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв» 
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.00 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20,09.40, 14.50, 16.55, 19.30, 

01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чер-
нівецький репортер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток до при-
год»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50,15.00 «Веселі уроки»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Хокей. «Чернівецькі Пінг-
віни» – «Гайдамаки» (Вінниця)

 «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Чекаю 
тебе».
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3» (3).
00.30 Х/ф «Брiджит Джонс: межi 
розумного». (2).
03.00 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30 «Музичний 
експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять»  
11.25, 17.30 «Зорепад поба-
жань» «Сузір’я почуттів» (рум. 
мов.)
12.00, 01.30 Д \фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 17.00, 03.25, 00.10, 05.30 
«А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»

18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00  «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\фільм
02.40 «Експромт» 

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

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.55 «Уроки тiтоньки Сови».
07.15 «Друга смуга».
07.20 Х/ф «Процес».
08.35,19.00,23.30,01.50,05.05 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-
рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «Росiйське диво».
17.10 Х/ф «Пасажирка без квит-
ка».
18.30 «Правда життя». Культ їжi.
00.00 Х/ф «Король мавп».
02.30,03.10 «Речовий доказ».
02.55 «Мобiльнi розваги».
04.10 «Агенти впливу».
05.35 «Правда життя».

 СТБ
05.45,14.50 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 Х/ф «Дочка».
13.45,19.05 Т/с «Черговий ян-

гол».
15.50 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
2 0 . 1 0 , 2 2 . 4 0  « К у л i н а р н а 
династiя».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 Х/ф «Богиня прайм-
тайму».
03.30 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.25 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.55 Репор-
тер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.45,20.05 Т/с «Татусевi донь-
ки».
12.50 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.50,20.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Ревiзор.
22.55 Т/с «Купiдон».
23.55 Т/с «Нiкiта». (2).
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10,03.05 Зона ночi. Культура.
02.15 Мовчазне божество.
02.30 Драма на двi дiї.
03.10,04.10,04.20 Зона Ночi.
03.15 Становлення українського 
нiмого кiно.
04.15 Скiфи.
04.25 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.30 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.55 «Халi Галi».
09.30 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55 «Жiноча лiга».
16.55 «Ще не вечiр. Ген зради».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Вiйна статей. Зрада».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «Вiзитери».
02.05 Т/с «4400».
02.50 «Нiчне життя».  

8
 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 
Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Огляд преси.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Невiдоме вiд вiдомих.
07.25 Тема дня.
07.40 Глас народу.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Свiтло.
09.50 «Легко бути жiнкою».
10.10 В гостях у Д. Гордона.
11.00,19.55 Вшанування жiнок в 
Адмiнiстрацiї Президента.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.20,15.15 Euronews.
12.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.30,16.10 Погода.
12.45 Хай щастить.
13.15 Крок до зiрок. Євробачення.
14.00 Всеукраїнська Рада 
матерiв.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Школа юного суперагента.
16.30 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 
перегони (чоловiки).
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 Екстрений виклик. Тиж-
день.
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
21.40 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/с «Сандокан».
01.45 М/ф «Як Петрик П`яточкiн 
слоникiв рахував».
01.50 ТелеАкадемiя.
03.10 Екстрений виклик. Тиж-
день.
04.05 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 
перегони (чоловiки).
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

  «1+1»
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,03
.55 «ТСН».

07.15 М/с «Чiп i Дейл: бурундуки-
рятiвники».
10.00 «Велика рiзниця в Одесi».
11.45,02.10 «Знiмiть це негайно».
1 2 . 4 5 , 0 1 . 2 5  « Ц i л к о в и т е 
перевтiлення».
13.45,05.45 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45,02.55 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.20 «Шiсть кадрiв».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,04.10 «Не бреши менi 3».
20.10 Т/с «Iнтерни».
20.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
21.45 Комедiя «Кохання-зiтхання 
3».
00.00,05.00 Т/с «Закон i порядок 
3». (2).
01.00 Т/с «Iнтерни». (2).

 IНТЕР
05.20 Т/с «Таке звичайне життя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30,20.25 «Спорт в Подро-
бицях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15,04.20 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Детективи».
13.25 «Слiдство вели.. .» з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.10 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 7».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «Виходжу тебе шукати».
00.40 Д/ф «Секретнi територiї».
01.30 «Подробицi» - «Час».
01.55 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02.00 Х/ф «Терапiя любов`ю».
03.35 Д/ф «Двоє проти Фанто-
маса».
04.45 Формула кохання.

 ICTV
05.25,06.35,02.15,03.30 Погода.
05.30,08.45,03.00 Факти.
05.45,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,01.30 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.40 Т/с «Менти».
12 .25 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
12.45 Факти. День.

13.25 Т/с «Таємницi слiдства».
14.30,20.25 Т/с «Брат за брата».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Х/ф «Керрi». (2).
02.20 Т/с «Пiд прикриттям».
03.35 ПроЦiкаве.
04.05 Олiмпiляпи.

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

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

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35,15.05 «Малятко»

07.15, 09.40, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток до при-
год»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

 «УКРАЇНА»
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Слiдчий комiтет».
11.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Нагулявся 
i кинув...»
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 3»(3).
00.30 Х/ф «Клiк: з пультом по 
життю». (2).
03.00 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 03.10 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка» 
15.00, 00.10, 05.30 «А музика 

звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.15 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\ фільм
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  

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

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.25 «Уроки тiтоньки Сови».
06.45 «Друга смуга».
06.50 Х/ф «Процес».
08.35,19.00,23.30,01.45,05.00 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полюван-
ня на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i по-
рядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Кобра 2. Антитерор».
15.30 Х/ф «На кого Бог пошле».
16.55 Х/ф «Добре сидимо!»
18.30 «Речовий доказ». Прийшов, 
побачив, пограбував.
00.00 Х/ф «Король мавп».
02.15 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.45,14.50 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 Д/ф.
07.00,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».

10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.35 «Куб».
11.40 Х/ф «Роман в листах».
13.45,19.05 Т/с «Черговий янгол».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 Т/с «Богиня прайм-тайму».
03.30 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «Ранетки».
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20 М/с «Майстер Меннi».
07.05,14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
07.30,09.00,19.00,00.55 Репор-
тер.
07.35,09.05,19.20,01.15 Погода.
07.50 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.10 Т/с «Будбатя».
10.10 Знову разом.
11.50,20.05 Т/с «Татусевi донь-
ки».
12.50 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Дрейк i Джош».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.45 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Пiранi.
21.50 Парад порад.
22.55 Т/с «Купiдон».
00.00 Т/с «Нiкiта». (2).
01.25 Т/с «Молодi мушкетери».
02.10,02.50 Зона ночi. Культура.
02.15 Тася.
02.25 Двi Долi.
02.55,04.00 Зона Ночi.
03.00 Розквiт українського кiно.
04.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.35 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.55 «Халi Галi».
09.30 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках пригод».
14.55 «Панаєхало».
16.00 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста. Тiло 
на замовлення. Чоловiча версiя».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Ген зради».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «Вiзитери».
02.05 Т/с «4400».
02.50 «Нiчне життя».
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Чи реально оформити кредит за одну годину та без довідки про доходи?
З новим унікальним продуктом «Terramoney» від 

«Терра Банку» – можливо! У цьому переконалися всі, хто 
цінує свій час та не бажає витрачати його на збирання 
документів, довідок, пошук банку-партнера тощо.

Новаторська пропозиція, незва-
жаючи на короткий час, мала вдалий 
старт і здобула популярність серед 
жителів нашого міста. Адже це дійсно 
унікальний кредитний продукт, анало-
гів якому не існує в Україні. Бо саме він 
дозволяє ефективно та максимально 
оперативно вирішувати фінансові 
питання.

–Звичайно, ми були впевнені, що 
ця новинка Інтернет-кредитування не 
пройде повз увагу наших клієнтів,– 
коментує директор Чернівецької 

регіональної дирекції  ПАТ «Терра 
Банк» Аліна КУРБАТОВА. – Пропо-
зиція зацікавила та стала у пригоді під-
приємцям і працівникам промислових 
підприємств, працівникам бюджетної 
сфери і службовцям. Нагадаю, що 
максимальна сума кредиту 11 тис. 
грн, термін – до 24 місяців, процентна 
ставка становить 0,01% річних, комі-
сія за встановлення кредитного ліміту 
відсутня. Як бачимо, досить лояльні 
умови. 

Привабливою для клієнта також є 

можливість користування кредитними 
коштами необмежену кількість разів, і 
саме у ті моменти, коли вони необхід-
ні, – продовжує п. Аліна. – А головне 
– все це можливо, не відходячи від 
комп’ютеру. Достатньо зайти на спе-
ціалізовану сторінку www.terramania.
com.ua та оформити заявку.

– А якщо немає доступу до Ін-
тернету?

– Ми врахували і цей можливий 
нюанс. Для зручності клієнтів у від-
діленнях організовані спеціалізовані 
місця, де вони можуть скористати-
ся Інтернетом і заповнити заявку. А 
персонал банку надасть при потребі 
необхідну професійну допомогу. Тож 
коли виникла така проблема, будь 
ласка, заходьте до відділення! До Ва-
ших послуг – зручне місце, Інтернет та 

професійний консультант.
– На що б Ви звернули ува-

гу бажаючих оформити On-Line 
кредит?

– Найперше, мабуть, на те, що до 
заповнення Заяви-анкети треба по-
ставитися дуже уважно. Справа в тім, 
що Заява-анкета заповнюється ЛИШЕ 
ОДИН РАЗ і навіть при зверненні до 
відділення Банку дані Анкети-заяви 
НЕ КОРЕГУЮТЬСЯ! Тому максимально 
уважно і детально заповнюйте поля 
Анкети, звертайте увагу на численні 
підказки щодо її заповнення, не при-
пускайтеся неточностей і помилок, не 
вказуйте неправдиві дані.

Перед підтвердженням введеної 
інформації перевірте Анкету ще раз та, 
в разі потреби, внесіть необхідні зміни. 
Після підтвердження Анкети будь-які 

помилки та неточності виправити вже 
буде не можливо, а це, в свою чергу, 
може призвести до затримок або навіть 
до відмови у видачі кредиту.

Загалом процес отримання креди-
ту максимально простий. Він зводиться 
до трьох дій. Перша  дія – зайти на сто-
рінку www.terramania.com.ua, розділ 
«Кредитна заявка». Друга – уважно 
заповнити анкету й отримати впро-
довж 15-30 хв. SMS-повідомлення 
про можливість видачі кредиту. Третя 
– забрати гроші у найближчому відді-
ленні банку.

Програма кредитування «Terra-
money» дає змогу отримати кредитні 
кошти протягом однієї години. Оформ-
ляйте кредит «Terramoney» та почу-
вайтеся фінансово впевнено!

Катерина МЕЛЬНИК, «Версії»

Без мобілки нема грошей

Сервіс, перевірений 
на собі

Щоби розібратися у ситуації та 
з’ясувати, навіщо все ж таки касиру 
номер мобільного, беремо 100 доларів і 
намагаємося їх обміняти у різних відді-
леннях «Приватбанку». Номер мобіль-
ного вимагали в усіх трьох «точках», де 
ми побували. На запитання: «Для чого 
він вам?», відповіді різнилися, хоча 
«мобільна система» працює в банку вже 
майже рік. В одному відділенні пояснили 
просто і доступно як для пересічного 
громадянина: «Для верифікації». В 
іншому сказали щось на зразок «Для ін-
формаційної бази клієнтів», а в третьому 
відповідь була проста і геніальна: «Як 
начальник сказав, так і робимо! Корот-
ше, щоби шахраїв не було…». 

Аби не засмучувати дівчину, дик-
туємо їй номер мобільного, чекаємо 
sms-ку, повідомляємо їй отриманий 
код, вона оформляє папери і, нарешті, 
міняє гроші. За 10 хвилин виходимо з 
банку. У дверях «наздоганяє» друга sms 
з курсом валют і сумою, яку нам повинна 
була видати касирка. 

Після вояжу відділеннями «Приват-
банку» йдемо до кількох інших банків, 
де наші 100 доларів готові обміняти без 
мобільних і паспортів, оскільки маємо 
службове посвідчення. Процедура за-
ймає 3 хвилини. 

Найпростіший шлях дізнатися, чи 

подобається клієнтам «Приватбанку» 
подібна система – зайти до будь-якої 
соціальної мережі. Прочитавши 
десятки зо два відгуків, з’ясували, 
що номер телефону вимагають 
не лише при обміні валют, але й 
при переказі коштів, оплаті інтер-
нету і навіть при зніманні кровної 
зарплати з окремих банкоматів. 
Жодного позитивного відгуку 
про «ноу-хау»  не знайшли. 
То навіщо ж «Приватбанк» 
ускладнює життя своїм клієн-
там, коли, за логікою, мав би 
його полегшувати?

 Довідка:
В е р и ф і к а́ ц і я 

( п і з н ь о л а т . 
verificatia — підтвер-
дження; лат. verus 
— істинний, facio — 
роблю) — логіко-методологіч-
на процедура встановлення 
істинності наукової гіпотези 
(так само як і поодинокого, кон-
кретно-наукового твердження) 
на підставі їхньої відповідності 
емпіричним даним (пряма або 
безпосередня верифікація) 
або теоретичним положенням, 
що відповідають емпіричним 
даним (непряма верифікація). 
У рамках логічного позитивіз-

му принцип верифікованості 
розуміється критеріально ви-
черпним способом апробації 
наукових тверджень, які розу-
міються у якості «протокольних 
припущень» як фіксацій даних 
безпосереднього досвіду: твер-
дження, котрі виходять за рамки 
«протокольних пропозицій» 
трактуються як такі, що невери-
фікуються, у випадку чого в дію 
вступає принцип фальсифікації. 
(за даними Вікіпедії – ред.)

Мовою закону
Купівля валюти банком  на суму 

до 150 тисяч гривень здійснюється за 
умови пред’явлення клієнтом будь-
якого документу, що посвідчує особу – 
паспорта, водійських прав, службового 
посвідчення. У квитанції зазна-
чаються лише дані ідентифікації 

клієнта, який здійснив продаж іноземної 
валюти. Копіювання сторінок докумен-
та, що посвідчує особу клієнта, в цьому 
випадку забороняється. Жодної згадки 
про мобільні телефони у роз’ясненнях 
НБУ немає.

Водночас, пояснює НБУ, продаж го-
тівкової іноземної валюти банками одній 
особі в один операційний день у сумі, що 
не перевищує в еквіваленті 150 тисяч 
гривень, здійснюватиметься за умови 
пред’явлення клієнтом документу, що 

засвідчує особу та підтверджує його 
резидентність. Простіше кажучи, купи-
ти валюту можна тільки з паспортом, з 
якого знімають ксерокопію.

Вимоги, установлені щодо 
пред’явлення документів, які посвідчу-
ють особу, під час проведення валютно-
обмінних операцій не поширюються на 
операції, що здійснюються через бан-
ківські автомати самообслуговування 
банків та банкомати.

Нацбанк наголошує, що вищезаз-
начені зміни є тимчасовим заходом 
спрощення правил порядку валютооб-
мінних операцій, які діють з 28 жовтня 
2011 року до 1 вересня 2012 року.

Офіційна версія 
«Приватбанку»:

Клієнт-менеджери «Приватбанку», 
яких ми просили покликати 

у відділеннях, як один по-
силаються на керівництво із 
Центру, тобто з Дніпропетров-

ська. Мовляв, ми виконуємо 
розпорядження, а мету його 
запитуйте «нагорі». Тож на од-

ному із сайтів за посиланням 
http://www.poltava.pl.ua/

news/8992/ ми знайшли 
офіційну відповідь ке-
рівника департаменту 
організації касового 
обслуговування клієн-
тів ПГРУ «ПриватБанк» 
А.В. Логвиненка на 
статтю журналістки од-
нієї з полтавських газет, 
яка стосувалася «мо-
більної системи»:

– У багатьох клі-
єнтів виникає питання 
«Навіщо Банку мій но-

мер мобільного телефону...? 
Чи має Банк право вимагати його у 
мене для проведення операцій»? Від-
повідь дуже проста. В сучасному світі 
інформаційні технології розвиваються 
настільки швидко, що таке питання, як 
наявність мобільного телефону у лю-
дини є такою ж невід’ємною частиною, 
як свого часу, наявність годинника. А 
такі якості мобільного телефону, як від-
критість і зворотній зв’язок, дозволяють 
використовувати його як універсальний 
інструмент верифікації.

Номер телефону – 
синонім паспорту або 
інших ідентифікаційних 
документів

Розроблена «ПриватБанком» тех-
нологія одноразових динамічних 
паролей виступає сервісом електро-
нної верифікації особи клієнта. За 
допомогою ідентифікації клієнта по 
номеру мобільного телефону дося-
гається виконання вимог Постанови 
НБУ № 502, якою регламентуються 
валютобмінні операції на території 
України, а саме, — недопущення 
продажу одному клієнту суми, яка 
перевищує дозволену НБУ протягом 
одного дня, прив’язуючись до номера 
телефону клієнта (чого немає в інших 
банківських установах!). Пункт 1.4 
«Банку забороняється здійснювати 
операції з продажу іноземної валюти 
через касу банку одній особі в один 
операційний (робочий) день у сумі, 
що перевищує в еквіваленті 80000 
гривень, з метою запобігання викорис-
тання банківської системи для легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом».

Підсумовуючи вищевказане, необ-
хідно зазначити, що «ПриватБанк» чітко 
виконує всі інструкції Національного 
Банку України. Що стосується вимоги 
від клієнта вказати номера мобільного 
телефону для отримання смс-коду  – це, 
в першу чергу, забезпечує Банку і клі-
єнту безпеку здійснення операції обміну 
валюти, згідно діючого законодавства 
України.

Не заборонене є 
дозволеним
або Йдіть до 
іншого банку

Юристи, в яких ми консультува-
лися із зазначеної проблеми, були 
одностайними: банкіри не мають права 
вимагати номер мобільного телефону. 
Але, на жаль, що прямо не заборонено 
законом, вважається дозволеним, отож 
зобов’язати банк обслужити вас, не ви-
магаючи номер телефону, неможливо. 
Інакше кажучи, якщо вас щось не вла-
штовує у такій системі, вихід один – іти 
до іншого банку.

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

або Як і навіщо вас верифікують у «Приватбанку» 
До редакції «Версій» звернулася колишня чернівчанка 

Світлана. Жінка давно мешкає за кордоном, а до Чернівців 
навідується у гості до матері. Щоби обміняти валюту, 
Світлана зайшла до відділення «Приватбанку» у ТРЦ 
«DEPO’t». Відстоявши у черзі, жінка з подивом дізналася, 
що для обміну ста євро треба пред’явити паспорт (а не 
будь-яке інше посвідчення особи) і назвати свій номер 
мобільного телефону. Для чого це робиться, їй пояснити 
так і не змогли. «Я побувала майже в усіх країнах Європи, 
але ніде з таким неподобством не зустрічалася! А якщо 
у мене при собі немає паспорта чи мобільного? Якщо я, 
громадянка іноземної держави, приїжджаю на кілька днів, 
то навіщо мені український мобільний зв’язок? Зрештою, 
мій номер мобільного – конфіденційна інформація, і 
вимагати його у мене – порушення закону!»



№09 (426) 01.03.2012 - 07.03.2012 Передплатний індекс 095848
Версії

№09 (426) 01.03.2012 - 07.03.2012Передплатний індекс 09584 9
Версіїсвітські мистецькі

Рожевi  вина – 
втілення кохання та весни

Класика і милосердя 
все ще програють канапкам

Перші особи не 
танцюють

Червона доріжка, келих шам-
панського і вітання господаря балу 
Віталія Михайлішина та його дружини 
Тетяни – і бал починається…

Обласна влада своєю присутністю 
дійство не потішила, незважаючи на 
заздалегідь анонсоване придбання 
600-гривневих запрошень: не було 
ані губернатора Папієва, ані першого 

заступника Галиця. Кажуть, свої за-
прошення напередодні вони віддали 
журналістам. Отож начальник управ-
ління охорони здоров’я Ігор Шкроба-
нець був чи не єдиним представником 
обласних владних ешелонів.

Недовго затримався на балу і 
заступник голови облради Валентин 
Маніліч – просто посеред благодій-
ного аукціону він одягнув пальто і 
покинув ресторан. Натомість із мерії 

прийшли мало не всі началь-
ники управлінь та їхні заступ-
ники. Нагодилися директори 
комунальних підприємств, ректор 
університету, приватні підприємці, 
«успішні чернівчанки». Завітали й 
артисти: від Заслужених артистів 
України Марії і Володимира Лобура-
ків до «співаючого депутата» Віталія 
Ткачука. 

На триста присутніх 
– два десятки 
меценатів

Основна мета балу – збір коштів 
для хворих дітей. Дванадцять лотів, 
за які виручили 188,5 тис. грн. прода-

ли з аукціону. Із трьох сотень гостей 
на аукціоні торгувалися… близько 
двох десятків. На продаж виставили 
кераміку, рушники, картину, юве-
лірний набір, м’яч із автографами 
футболістів «Буковини». Один із ло-
тів – картину із зображенням вулиці 
Гете у Чернівцях – купив сам Віталій 
Михайлішин. 

Директор компанії «Житлобуд» 
Василь Мороз, який купив цей лот, 
сказав, що сорочку передасть своїй 
онуці, яка навчається у Києві на бу-
дівельника.

Для тих, хто не брав участі в 
аукціоні, встановили скриньку для 
благодійних пожертв, але після за-

кінчення офіціозу та перед початком 
«дискотеки» дно скриньки заледве 
вкривав з десяток 200-гривневих 
купюр… Щоправда, організатори 
згодом таки нарахували там 11,5 
тис. грн.

Сердючка 
«править бал»

З менталітетом не поспереча-
єшся, тому доцільніше все таки на-
зивати дійство не балом, а великою 
вечіркою. Бо хто б і що не казав, 
а буковинці більше люблять хліб-
сало, горілку і «двіжняк», а не ви-
соке мистецтво, синкоповане шосе, 
вальсову доріжку і дрес-код. Не 
знаю, як почувався під час свого ви-
ступу симфонічний оркестр та солісти 
філармонії, споглядаючи слухачів, 
які смачно жували канапки. Дехто з 
«інтелігенції» чавкав і сміявся навіть 
під час перегляду роликів про важко-
хворих діток. 

Протанцювати традиційний для 
балу вальс для більшості присутніх 
теж виявилося «непідйомним» за-
вданням, особливо для кавалерів 
– рухи дам приховували довгі сукні. 
Проте декого дрес-код таки підвів: 
спідниці «міні», надмірні вирізи, 
плаття з ботами або чобітками ми-
лували чоловіче око, але виглядали 
недоречно. Тож коли офіційна части-
на закінчилася і замість Штрауса за-
грали Вєрку Сердючку, народ радісно 
потягнувся до кола – у ресторані 
були танці. 

…Утім, учасники балу ще мати-
муть шанси реабілітуватися: органі-
затори обіцяють, що відтепер – жод-
ного року без балу. Тож до наступної 
зими беріть уроки танців і шийте 
плаття, панове!

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії» 

Хай пролісок перший дарує вам 
ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 
У березні вітер несе хай надію  
І щастя, і радість, і тільки добро!

Рожеве вино одержують тільки з 
червоних сортів ягід: сік контактує з 
мезгою протягом нетривалого часу, 
але достатнього, щоби шкірка ягід 
передала свій колір соку та не перена-
ситила його. У результаті такої техно-
логії виробництва рожеве вино містить 
менше танінів, тому і температура його 
охолодження може бути знижена до 8 
- 13°C. Не виключено, що існує «більш 
простий» метод отримання рожевого 
вина, тобто змішування білого і чер-
воних сортів вин, але у Франції такий 
спосіб заборонений. Виняток стано-
вить хіба що рожеве шампанське, яке 
в усі часи було щасливим винятком  
«рожевого вигнання».

Саме завдяки своїй… непопуляр-
ності, рожеве вино сьогодні значно 
меншою мірою піддається фальсифі-
кації, ніж інші вина. Купуючи рожеве 
вино, можна бути майже завжди впев-
неним у його якості. 

Воно володіє широким діапазоном 
приємних відтінків рожевого кольору, 
яскравим ароматом, але при цьому 
смак вина не обтяжений танінами. Це 

робить рожеве вино чудовим апери-
тивом і гідним супутником легкої їжі. 

Рожеве вино універсальне: його 
можна запропонувати до риби, до 
морепродуктів, до м’яса і до овочевих 
страв. Воно ідеально підходить також 
до романтичної події – легке, ніжне, 
молоде, як втілення кохання та весни. 
Завдяки солодкуватому смаку, його 
можна вживати як аперитив. Часто, і 
не цілком справедливо, рожеве вино 

розглядається як «переважно дамське 
вино». Тоді як поділу на «чоловічі» та 
«жіночі» напої не повинно бути, важ-
ливі лише приводи, смаки, особисті 
пристрасті, погода і меню.

Чи не кожна виноробня з будь-якої 

країни світу пропонує своєму спожива-
чу як мінімум один різновид рожевого 
вина. Адже рожеве – це абсолютно 
окрема історія. Не потрібно намагатися 
його зараховувати до табору «черво-
них» або до табору «білих».

Крім Іспанії, класичні рожеві вина 
у Європі виробляє Франція та Італія. 
Останнім часом естафету їхнього виго-
товлення підхопило багато виноробів 
Нового Світу: з Австралії, Чилі, США. 
Рожеві вина виготовляють також і в 
Україні. Хоча український споживач  
асоціює їх, насамперед, з солодкими 
десертними рожевими винами типу 
«Мускат», або з ігристими рожевими, 
які виробляються в Криму, Артемів-
ську, Харкові та Одесі.

Як свідчать спостереження фахів-
ців, культура споживання класичних 
рожевих тихих вин ще тільки народжу-
ється в Україні. Це пов’язано з тим, що 
у зв’язку з багаторічною популяриза-
цією білих і червоних вин, у спожива-

ча поки що не виробилося 
чіткого уявлення про те, 
що це за продукт і як він ви-
робляється, а також з якими 
стравами поєднується. Технологія ви-
готовлення рожевого вина передбачає 
деякі особливості. Наприклад, відтис-
кання червоних сортів винограду від-
бувається з особливою обережністю, 
щоби в сусло не потрапляли кісточки 
і гілочки. Після відтискання в суслі на 
невеликий термін (2-6 годин) зали-
шається шкірка виноградних ягід, яка 
і додає провину насиченого рожевого 
кольору. Після закінчення цього термі-
ну шкірка виймається, і далі технологія 
виробництва рожевого вина багато в 
чому схожа з технологією виробництва 
білого вина.  

Рожеві вина можуть виготовлятися 
також шляхом простого змішування 
червоних і білих вин, однак, такі вина 
не є натуральними рожевими. Рожеві 
вина застосовуються у виробництві 
рожевого шампанського, технологія 
виготовлення якого відрізняється від 
класичної лише використанням не 
білого, а рожевого вина.

Колір рожевого вина може багато 
що сказати як про його органолептич-
ні властивості, так і про район його 
виробництва. Ніжний рожево-мали-
новий відтінок свідчить про легкий 
смак і тонкий аромат. Таке вино може 
бути Анжуйським (Франція) або тос-
канським (Італія). Більш насичений 
темно-рожевий колір з вкрапленнями 
рудих або золотистих відтінків перед-
бачає прянощі в поєднанні з ароматом 
ягід. Такі вина зазвичай виробляють 

на півдні Середземномор’я (Прованс, 
Бандоль) або в Новому Світі (Чилі, 
Аргентина). Якщо вино має насичений 
темно-рожевий, майже гранатовий 
колір, то перед вами класичний бор-
доський кларет.

   Дізнатися ще багато цiкавої 
iнформацii про рожевi вина, 
вiдчути їхні чудовi аромати та 
спробувати на смак неперевер-
шену гармонію рожевих вин ви 
зможете, якщо завiтаєте до нас, у 
виномаркет «Wine Time» у четвер, 
8 Березня о 19:30. Наша адреса: 
Проспект Незалежностi, 52 А. 

Квитки можна придбати на 
касi у виномаркетi. Завiтайте до 
нас! На вас чекають сюрпризи та 
подарунки!

У Чернівцях, після трирічної перерви, відбувся 
муніципальний бал. Його сценарій за нового 
в.о. градоначальника не надто відрізнявся від 
попередніх – вітання, фуршет – тур вальсу – 
аукціон – «танці до упаду» під весільний репертуар 
музикантів ресторану. Незважаючи на деякі 
«круті» проколи, свято вдалося – гроші зібрані, 
гості задоволені. 

Національний костюм Марії ЛОБУРАК, вишитий у 1944 році

До жiночого свята 8 Березня, коллектив 
виномаркету «Wine Time» приготував цiкаву лекцiю – 
дегустацiю на тему «Рожевi вина».

Марія  та Володимир ЛОБУРАКИ (дует «Скриня»)

Найбільше ж – 80 тисяч - вторгували за спеціальний лот від 
Марії Лобурак. Співачка виставила на продаж національний 
костюм, вишитий руками її мами у 1944 році.

– Моя мама почала вишивати цю сорочку під час війни, саме тоді, коли 
отримала похоронку на тата. Вишивка ця називається «пшеничний коло-
сок». Односельці все запитували маму: «Навіщо вишиваєш нову сорочку, 
коли чоловік твій уже не повернеться?». А мама вірила, що тато живий. 
І сталося диво – батько повернувся додому. Тому ця сорочка – наша сі-
мейна реліквія. Тато завжди казав, що саме вона врятувала йому життя. 
Моїх батьків уже немає серед живих, а костюм цей щодня не носитимеш. 
Тому ми вирішили продати його на цьому аукціоні і нехай він врятує ще одне 
дитяче життя. 

Зустріч із 
Батьківщиною –  
через 40 років

Концерт класичної музики  під 
керуванням ізраїльського диригента 
Марка ВОЛОХА відбудеться у Чернівецькій 
філармонії 2 березня, о 18:30.

Марк Волох народився у Чер-
нівцях. Він лауреат Всеізраїль-
ського конкурсу диригентів. Коли 
йому було 20 років, він виїхав із 
родиною до Ізраїлю. І от зараз, 
через сорок років, повернувся 
до рідного міста з концертною 
програмою «Зустріч із Батьків-
щиною». 

–  Чернівці завжди вважалися 
центром Європи та культури. Але 
тут я відчув не тільки теплий при-
йом, а й суто домашню атмосферу. 

Місто має щось магічне, і ця магія 
відбивається на людях, і, звісно, 
на оркестрі, – розповідав Марк 
Волох під час зустрічі з журналіс-
тами. – Я працював з оркестрами 
філармоній Львова, Києва, та такої 
атмосфери, як тут, у Чернівцях, не 
відчував ніде. Тільки тут я почува-
юся як вдома. До Чернівців привіз 
єврейську музику, яка, певно, має 
сподобатися слухачам.      

Диригент привіз програму, 
що складається з двох частин. У 
першому відділі чернівчани почу-
ють композицію Пауля Бен-Хаїма 
«Псалом» для оркестру та Ернста 
Блоха – «Нігун» (імпровізація з 
сюїти «Баал Шем») для скрипки 
з оркестром. Звучатиме і «Кол Ні-
дрей» для віолончелі з оркестром 
Макса Бруха. Щодо цієї композиції 
варто зазначити – це особлива 
молитва кожного єврея, яка пере-
дається із покоління в покоління. 
Любителів музики  зацікавить і 
сюїта для оркестру «Романсером» 
Шимона Коена. 

У другому відділі  концерту 
прозвучить четверта симфонія  
Й. Брамса. 

Після виступу в нашому місті 
Марк Волох повернеться до Ізра-
їлю. З цією програмою він планує 
також відвідати Новосибірськ.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Буковинські 
послідовники 
Реріха відзначили 
своє 20-річчя

К у л ь -
т у р н о - п р о -
світницький 
центр «Агні», 
який пропа-
гує на Буко-
вині спадок 
родини Рері-
хів, святкував днями 20-ліття від дня утворення. День 
народження центру зібрав у Академічному палаці 
інтелектуальну та мистецьку еліту Чернівців, для якої 
концертував видатний піаніст і педагог Йосип Ельгісер, 
дарував своє мистецтво відомий буковинський співак 
Іван Дерда, виконували етнічні індійські танці студенти 
Медуніверситету. 

Учасники ювілейного вечора згадували найважли-
віші віхи своєї історії – починаючи з появи перших екс-
понатів у музеї та бібліотеці, організації виставок картин 
Миколи та Святослава Рерихів, створення лабораторії 
«Гуманної педагогіки» за підтримки знаного педагога 
Шалви Амонішвілі, відкриття притулку для бездомних 
тварин «Каруна», який зусиллями ентузіастів центру дав 
прихисток 70 бездомним тваринам.  

Детальніше про діяльність культурно-просвітницького 
центру «Агні» читайте  у наступних числах газети.

Вл. інф.Під час прес-конференції. Марк Волох – справа
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 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Укра-
їно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.40,08.25 Погода.
06.10 Д/ф «Свiт тварин з Дже-
родом Мiллером».
06.40 Шевченкiвський вечiр.
07.45 М/ф «Шляхами бремен-
ських музик».
08.05 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 «Вiра. Надiя. Любов».
10.15 Смiх до «коликiв» у рiк 
кролика.
11.00 Заходи з нагоди 198-ї 
рiчницi вiд дня народження 
Тараса Шевченка.
11.40 Д/ф «Леся Українка. 
Мiсiя».
12.05,21.30 Дiловий свiт.
12.10,15.10,15.50,18.20 По-
года.
12.30 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.40 Майстри гумору. Тара-
пунька i Штепсель.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.10 Бiатлон. ЧС. Естафета 
(чоловiки).
17.40 Наша пiсня.
18.25 Хокей. Чемпiонат Укра-
їни. «Донбас-2» (Донецьк) 
- «Беркут» (Київ). В перервi 
- Новини Шляхами України.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.40,22.55 Шустер-Live.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Погода.
00.05 Ексклюзивне iнтерв`ю.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/с «Сандокан».
01.45 М/ф «Солом`яний би-
чок».
01.55 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.55 Бiатлон. ЧС. Естафета 
(чоловiки).
04.25 Свiтло.
04.50 Д/ф «Леся Українка. 
Мiсiя».
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

  «1+1»
06.35 М/ф «Новi пригоди 

Бiлоснiжки».
07.50 Комедiя «Прада i по-
чуття».
09.50 Комедiя «Все включе-
но».
11.40 Комедiя «Дiамантова 
рука».
13 .40 ,02 .55  Мелодрама 
«Анжелiка i король».
15.45 Мелодрама «Невгамов-
на Анжелiка».
17 .30 ,04 .35  Мелодрама 
«Анжелiка i Султан».
19.30,02.25 «ТСН».
20.00 «Велика рiзниця по-
українському».
21.00 Бойовик «ХХХ 2». (2).
23.00 Трилер «Амфiбiя». (3).
00.50 Комедiя «Кiнозiрка у 
погонах».

 IНТЕР
05.45 Х/ф «Бумеранг».
07.15 Х/ф «Невiстка».
08.25 Т/с «Уральська мере-
живниця».
15.55 Концерт «Iрина Аллегро-
ва в «Олiмпiйському».
18.00 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Байки Мiтяя».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
01.55 Х/ф «Не намагайтеся 
зрозумiти жiнку».
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Герої часу, що 
минає. Людмила Касаткiна. 
Приборкувачка».
04.45 «Знак якостi».

 ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,03.05,03.35 По-
года.
05.35,03.10 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.35,19.20 Спорт.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.35 Стоп-10.
08.35,19.25 Надзвичайнi но-
вини.
09.35,16.35 Т/с «Менти».
11.35 Х/ф «Клеопатра».
13.35 Т/с «Таємницi слiдства».
14.35,20.25 Т/с «Брат за бра-
та».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Х/ф «Бiблiотекар 2. 
Повернення в копальнi царя 
Соломона».
00.10 Х/ф «Повторно не по-

садять».
02.15 Голi i смiшнi.
03.40 Мiранок.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,
03.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.2
5,03.35,04.35,06.25 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,
03.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.5
5,13.10,14.15,17.20,17.50,22
.35,22.55,23.40,23.50,00.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.
10,21.10,01.00,05.00 «Час. 
Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Мотор».
17.25 «Не перший погляд».
18.10,02.30 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Лiсовий патруль».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Машина часу».

 ТВА
6.00, 7.45, 21.30 Теми дня
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 22.10 
Погода
6.50, 17.00 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.35 М/Ф «Марія Мірабелла» 
9.50, 12.00, 17.15, 19.30, 22.15, 
00.20 Познайомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.25 Пан-
но Кохання
15.00, 20.00, 00.15 Твоє 
здоров’я
15.05 Х/Ф «Їх поміняли тіла-
ми» 
16.45, 4.10 Привітай
22.30, 2.30 Х/Ф «Кохання тра-
пляється» 

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.40,14.50 ,16.55,19.30 

,01.20  «Парад планет» 
07.10, 08.35,15.05  «Малятко»
07.50, 08.50, 13.10,15.55, 
19.20, 21.50, 00.20 «Погода»
08.00 «Містер «М» та круті 
чуваки»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кіне-
матографа»
16.00 «Битва націй»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Історія з намис-
том» (2)

 «УКРАЇНА»
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Х/ф «Перший лицар».
10.00 Х/ф «Тiльки любов».
12.00 Т/с «Час Волкова».
13.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
7».
14.00 Щиросерде зiзнання.
14.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
16.30,05.20 Х/ф «Люблю 9 
березня».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Святковий концерт до 
8 березня «Всi зiрки для ко-
ханих».
22.15 Т/с «Охоронець 2».
02.00 «Тiльки один».
02.45 Ласкаво просимо.
03.50 Х/ф «Дев`ять ознак 
зради».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.05, 
19.20, 22.00, 00.00  «Погода»
07.05 «Акценти»
07.35 Д \фільм «Дорогами 
України»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телеме-
ридіани»
10.05 «Шановні, чарівні, коха-
ні…» (рум. мов.)
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»

11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.45 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.05, 16.10 М/фільм
13.20 «Експромт»
13.50 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокро-
венне» 
14.30, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…»
16.30 «Країна талантів» 
17.30, 22.05, 02.40 «Палітра»
17.45 «Про що мріють жінки?»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
22.30, 04.00 Х\ фільм

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
0 7 . 0 5 , 0 8 . 3 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,20.30 Т/с «Унiвер».
18.10 Т/с «Зайцев+1»(2).
20.00 Т/с «Унiвер. Нова об-
щага».
22.00 Теорiя зради.
23.00 Т/с «Притулок»(2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 Х/ф «Кидайли у грi».
02.05 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.15 Х/ф «Дикий мед».
0 8 . 0 0  Х / ф  « Ц е  бул о  в 
Пеньковi».
10 .00  Х /ф «10 ,5  бал iв : 
апокалiпсис».
13.35 Т/с «Кобра 2. Анти-
терор».
15.30 Т/с «Джокер».
00.00 Х/ф «Чорна книга». (2).
02.35 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

 СТБ
05.50 Х/ф «На вас чекає гро-

мадянка Никанорова».
07.10 Х/ф «Жiноча робота з 
ризиком для життя».
09.55 Х/ф «Особисте життя 
доктора Селiванової».
17.55 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
20.00 «Танцюють всi! Повер-
нення героїв».
00.00 Х/ф «Арфа для коха-
ної».
01.50 Х/ф «Кадриль».
03.10 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Шина».
06.40 Х/ф «Любов за прави-
лами i без».
09.00 Х/ф «Меверiк».
11.45,20.45,21.50 Україна чу-
дес.
15.50 Х/ф «Мiсто Ембер. Вте-
ча».
17.45 Х/ф «Гаррi Поттер i 
напiвкровний Принц».
22.50 Х/ф «Чаклунка».
00.55 Спортрепортер.
01.00 Т/с «Молодi мушкете-
ри».
02.00,02.40 Зона ночi. Куль-
тура.
02.05 Ах, не говорiть менi про 
любов...
02.45,03.30,04.15,04.50 Зона 
Ночi.
02.50,03.35 Богдан Хмель-
ницький.
04.05 Вiр менi.
04.20 Подорож у втрачене 
минуле.
04.55 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.30 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.55 «Халi Галi».
09.30 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках при-
год».
14.55,23.30 «Жiноча лiга».
16.55 «Iсторiї великого мiста. 
Зiрковi нареченi».
17.55 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Хоббi».
21.00 «КВН».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «4400».
02.00 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт».
02.40 «Нiчне життя». 

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Укра-
їно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.40,08.25 Погода.
06.10 Шоу продовжується. М. 
Поплавський.
07.45 М/ф «Бременськi му-
зики».
08.05 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,13.05,17.10 Погода.
09.30 Концертна програма 
«Тобi, єдинiй».
11.35 Iндiйське кiно.
13.10 Концертна програма 
«Мелодiя двох сердець».
17.15 Майстри гумору. Дани-
лець i Моїсеєнко.
18.20 Новини.
18.35,21.35 Дiловий свiт.
18.50 ,21.45 Ян Табачник. 
«Коханi жiнки».
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 Свiт спорту.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
22.50 «Весняний жарт» з С. 
Дроботенком.
ТРК «Ера».
23.30 Погода.
23.35 Творчi проекти М. По-
плавського.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 М/с «Сандокан».
01.45 М/ф «Хлопчик та хма-
ринка».
01.55 М/ф «Чому зникла шап-
ка-невидимка».
02.05 ТелеАкадемiя.
03.05 Концертна програма 
«Тобi, єдинiй».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

  «1+1»
06.00 Комедiя «Суперпес».
07.10 М/ф «Анастасiя».
08.55,01.50 Комедiя «Диявол 
носить Прада».
11.00,12.00,13.00 Т/с «Щоден-
ник лiкаря Зайцевої».
14.00 «Давай одружимось».
15.00 Мелодрама «Анжелiка - 
маркiза янголiв».
17.20,03.30 Мелодрама «Чу-
дова Анжелiка».
19.30 «ТСН».
20.00 Комедiя «Все включе-
но».
22.00 Комедiя «Дiамантова 

рука».
00.00 Комедiя «Кiнозiрка у 
погонах».
05.10 Комедiя «Кудлатий 
спецназ».

 IНТЕР
06.40,03.35 Х/ф «Сiм няньок».
07.50 Т/с «Любов i розлука».
15.10 Х/ф «Москва сльозам 
не вiрить».
18.05 «Вечiрнiй квартал. А за 
вiконцем мiсяць березень».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.25 Концерт «Ф. Кiркоров. 
Iнший».
01.30 Х/ф «Бумеранг».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба 
Розшуку дiтей».
04.45 Д/ф «Бiлка. Стрiлка та 
iншi».

 ICTV
05.35,06.40,01.15,03.15 По-
года.
05.40,03.00 Факти.
05.55,04.40 Свiтанок.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.35 Максимум в Українi.
08.35,19.10,00.25 Надзвичайнi 
новини.
09.35,16.40 Т/с «Менти».
11.40 Х/ф «Клеопатра».
13.40 Т/с «Таємницi слiдства».
14.40,19.55 Т/с «Брат за бра-
та».
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Факти. Пiдсумок дня.
22.10 Х/ф «Бiблiотекар. У по-
шуках Списа Долi».
01.20 Х/ф «Керрi 2. Лють». (2).
03.20 ПроЦiкаве.
04.20 Олiмпiляпи.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,
03.30,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.2
5,03.35,04.35,06.25 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,
03.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».

07.55,08.35 «Трансмiсiя-
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.5
5,13.10,14.15,17.20,17.50,22
.35,22.55,23.40,23.50,00.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 
елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.
10,21.10,01.00,05.00 «Час. 
Пiдсумки дня».
16.15 «Своїми очима».
17.25 «Кабiнет».
18.15 «Сканер».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Акцент».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
02.30 «Життя цiкаве».
03.40 «Енергонагляд».

 ТВА
6.00 Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 22.10, 
5.10 Погода
6.35, 5.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
7.45, 16.30, 21.30, 4.30 Теми 
дня
8.15, 15.00 Т/С «Руда» 
9.05 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15, 
19.30, 22.15, 00.35 Познайо-
мимось?
12.05, 19.35, 20.05, 22.20, 
00.40 Панно Кохання
14.05 Анатомія культури
14.40 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 00.30 Твоє 
здоров’я
16.00, 5.15 Привітай
23.00, 3.00 Х/Ф «У країні жі-
нок» 

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.35,15.05 «Малятко»
07.20,09.40, 14.50, 16.55, 
20.05, 01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репор-
тер»
07.50, 08.50,13.10, 15.55, 
20.00, 21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Квиток до 
пригод»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 20.10,00.40  «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.45 «Біоритм»

14.10 «Золота колекція кіне-
матографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.00 «Співаємо для найрідні-
ших». Ст. «Шарм»
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Концерт «І. Сказіна». 
Романси

 «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15 Х/ф «Дев`ять ознак 
зради».
09.10 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя 2».
12.00 Т/с «Час Волкова».
14.00,04.45 Х/ф «Оля+Коля».
16.00 Х/ф «Тiльки любов».
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-
вження».
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Слiд».
21.30 Т/с «Подружжя».
23.30 Т/с «Тюдори 3». (3).
00.30 Х/ф «Перший лицар».
02.50, 04.00 Т/с «Час Вол-
кова».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.05, 
19.20, 22.00, 00.00 «Погода»
07.30 Д \фільм «Дорогами 
українців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.05 «Телеме-
ридіани»
10.25, 22.05 «Про що мріють 
жінки?»
12.00, 01.45 Д \фільм «Фільми 
та зірки»
12.15 «Подіум її життя»
13.20 «Буковинчики - весе-
линчики» 
13.50, 16.10 М/фільм
14.00 «Новини» (рум. мов.)
14.15 «Світ книги»
14.30, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.00 «Шановні, чарівні, коха-
ні…» (рум. мов.)
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»

23.40 Д\ фільм «Дорогами 
українців»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\фільм

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
0 7 . 0 5 , 0 8 . 3 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.15 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.30,18.40 Дайош молодьож!
12.55,19.10 Одна за всiх.
13.25 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.20 Дом 2.
16.10 УТЕТа тато!
16.40,21.00 Т/с «Унiвер».
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев+1» 
(2).
20.30,22.00 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.00 Т/с «Притулок» (2).
23.55 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.25 Х/ф «Кидайли-втiкачi».
02.05 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
06.50 «Уроки тiтоньки Сови».
07.20 Х/ф «Коли запiзнюються 
до ЗАГСу».
09.00 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Кобра 2. Анти-
терор».
15.30 Т/с «Морськi пiхотинцi».
23.30 Х/ф «Фрiда». (3).
01.55 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
05.00 «Правда життя».

 СТБ
05.50 «Нез`ясовно, але факт».
06.35 Д/ф.
07.00 Х/ф «Арфа для коха-
ної».
09.00 Х/ф «Я тебе люблю».
20.10 «Холостяк 2».
23.15 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
01.15 Х/ф «Богиня прайм-

тайму».
02.50 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Ранетки».
05.15 Зона ночi.
05.55 М/ф «Бетмен. Таємниця 
жiнки-кажана».
07.10 Х/ф «Вiднесенi вiтром».
11.45 Україна чудес.
14.40 Х/ф «Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь».
17.45 Х/ф «Гаррi Поттер i та-
ємна кiмната».
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i Ор-
ден Фенiкса».
23.45 Спортрепортер.
23.50 Х/ф «Меверiк».
02.15 Т/с «Молодi мушкете-
ри».
03.00,03.45 Зона ночi. Куль-
тура.
03.05 Швидкоплинний сон.
03.50,04.50,05.00 Зона Ночi.
03.55 Народження українсько-
го кiно.
04.55 Моя адреса - Солов-
ки. Не вдарте жiнку навiть 
квiткою.
05.05 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.55 «Халi Галi».
09.30 «Далекi родичi».
10.00 Т/с «Солдати».
14.00,19.05 «У пошуках при-
год».
14.55 «Жiноча лiга».
16.55 «Вiйна статей. Зрада».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Iсторiї великого мiста. 
Зiрковi нареченi».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
23.55 Т/с «Медiум».
00.45 Т/с «Менталiст».
01.25 Т/с «4400».
02.05 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт».
02.50 «Нiчне життя».  

понеділокВерсії 9 березня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 8 березня четвертеле

За останні роки в Україні 
вкрали 2 млн. га сільгоспугідь

Член Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань агропромислового комп-
лексу, член депутатської фракції Блоку 
«Наша Україна – Народна самооборона» 
Роман Ткач зустрівся з мешканцями 
сіл Маморниця, Радгоспівка, Цурінь 
Герцаївського району та спробував розі-
братися, чому влада гальмує вирішення 
питання розпаювання земель і майна 
дослідного господарства «Чернівець-

ке». У цих 3-х селах налічується 550 
осіб-пайовиків, на яких припадає 1000 
га землі. На зустріч прийшли понад 100 
стурбованих жителів. На їхню думку, 
хтось спеціально не хоче віддавати лю-
дям цю землю, оскільки вона є «ласим 
шматком» неподалік обласного центру. 

Пізніше нардеп поспілкувався з 
аграріями області та журналістами.

 – В Україні ринок землі асоціюється 

з базаром, тому навколо цієї проблеми 
чимало маніпуляцій та перекручувань, 
– каже Роман ТКАЧ. – Суспільство по-
ділилося на 2 групи: ультраліберали 
виступають за вільний ринок землі, 
а ультраконсерватори вважають, що 
земля, як і душа, не продається, тому 
категорично проти. Поглиблюють цю 
проблему і  недовершеність земельної 
реформи та її заполітизованість.

І хоча в Україні  діє мораторій на 
продаж землі до 1 січня 2013 року, 
протягом останніх років, за словами 
нардепа, в Україні 2 млн. гектарів землі 
сільськогосподарського призначення 
вже перетворилися на землі загально-

го користування. Це від-
бувається на «чорному» 
ринку, де різними сум-
нівними хитромудрими 
способами сільсько-
господарська земля 
легко змінює свій 
«статус».

За словами 
нардепа Романа 
Ткача, у світі немає 
жодної країни, де був би вільний 
обіг земель сільськогосподарсько-
го призначення. Держава регулює 
ринок, визначає кому і скільки 
землі виділити.

Нардеп визнав, що однією з най-
більших проблем є оцінка земель. Хоча 

наразі називається цифра у 300 до-
ларів за гектар, але поки немає ринку 
землі, ніхто  не знає її реальної вартості. 
Відтак, за словами Романа Ткача, в 
кінцевому результаті ціну землі визна-
чатимуть попит і пропозиція.

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

А протягом останніх 10-ти років – 10 млн. га

«Заграниця нам поможе», але й своя клепка не завадить
або Кілька слів про ризики та перспективи земельної реформи в Україні

Паї – як ваучери
Підставою для такого «оптимізму» є 

сутужне майнове становище господарів 
земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, серед яких пере-
важна більшість – сільські пенсіонери. 
За першої нагоди вони позбуватимуться 
своїх паїв, повторюючи сумний досвід 
містян, які свого часу реалізовували 
ваучери хто за пару копійок, а хто й 
за пляшку горілки. Тоді економічне 
невігластво населення пострадян-
ської України вартувало їй утворення 
вельми нечисленного прошарку, який 
зосередив у своїх руках більшу частину 
національного багатства. Якщо схожий 
сценарій повториться на останньому 
плацдармі української господарки, на-
слідки можуть бути непередбачуваними 
не лише для села, де мешкає третина 
українців, а й для усієї держави. 

Допомогти уникнути цього україн-
цям заповзялися іноземці – 2011 року 
розпочато розрахований на 5 років 
проект Агенства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Агроінвест», що 
фінансується урядом США. (Втім, у при-
ватизації підприємств вони нам також 

допомагали, а що вийшло?!. – ред.) 
Першим етапом широкої інфор-

маційної кампанії в рамках проекту 
стало проведення медіа-заходів в усіх 
регіонах країни.

Майнові інтереси  
доведеться відстоювати

Наразі американці спільно з на-
шими експертами готові надавати 
після скасування мораторію на про-
даж земель сільськогосподарського 
призначення технічно-правову до-
помогу селянам у відстоюванні їхніх 
майнових інтересів. Логіку своїх дій 
іноземці пояснюють просто – Україна 
зберігає потужний потенціал світової 
житниці і є учасником глобальної іні-
ціативи із забезпечення продоволь-
чої безпеки. Тож світ зацікавлений у 
розвиткові цивілізованого ринку сіль-
госпугідь в нашій країні, що діятиме 
за чіткими, прозорими та зрозумілими 
усім правилами і забезпечуватиме 
конкурентоспроможність виробників 
усіх форм власності. 

Сьогодні в країні триває обговорення 
без перебільшення доленосного Закону 

«Про ринок земель», який не лише ви-
значатиме порядок функціонування 
ринку сільськогосподарських наділів, 
а й значною мірою вплине на соціальну 
сферу. Адже, крім прогнозованого обез-
земелення та подальшого зубожіння 
певної частини селян,  запровадження 
ринку землі загрожує також скороченням 
кількості малих та середніх виробників, 
яким без державної підтримки буде не під 
силу конкурувати з потужними агрохол-
дингами. Останні займаються переважно 
вирощуванням зернових монокультур 
та не надто переймаються необхідністю 
сівозміни. А завдяки застосуванню сучас-
ної техніки залучають до роботи мізерну 
кількість працівників і сплачують податки 
за місцем реєстрації, а не за місцем веден-
ня господарської діяльності. Отже, ані про 
створення нових робочих місць, ані про 
поповнення бюджету громад та розбудо-
ву інфраструктури села, не кажучи вже 
про вимогу збереження якості ґрунтів, 
не йдеться. Тоді як саме дрібні сільгосп-
виробники з їх невеликими доходами 
роблять для місцевих громад незрівнянно 
більше, ніж потужні гравці агробізнесу. 
Крім того не слід забувати, що саме на 
фермерів припадає левова частка виро-
щеної  в Україні картоплі, овочів і фруктів, 
а також вироблених молока й яєць. Тому 
зникнення з ринку сільгосппродукції ма-
лого та середнього виробника, крім усіх 
соціальних негараздів, несе в собі ще й 
загрозу продовольчій безпеці.

Чи врятує правова 
підтримка

З огляду на те, керівник проекту 
«Агроінвест» Даніел Темен вбачає 

одним з основних завдань проведен-
ня широкої інформаційної кампанії, 
яка дозволить селянинові отримати 
необхідні знання, допоможе краще 
розпоряджатися своїми правами та 
застереже від непродуманих рішень. 
Для цього в усіх регіонах України 
буде створено служби правової під-
тримки, де селянам не лише надава-
тимуть безкоштовно роз’яснення та 
консультації, а й за потреби забез-
печуватимуть їм супровід у судах. 

Крім того, в рамках проекту аме-
риканські та українські експерти до-
помагають агровиробникам знаходити 
фінансування свого бізнесу та ринки 
збуту власної продукції. Адже саме ці 
дві ланки залишаються найбільш слаб-
кими та гальмують розвиток сільського  
господарства в Україні. Зокрема, за 
словами експерта з агрокредитування 
Наталії Ільїної, банки віддають перевагу 
юридичним особам, яким легше надати 
інформацію про задокументований обіг 
коштів та власну кредитоспроможність. 
Що ж до дрібних виробників, то їм могли 
б стати у нагоді кредитні спілки, однак 
вони нерідко відлякують потенційних 
клієнтів високими ставками кредитів. 
Власне створення ефективних кредит-
них інструментів та усунення законо-
давчих перешкод між кредиторами та 
позичальниками на селі буде предметом 
подальшої серйозної роботи експертів, 
до якої залучатимуться також обидві 
сторони. 

Треба об’єднуватися
Стосовно ринків збуту вирощеної 

продукції, то найбільш прийнятний ви-

хід спеціаліст з організації виробників 
проекту USAID «Агроінвест» Владислав 
Карпенко вбачає в об’єднанні дріб-
них фермерів. На його думку, саме за 
умови кооперації можливе ефективне 
зберігання, сортування, охолодження, 
а також маркування та реалізації про-
дукції.  Успішний досвід роботи таких 
об’єднань, які вже діють зокрема в Кри-
му, підтверджує ефективність обраної 
моделі господарювання.

***
Попри всю суперечливість ситуації 

з ринком оренди землі, яка склалася 
нині в Україні, її громадяни поза всяким 
сумнівом дійшли усвідомлення того, що 
земля повинна зрештою стати товаром. 
Бо, по-перше, цей ринок має вийти з 
тіні та приносити гроші у бюджет, а, 
по-друге, стимулювати розвиток на-
ціональної економіки та сільської гро-
мади. Адже всім зрозуміла різниця між 
орендарем та міцним господарем, який 
готовий робити довгострокові інвести-
ції і в свою землю, і в інфраструктуру 
свого села. 

Завдання законодавця нині 
– захистити селянина, який 
прагне працювати на своїй зем-
лі, а суспільства – знайти для 
цього необхідні важелі впливу. 

Адже коли останній наявний актив 
національної економіки буде спро-
даний за кількасот гривень готівки, 
нарікати на те, чого ми всі так живемо, 
вже ніхто не матиме жодного мораль-
ного права. 

Наталка ЮРІЙЧУК, «Версії»

Відомо, що вивезені під час фашистської окупації українські 
чорноземи окислилися в омитій холодними північними 
морями Німеччині та під впливом тамтешніх кліматичних умов 
втратили свої унікальні родючі властивості. Попри те у сучасній 
Німеччині 1 га землі коштує 10-11 тис. євро, причому це далеко 
не гранична ринкова вартість на землю у країнах Єврозони. 
Натомість хрестоматійно плодючим українським ґрунтам у 
перший рік після скасування мораторію експерти прогнозують 
«красну» ринкову ціну в межах 4-7 тис. грн за гектар. 

На Буковині ж не розпайованою залишається земля у 
3-х селах Герцаївщини. Розбиратися, чому влада гальмує 
розпаювання земель,  на Буковину приїхав народний депутат.

земельні
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Версії
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оздоровчі

 УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
06.50 Ексклюзивне iнтерв`ю.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,13.25,14.30,16.50,22.50 
Погода.
0 9 . 0 5  С м i ш н и й  т а  щ е 
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.30 Доки батьки сплять.
10.55 Кумири i кумирчики.
11.20 Як це?
11.45 Ближче до народу.
12.20 Караоке для дорослих. 
Святковий випуск.
13.30 Шеф-кухар країни.
14.35 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 
(чоловiки).
15.35 Королева України.
16.20 Дiловий свiт. Тиждень.
16.55 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 
(жiнки).
17.45 Маю честь запросити.
18.25 Хокей. Чемпiонат Укра-
їни. «Беркут» (Київ) - «Дон-
бас-2» (Донецьк). В перервi 
- Головний аргумент, Офiцiйна 
хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Свої. Євген Дятлов.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Доки батьки сплять.
02.45 Кумири i кумирчики.
03.15 Ближче до народу.
03.45 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 
(чоловiки).
04.35 Бiатлон. ЧС. Мас-старт 
(жiнки).
05.30 Околиця.

  «1+1»
06.00,04.05 Комедiя «Ти i я».
08.30 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.00 «Дикi i смiшнi».
11.25,02.50 «Хованки».
12.25,03.35 «Я так живу».

13.25 «Пекельна кухня 2».
14.30 «Велика рiзниця по-
українському».
15.30 Мелодрама «Стежка 
вздовж рiчки».
19.30,00.10 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
22.45 Т/с «Iнтерни». (2).
23.10 «Свiтське життя».
0 1 . 0 5  К о м е д i я  « К л у б 
самогубцiв». (3).

 IНТЕР
04.50 Х/ф «Спадкоємиця».
05.00 «Знак якостi».
07.50 «Формула кохання».
08.45 «Ранкова Пошта з Пуга-
човою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05,03.30 Х/ф «Приходьте 
завтра».
13.00 Т/с «Свати 4».
16.10 «Вечiрнiй квартал. А за 
вiконцем мiсяць березень».
18.05, 20.55 Х/ф «Один єдиний 
i назавжди».
20.00,01.50 «Подробицi тиж-
ня».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.05 Х/ф «Неiдеальна жiнка».
02.35 Д/ф «Вальтер Запаш-
ний. Приборкання норовли-
вих».

 ICTV
05.00,05.20 Погода.
05.05 Факти.
05.25 М/ф.
07.00 Квартирне питання.
07.55 ЄвроФуд-2012.
08.20 Анекдоти по-українськи.
08.55 Т/с «Рюрiки».
09.40,03.25 Х/ф «Космiчний 
джем».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «Друге дихання».
14.35 Х/ф «Кiлери».
16.45 Х/ф «Бiблiотекар 2. 
Повернення в копальнi царя 
Соломона».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
21.55 Х/ф «Бiблiотекар 3. Про-
кляття Чашi Iуди».
23.55 Голi i смiшнi.
00.55 Х/ф «Найманi вбивцi». 
(2).
03.10 Iнтерактив. Тижневик.
04.45 Свiтанок.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 

час».
06.45,07.40,08.25,18.55,23
.30,00.20,03.30,04.30 «Час 
спорту».
06.50,00.25,02.25,03.35,04.35,
06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00 «Час 
новин».
07.10 «Клуб 700».
07.35,08.15,22.25,23.25,00.15,
03.20,04.20 «Бiзнес-час».
07.50,08.30,09.15,10.10,13.
10,14.15,17.15,17.50,00.30 
«Погода».
08.35 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.15 «Технопарк».
11.15 «Трансмiсiя-тест».
11.30,19.15,02.10,06.20 «Тема 
тижня».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.20 «Свiтська кухня».
16.20 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15 «Машина часу».
19.30,01.00,05.00 «РесПублiка 
iз Анною Безулик».
21.00 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.30 «Хронiка тижня».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
02.30 «Лiсовий патруль».
03.40 «Вiкно в Європу».

 ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 00.50 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.15, 17.20, 21.50, 
00.45 Познайомимось?
9.25  Вихід є…
9.55, 17.25 Погода
12.00 Фейс контроль
12.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00 Х/Ф «Закохатися у бра-
тову наречену» 
16.20 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 00.40 Нова гостьова
22.00 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00, 3.30 Х/Ф «Залягти на 
дно у Брюгге»

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.15, 12.55, 
14.40, 18.30, 20.50, 00.25 
«Погода»
07.05,12.00 «Хенд-мейд» 
07.30, 12.30, 16.15 «Малятко»
07.50,11.20 «Дизайн»

08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30 Д/ф «Грейс»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 «Співаємо для найрідні-
ших». Ст. «Шарм»
17.00 Музична програма (рум. 
мов.)
17.30 Д/ф «Мерилін»
18.35 «Битва націй»
21.00 Телевізійна Буковинська 
об’єднана ліга КВН «Торнадо» 

 «УКРАЇНА»
06.00, 05.30 Срiбний апель-
син.
06.30 Подiї.
06.50,10.00 Х/ф «Своя прав-
да».
09.00 Ласкаво просимо.
12.00, 01.20, 04.00 Т/с «Час 
Волкова».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 
7».
15.00 Т/с «Цвiт черемхи».
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий 
комiтет».
19.00 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф «Фартовий». (2).
Профiлактика.

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.05 Д \фільм «Доро-
гами України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.26, 
21.00, 00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.00 «Телеме-
ридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.50, 
00.10, 03.00  «Музичний екс-
прес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - весе-
линчики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.16 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Фільми 
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.05, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Експромт»
18.20 «Ключ до самопізнання»
18.50  «Формула успіху» 
19.30 «Подіум її життя»

20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 ТЕТ 2.0.
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата».
11.30 Єралаш.
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.55 Чортицi в спiдницях.
13.20 Валєра TV.
13.50,19.55 Т/с «Унiвер».
15.15 М/ф «Бiлка та Стрiлка. 
Зорянi собаки».
16.40 Х/ф «Кохання-зiтхання».
18.30 Лялечка 2.
19.25,21.55 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
22.20 Бабуни & дiдуни 2.
22.45 Х/ф «У русi». (2).
00.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.20 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.15 «Легенди бандитського 
Києва».
07.35 Т/с «Захист Красiна».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Банда артистiв.
12.00,03.30 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 
5».
19 .00  Х /ф «Пригоди на 
«Посейдонi».
22.40 Х/ф «Обитель дияво-
ла». (2).
00.45 Х/ф «Вiртуальний 
шторм». (2).
02.45 «Речовий доказ».
05.00 «Правда життя».

 СТБ
05.25 М/ф: «Бременськi му-
зиканти», «Таємниця третьої 
планети».
06.55 Х/ф «Людина народи-
лася».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.50,01.05 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.50 «Караоке на Майданi».

12.50 Х/ф «Зiта i Гiта».
16.10 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
21.00 Х/ф «Любов на два по-
люси».
23.00 Х/ф «Посмiхнися, коли 
плачуть зiрки».
02.00 Х/ф «Жiноча робота з 
ризиком для життя».
03.55 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50 Клiпси.
06.10,04.05 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/ф «Як приручити 
ведмедя».
10.00 Даєш молодь!
10.30 Х/ф «Володар сторiнок».
11.50 Парад порад.
13.00 Пiранi.
13.35 Файна Юкрайна.
1 4 . 1 5  Х / ф  « М а л е н ь к i 
негiдники».
16.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
лев, чаклунка i чарiвна шафа».
19.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан».
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Солдат». (2).
01.00 Спортрепортер.
01.05 Т/с «Молодi мушкете-
ри».
02.05,02.25 Зона ночi. Куль-
тура.
02.10 Обожнена.
02.30,03.30,04.00 Зона Ночi.
02.35 Семеренки.
03.35 Чорний колiр порятунку.
04.45 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.25 М/ф «Маленькi герої».
10.05 Д/ф «Акулячий пляж».
11.00 Д/ф «У центрi подiй».
12.00 Х/ф «Реальнi дiвчата».
13.50 Х/ф «Потапов, до до-
шки».
15.50 Х/ф «Про любоff».
18.00 «Красиво жити. Хоббi».
19.05 М/ф «Шрек».
20.50 Х/ф «Зоряний шлях: 
Помста».
23.15 Х/ф «Альфа-Дог».
01.25 Х/ф «Серпень».
02.45 Х/ф «Жiнки в бiдi».
04.10 «Нiчне життя».  
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 УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.50 Д/ф «Свiт тварин з Джеро-
дом Мiллером».
07.15 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.15 Шустер-Live.
09.00 Школа юного суперагента.
12.10 Ян Табачник. «Коханi 
жiнки».
14.10,22.40,22.55 Погода.
14.25 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. «Iллiчiвець» 
(Марiуполь) - «Шахтар» (До-
нецьк).
15.15 В перервi - Зелений кори-
дор, Погода.
16.35 Золотий гусак.
17.00 Бiатлон. ЧС. Естафета 
(жiнки).
17.35 Ювiлейний вечiр Андрiя 
Демиденка.
19.15 Шевченкiвський вечiр.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Зворотний зв`язок.
21.40 Концертна програма «Для 
тебе, кохана».
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Ультра. Тема.
23.15 Погода.
23.20 Ера здоров`я.
23.45 Ексклюзивне iнтерв`ю.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
01.40 М/с «Сандокан».
02.30 ТелеАкадемiя.
03.30 Про головне.
03.50 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
04.15 «Вiра. Надiя. Любов».
05.05 Фольк-music.

  «1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.10 «Справжнi лiкарi 2».
08.05 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.00 Мелодрама «Весна у 
груднi».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Стежка 
вздовж рiчки».

00.00 Бойовик «ХХХ 2». (2).
01.50 Трилер «Амфiбiя». (3).
03.10 «Грошi».
04.00 Комедiя «Прада i по-
чуття».

 IНТЕР
05.15 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.40 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 Х/ф «Спадкоємиця».
14.20 Концерт «Тобi єдинiй».
16.00 Т/с «Байки Мiтяя» Заключ.
18.05 «Вечiрнiй квартал».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «8 березня у 
великому мiстi».
22.25 Х/ф «Весiлля за обмiном».
00.25 Х/ф «Москва сльозам не 
вiрить».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 Х/ф «Не намагайтеся 
зрозумiти жiнку».

 ICTV
04.05,04.40 Погода.
04.10 Факти.
04.20 Свiтанок.
04.45 Iнший футбол.
05.10 Х/ф «Клеопатра».
08.35 Стережися автомобiля.
09.15 Козирне життя.
09.35 Люди, конi, кролики... i 
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Х/ф «Повторно не по-
садять».
13.45 Стоп-10.
14.45 Провокатор.
15.45 Максимум в Українi.
16.45 Х/ф «Бiблiотекар. У по-
шуках Списа Долi».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
19.00 Х/ф «Кiлери».
20.55 Наша Russia.
21.50 Х/ф «Найманi вбивцi». (2).
00.35 Х/ф «Божевiльнi». (2).
02.15 Х/ф «Духiв день». (2).
04.00 Олiмпiляпи.

 5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.40,08.25,18.55,23.30,0
0.20,03.30,04.30 «Час спорту».

06.50,00.25,02.55,03.35,04.35 
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,01.00,
02.00,05.00,06.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.35,08.15,23.25,00.15,03.20,0
4.20 «Бiзнес-час».
07.50,08.30,09.15,10.10,13.10,14
.15,17.15,17.50,00.30 «Погода».
08.35 «Свiтська кухня».
09.20,15.20 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.15 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.20 «Драйв».
14.20 «Гра долi».
16.20 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Акцент».
19.15,01.15,05.15 «Тема тижня».
19.30,01.30,05.30 «Кабiнет».
20.10,02.10 «Портрети з Сергiєм 
Дорофеєвим».
21.15,06.10 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00 «Машина часу».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
23.40,03.40 «Життя цiкаве».

 ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.30 Пан-
но Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50, 
0.25 Познайомимось?
9.00, 12.30 Про казки 
9.55, 17.25 Погода
12.00 Фейс контроль
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15 Х/Ф «Закохатися у братову 
наречену» 
16.00 Радіус
16.30 Привітай
22.15, 3.00 Х/Ф «Кохання за 
часів холери» 

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.55, 11.15, 12.55, 14.40, 
18.30, 21.25, 00.35 «Погода»
07.05, 08.00 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 17.50, 
19.05,01.20 «Парад планет»
09.00, 23.30 «Дизайн»
09.25, 19.00 «Афіша» 
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 

Святкова, 1»
12.00 «Містер «М» та круті 
чуваки»
12.25 «Битва націй»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Концерт «І. Сказіна». 
Романси 
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Повернення» (2)

 «УКРАЇНА»
06.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15,04.25 Х/ф «Полiцейський 
з половиною».
09.30 Журнал УЄФА Євро-2012.
10.00 Х/ф «Навiщо ти пiшов».
12.00, 01.45, 03.40 Т/с «Час 
Волкова».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
16.00 Святковий концерт до 8 
березня «Всi зiрки для коханих».
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт черемхи».
21.20 Х/ф «Своя правда».

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \фільм «Дорогами Укра-
їни»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00, 
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телеме-
ридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 15.50, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Палітра»
08.40 М/фільм
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Святині Буковини»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
12.30 «Палітра»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 04.55 «А музика зву-
чить…»
15.20 «Невигадані історії»
16.05, 22.30, 01.25 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
19.30 «Формула успіху»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Зелений БУМ»
00.40 «Одвічні цінності»
04.25 «Пам’ять»

 ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Байдикiвка.
08.30 Телепузики.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40,15.10 Єралаш.
10.05 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.20 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата».
15.30 Бабуни & дiдуни 2.
16.00,21.10 Т/с «Унiвер».
17.25 М/ф «Бiлка та Стрiлка. 
Зорянi собаки».
18.50 Х/ф «Кохання-зiтхання». 
(2).
20.40,21.40 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
22.05 Чортицi в спiдницях.
22.30 Х/ф «Темний свiт». (2).
00.25 Т/с «Надприроднє» (2).
01.20 До свiтанку.

 НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.20 «Легенди бандитського 
Києва».
07.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.20 Х/ф «Збройний опiр».
11.30 «Речовий доказ». Прий-
шов, побачив, пограбував.
12.00 Д/ф «Шахрай у законi».
12.45 Х/ф «Хрестоносець».
15.00 Т/с «Захист Красiна».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 5».
23.00 Х/ф «Iгри пристрастi». (2).
01.00 Х/ф «Фрiда». (3).
03.05 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.00 «Правда життя».

 СТБ
05.15 М/ф «Вiннi-Пух i всi-всi-
всi».
05.55 Х/ф «Солодка жiнка».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
08.50 «Їмо вдома».
09.55 «Кулiнарна династiя».
12.15 «Зоряний ринг».
14.50 «Холостяк 2».
18.00 «Холостяк 2. Як вийти 

замiж».
19.00 «Україна має талант! 4».
21.45 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика».
23.50 Х/ф «Заздрiсть богiв». (2).
02.25 Нiчний ефiр.

 НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Шина».
06.15,04.25 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
07.55 Х/ф «Все можуть королi».
10.00 Ревiзор.
11.05 Аферисти.
12.05 Топ-100.
13.20 Новий погляд.
14.25 Кухня на двох.
15.25 Даєш молодь!
15.55 Україна чудес.
16.55 Х/ф «Чаклунка».
19.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: лев, 
чаклунка i чарiвна шафа».
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Надто крута для 
тебе». (2).
01.35 Спортрепортер.
01.55 Т/с «Молодi мушкетери».
02.40,03.05 Зона ночi. Культура.
02.45 Solo-Mea.
03.10,04.20 Зона Ночi.
03.15 ТБ про ТБ.
03.45 Зiрки на обрiї.
05.05 Зона ночi.

 К1
05.45 «Ранок на К1».
08.30 М/ф «Новий братик».
10.05 Д/ф «У центрi подiй».
11.05 Д/ф «Акулячий пляж».
12.00 Х/ф «Ще одна iсторiя про 
Попелюшку».
13.50 Т/с «Правдива iсторiя про 
червонi вiтрила».
17.45 «Розкiшне життя».
18.35 «КВН».
20.50 Х/ф «Про любоff».
23.00 Х/ф «Привид опери».
01.35 Х/ф «Жiнки в бiдi».
03.00 Х/ф «Серпень».
04.20 «Нiчне життя».  

Версіїсубота 10 березня теле

8понеділокВерсіїнеділя 11 березня теле
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ТОВ «ТД Укрспецреалізація»оголошує прилюдні торги  з реалізації нерухомого майна,яке належить  ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних торгах 
арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 – будівля контори площею 72,46 кв. м; вбиральня; ворота; криниця; огорожа у кількості 3 шт.; операторська, площею 50,7 кв. м; погріб; сарай, склад 
матеріалів площею 132,7 кв. м, за адресою  Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Іванівці, вул. Залізнична, 3.Будівля контори (літ. «А-І») площею 72,46 кв. м, вбиральня (літ. «Е»); ворота; криниця; 
огорожа у кількості 3 шт.; операторська, (літ. «В») площею 50,7 кв. м; погріб; сарай (літ. «Г»), склад матеріалів (літ. «Б») площею 132,7 кв. м. Фундаменти  -  з/б;  стіни  -  цегляні;  перекриття  -  дерев›яні;  
покрівля  -  азбестофанера; підлога  -  дерев›яна;  отвори  -  дерев›яні.  Інженерне  забезпечення:  електропостачання, опалення.Земельна ділянка площею 13623 кв.м. знаходиться в довгостроковій оренді.
Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу.Стартова ціна лоту 293 588,30 грн. без ПДВ (Договір № 1-00087 від 30.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 14 679,00 грн. без ПДВ.Майно 
реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед  ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески на кожний лот учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок  
№  26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудуться  19.03. 2012 р. о 16.00 г за адресою: Чернівецька 
область, смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, в приміщенні ВДВС Кельменецького РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних 19.03. 2012 р. до 15.00г.Ознайомитися з майном можна щодня 
за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02.  Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та святкових днів 
на депозитний  рахунок №  37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-б.

Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. 
Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 37142158 проводить  прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна: ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною 
площею 160,80кв.м., з прилеглою земельною ділянкою загальною площею 
800 кв.м., який розташований по вул. Кармелюка,92, смт. Берегомет, Ви-
жницького району, Чернівецької області та є власністю Рощебак Єфросинії 
Степанівни (вул. Кармелюка,92, смт.Берегомет, Вижницького району, 
Чернівецької області, ІПН2192127204). Житловий цегляний будинок за-
гальною площею 160,80кв.м,  складається з двох поверхів та п’яти кімнат, 
коридору, вбиральні. Висота – 2,70м. Фасад будинку – штукатурка, по-
білка. Фундаменти – бутобетонні, стіни, перегородки – цегляні, перекриття 
дерев’яне штукатурка, дах – двохскатний, метало черепиця, по дерев’яних 
конструкціях, підлоги дощаті, прорізи – дерев’яні, внутрішнє оздоблен-
ня – просте штукатурка, інженерне забезпечення – електроосвітлення. 
Приміщення житлового будинку знаходиться в задовільному технічному 
стані. Будинок розташований на приватизованій земельній ділянці пло-
щею 800кв.м. кадастровий номер 75205553000:01:002:0238, цільове 
використання якої – для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. Поряд з земельною ділянкою проведено 
мережі електропостачання та газопостачання. Майно є власністю боржника 
на підставі договору – дарування серії ВКІ № 138582 від 27.05.2008 року 
та державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 
359604. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 247072,00 грн. (без ПДВ) (договір № 
1-25113 від 30.12.11)Гарантійний внесок – 37 060,80 грн без ПДВ Майно 
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  Фло-
рескул Василь Фрізантович, с. Верхні Станівці, Кіцманського району, Чер-
нівецької областіПо лоту обмеження на використання загальні визначені 
законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання 
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний 
рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код 
ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». По-
силання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги 
призначені на 22 березня 2012 р. об 12:00 год. за адресою:  Чернівецька 
область, Вижницький район, смт. Берегомет, в приміщенні Сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 19 березня 2012 р. до 12:00 год. Остаточна 
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів 
з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на де-
позитний рахунок № р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій області, 
МФО 856135, ЄДРПОУ 34831565, одержувач: ВДВС Вижницького район-
ного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 
год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно 
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: 
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Красиві очі – здорові очі

Найчастіше темні кола під очима з’являються 
при стресових ситуаціях, коли відбувається 
погіршення живлення шкіри, та при постійних 
переохолодженнях. Шкідливі звички – нікотин та 
алкоголь також шкодять зовнішньому вигляду. 
«Синці»  можуть з’явитися й через хронічну втому 
та регулярне недосипання та як наслідок серйоз-
них захворювань внутрішніх органів: алергічні 
реакції, захворювання серцево-судинної системи, 
печінки, нирок, щитовидної залози, гіповітаміноз 
тощо. Але буває і генетична схильність до темних 
кіл, коли кровоносні судини розташовані доволі 
близько до поверхні шкіри. У такому випадку – це 
індивідуальна особливість організму.

Механізм утворення темних кіл
Шкіра навколо очей дуже тонка – приблизно в 

4 рази тонша, ніж на інших ділянках обличчя. Якщо 
кров належною мірою не насичується киснем, за-
стоюється в капілярах під очима, то вона починає 
просвічуватися. В результаті з’являються темні 
кола й очі виглядають запалими. 

Радить лікар 
Спеціалісти вважають, що коли синюватість 

під очима стала постійною і вона не є спадковою, 
її треба лікувати. 

Лілія ГУЛЕЙ, асистент кафедри дермато-
венерології БДМУ, кандидат медичних наук 

зазначає, що синюшний колір параорбітальної 
ділянки може бути першим проявом атопічного 
дерматиту, що поступово перейде у висип на 
шкірі. Дуже часто таке спостерігається у малюків 
шестимісячного віку, матері яких не правильно 
харчувалися протягом вагітності, або ж у немов-
лят, яким вводять прикорм.    

Якщо говорити про серйозніші захворюван-
ня, продовжує Лілія Омельянівна, то це може бути 
і дерматоміозит. Знову ж таки, першим проявом 
цього захворювання є ефект «окулярів». Бо як ві-
домо, наша шкіра є дзеркалом внутрішніх органів.

Довідка
Атопічний дерматит – це хронічне алергіч-

не захворювання, яке може розвиватися з шести-
місячного віку малюка. Типовими клінічними про-
явами атопічного дерматиту є висипання на шкірі. 

Дерматоміозит – це хвороба з системним 
ураженням поперечносмугастої мускулатури за-
пального характеру, яка часто супроводжується 
дерматозом. 

Дерматоз (дерматози) – це загальна назва 
шкірних захворювань. Дерматоз може виникати 
в будь-якому віці внаслідок впливу зовнішніх або 
внутрішніх причин. Лікування дерматозів про-
водиться в залежності від форми захворювання і 
причини, що його викликала.

Серед дерматозів найбільш велику групу 
представляють дерматит та екзема. Ці два по-
няття використовуються як синоніми. Дерматит 
(екзема) – це запалення поверхневих шарів шкі-
ри нервово-алергічної природи. Причина – підви-
щена чутливість шкіри до впливу внутрішніх або 
зовнішніх факторів (алергенів). Дерматит розви-
вається на такому «сприятливому» тлі, як стреси, 
ендокринна патологія, хвороби шлунково-киш-
кового тракту та інші супутні захворювання, які 
підривають імунну систему. У результаті виникає 
неадекватна реакція імунітету на різні зовнішні 
і внутрішні впливи у вигляді шкірних висипів.

Марина КАРЛІЙЧУК, доцент кафедри 
офтальмології БДМУ, консультант-офталь-
молог Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру, закликає нас одразу 
звертатися до лікаря:

– Якщо причина утворення темних кіл – за-
хворювання внутрішніх органів, то ці недуги 
потрібно лікувати, – каже вона. – Якщо ж від 
утоми, то варто подбати про хороше крово-
постачання. Для цього треба спати не менше 
8 годин на добу, більше часу проводити на 
свіжому повітрі або частіше провітрювати при-
міщення, в якому працюєте. А ще – збільшіть 
свою фізичну активність. Також відмовтеся від 
куріння, скоротіть кількість вживаного алко-
голю, – продовжує профі.– Корисно збагатити 
свій раціон продуктами, багатими вітаміном С, 
бо він зміцнює стінки судин. До таких продуктів 
належать: цитрусові, малина, червоний перець, 
відвар шипшини, помідори тощо. Маю також і 
косметичну пораду: умивайтеся прохолодною 
водою. Кінчиками пальців масажуйте проблем-
ну ділянку.  

Маскуємо проблему
Якщо ж темні кола – спадкові, не засмучуйтесь, 

а починайте займатися маскуванням. Використовуй-
те тональний крем, але він повинен бути на два тони 
світлішим, ніж основа макіяжу. Наносити будь-який 
засіб під очі потрібно делікатними рухами, оскільки 
шкіра там дуже чутлива.

Народ скаже, як зав’яже…
Якщо ви прихильники народної медицини, то 

користуйтеся народними рецептами проти «синців» 
під очима.   

Картопляна маска: Попередньо відваріть кар-
топлину і дайте їй охолонути. Після цього розріжте на 
дві половинки і прикладіть до очей на 20-30 хвилин.

Чайний компрес: заваріть 1 чайну ложку 
чорного чаю на чверть склянки окропу, зачекайте 
30 хвилин і потім процідіть.

Вату, змочену у настояному чаї, прикладіть на 
проблемну ділянку та тримайте 15 хвилин, періодич-
но змочуючи її в чаї. Після цього протріть очі ватою, 
змоченою в прохолодній воді. 

Крижана маска: візьміть шматочки коло-
того льоду, загорніть їх у пластиковий пакетик і 
покладіть під очі на 5 хвилин. Лід можна замінити 
одноразовими паперовими пакетиками з чаєм. У 
цьому випадку слід спочатку заварити їх, а потім 
охолоджені покласти в холодильник і вже після 
цього на кілька хвилин поставити на повіки. 

Компреси із сиру: по десертній ложці сиру за-
горніть у невеликі клаптики тканини та покладіть на 
повіки на 10 хвилин. 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Краса очей визначається не тільки їхнім кольором і формою, а й 
станом так званої  параорбітальної ділянки. І коли під очима з’являються 
темні кола, які ще називають «синцями», це дуже непокоїть жінок. Тому 
вони  намагаються приховати їх за допомогою дорогої косметики й 
різноманітних тональних кремів, не здогадуючись, що цю ваду треба не 
маскувати, а лікувати.
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Родимки здатні  
передбачати майбутнє?.. 

ОВЕН

Проявіть наполегливість при досягненні поставле-
них цілей. Тоді вам вдасться зрушити з мертвої точки 
навіть ті питання, які раніше не піддавалися рішенню. 
Зміцняться стосунки з батьками. Але зовнішні обставини 
складатимуться несприятливо, через це ваша активність 
буде істотно обмежена.

ЛЕВ

Можете раз і назавжди позбутися окремих шкідли-
вих звичок. Найкращі для цього дні – понеділок і вівто-
рок. Також це сприятливий час для лікування будь-яких 
захворювань та подолання кризових ситуацій. Можливий 
невеликий матеріальний збиток. 

СТРІЛЕЦЬ

Будь-які роботи по дому в цей період складуться легко 
і гладко. Вільний час краще всього провести в колі родини. 
Якщо ви любите ходити по магазинах, то шопінг буде вда-
лим. Друга половина тижня може бути пов’язана з деякими 
складнощами у взаєминах з начальством.

ТЕЛЕЦЬ

Подорожі і навчання у першій половині тижня – це 
ті напрями, де ви будете найбільш успішніші. У другій 
половині тижня посилиться напруга романтичних сто-
сунків. Якщо ви не впевнені в своїх почуттях, краще 
зробіть паузу. 

ДІВА

Деякі актуальні питання будуть успішно вирішені 
за підтримки коханої людини, яка проявить ініціативу і 
візьме на себе левову частину відповідальності. Спри-
ятливий час для виховання дітей: у вас проявиться 
яскравий педагогічний талант. 

КОЗЕРІГ

Вам вдасться реалізувати свої особисті наміри, якщо 
будете перебувати в постійному контакті з оточуючими 
людьми. У цей період можна змінити свій зовнішній вигляд. 
Друга половина тижня може бути напруженою для водіїв, 
бо зростає ймовірність поломки транспортних засобів. 

БЛИЗНЮКИ

На початку тижня захочеться проявити себе в екс-
тремальних видах діяльності. Вас буде захоплювати 
все, що пов’язане з ризиком, гострими відчуттями, 
боротьбою. Саме сміливі нестандартні вчинки прине-
суть успіх. У кінці тижня можуть виникнути труднощі  у 
стосунках з дітьми.

ТЕРЕЗИ

На початку тижня присвятіть себе сім’ї та домашнім 
справам. Займіться благоустроєм свого сімейного гніздечка. 
Якщо з вами живуть батьки, зніміть з них частину турбот. 
Рівень захисних сил організму знизиться, тому ризикуєте 
«підчепити» вірусні інфекції.

ВОДОЛІЙ

На початку тижня усамітніться від усіх і розберіться 
зі своїми думками і почуттями. Зробіть паузу у своїй ак-
тивності, особливо, якщо накопичилося багато проблем і 
невирішених питань. Можливі фінансові збитки, поломки 
техніки, втрата або крадіжка грошей. 

РАК

Намагайтеся частіше з’являтися на людях разом з 
коханою людиною на початку тижня. Це підвищить ваш 
авторитет в очах оточуючих. У другій половині тижня, 
особливо у суботу і неділю, можуть виникнути трудно-
щі у взаєминах з родичами. Причина – чутки і плітки.

СКОРПІОН

Активніше спілкуйтеся з оточуючими. З’явиться 
потреба бути в курсі новин, що стосуються знайомих, 
родичів, друзів або сусідів. Ці дні для поїздок, зустрічей, 
нових знайомств. Частіше бувайте на свіжому повітрі. 
Утримайтеся від відвідування розважальних закладів. 

РИБИ

Більше спілкуйтеся з друзями. Це вдалий період не 
тільки для зміцнення колишніх дружніх стосунків, а й 
для знайомства з новими людьми. У другій частині тижня 
можуть виникнути труднощі при взаємодії з партнером по 
шлюбу чи бізнесу. Уникайте суперечок і не критикуйте. 

Гороскоп  на тиждень

Мовою форм
Родимка у формі хреста «каже» своєму 

«господарю» про важкі випробування у 
житті. Також не принесе щастя родимка у 
формі квадрата. 

А ось родимка у формі трикутника за-
свідчує, що людину чекає велике щастя. 
Родимка у формі зірки дуже рідкісна та цей 
знак вельми щасливий. 

Родимка у формі кола, що нагадує 
місяць, вказує на те, що людина володіє 
дивовижною інтуїцією і здатна передбачити 
певні події.

Про що розкажуть 
родимки на обличчі?.. 

 1. Родимка під №1 (див. мал.) означає, 
так зване, «третє око» Шиви. Така людина 
володіє добре розвиненою інтуїцією та жа-
добою до знань.

2. Ця родимка є ознакою пристрасно-
го, ревнивого і дратівливого характеру.

3. Така родимка спостерігається у 
романтичних натур, вони обирають, за-
звичай, інтелектуальні професії.

4. Родимка під правим оком є ознакою 
вічного кохання та подружньої вірності, 
чуттєвості та щедрості у стосункахах.

5. Родимка під №5 означає мінливий 
характер і вибуховий темперамент. Во-
лодар такої родимки схильний до легко-
важності в інтимному житті.

6. Родимка на носі засвідчує, що лю-
дина має пристрасть до мандрівок, є фан-

тазером і творчою особистістю.
7. Ця родимка – ознака необґрунтова-

них ревнощів та егоїстичного характеру.
8. Родимка під лівим оком є ознакою 

надзвичайної чуттєвості та пророкує ба-
гате на емоції подружнє життя.

9. Родимка №9 вказує на те, що особа 
схильна до незрозумілого почуття прови-
ни та частеньких сварок у сім’ї.

10. Родимка під лівою бровою свідчить 
про прекрасну пам’ять, дипломатичність і 
вміння реально оцінювати дійсність.

11. Ця родимка говорить про вічне 
прагнення отримати «заборонений плід».

12. Родимка під №12 пророчить 
складні та заплутані стосунки у родині.

13. Родимка на правій щоці – сварли-
вий характер, але її володар вміє швидко 
миритися. 

14. Людина з такою родимкою пере-
живає почуття великої любові, на неї 
чекає щаслива доля.

15. Ця родимка – ознака незалежності 
і потягу до різноманітних задоволень і 
подорожей.

16. Родимка над губою зліва означає 
сильний потяг до материнства чи бать-
ківства, щедрість та вірність у стосунках. 

17. Родимка на лівій ніздрі розкаже 
про те, що ця особа є спокусником, вона 

любить скандальні витівки. Але до шлюбу 
ставиться дуже серйозно.

18. Така родимка означає, що чуттє-
вість у людини переважає над іншими якос-
тями характеру. Вона фантазер та оригінал.

19. Людина із такою родимкою схиль-
на до ревнощів, але в ній переважає 
бажання віднайти єдине та безмежне 
кохання.

20. Ця родимка – знак важкого харак-
теру, схильного до постійних депресій. 

21. Родимка на лівій щоці свідчить, 
що людина за характером мінлива як 
у професійній сфері, так і в любовних 
стосунках. 

22. Така родимка є ознакою надмірної 
сексуальності. 

23. Родимка під №23 каже про те, що 
людина має аналітичний склад розуму, 
а також бажання до кар’єрного та духо-
вного росту. 

24. Ця родимка спостерігається у лю-
дей, які мають слабку психіку та слабке 
здоров’я. Вони частенько відчувають себе 
незахищеними.

25. Родимка на підборідді свідчить про 
бажання мати міцну родину. У спілкуванні 
така людина мила та врівноважена, любить 
спокійне життя та має консервативні по-
гляди. 

відпочинкові

Астропрогноз на березень
Кохання

Овнам треба бути дуже обе-
режними у виборі партнера. При-
наймні, це не найкращий час для 
душевної близькості та довіри 
свого внутрішнього світу сексу-
альному партнеру. Для Тельців 
вдалий місяць, щоби спланувати 
шлюб чи освідчитися. З’ясовувати 
стосунки, миритися, та  розпо-
діляти ролі в сім’ї для Близнюків 
найкраще в березні. Якщо ж ви ще 
без пари, то ризикуєте закохатися 
у людину, яку вже давно знаєте. 
Ракам краще притримати свій 
запал, якщо шукаєте серйозних 
стосунків, а не просто зв’язків на 
один-два рази. Для Левів та Дів 
флірт у березні – не рекомендо-
ваний, адже нині вони, як ніколи, 
схильні до сталості у стосунках. 
Романтизм, спортивний інтерес 
і азарт – риси, з якими Терези 
вступлять у любовне життя бе-
резня, але пам’ятайте, що, роз-
ворушивши своїми пристрасними 
вчинками  чиєсь серце, потім до-
ведеться відповідати за скоєне. 
Зустрічі та побачення, призна-

чені цього місяця у Скорпіонів, 
ризикують мати позитивні оцінки 
та «загрожують» продовженням: 
ви дуже часто закохуватиметесь. 
Стрільці та Козероги мають мож-
ливість покращити своє особисте 
життя, налагодити стосунки та 
познайомитися з близькою по 
духу людиною. Лише до кінця 
місяця Водолії зможуть досягти 
якогось прогресу у стосунках із 
протилежною статтю. Головне, 
щоби негативні емоції не «з’їдали» 
вас. Риби ж випромінюватимуть 
любов і гармонію, біля них просто 
захочеться бути.

Здоров’я
Овни, Раки та Козероги будуть 

фізично здоровими й активни-
ми, сил і ресурсів імунної систе-
ми вистачить, щоби боротися з 
будь-якими вірусами. Тельцям не 
варто форсувати своє емоційне 
життя – це може позначитися на 
стані серцево-судинної системи. 
Близнюки повільно, але впевнено 
виходитимуть з весняного авіта-
мінозу і до кінця місяця імунітет і 

життєві сили  поступово прийдуть 
у норму. У Левів можливе заго-
стрення хронічних хвороб сечо-
видільної системи, також зверніть 
увагу на правильне харчування 
– мінімум приправ і гострих спецій. 
Грип, ГРЗ із супутніми симптомами 
«діставатимуть» Дів протягом 
усього березня. У Терезів слабки-
ми будуть лімфатична система й 
імунітет загалом, тож прогулянки 
на природі стануть хорошою під-
могою в підвищенні імунітету. 
Венозна кров та печінка Скорпі-
онів зажадають профілактичних 
заходів для очищення – зведіть до 
мінімуму споживання алкоголю. 
Життєдіяльність Стрільців буде 
знижена, можливі сонливість і за-
гальний занепад сил та депресії. 
Водоліям варто поберегти органи 
чуття – слух і зір, не завадить за-
йвий раз піти до ЛОРа й окуліста. 
Багато хвороб «пробралися» в ор-
ганізм Риб і причаїлися, що не до-
зволить у березні діагностувати їх.

Кар’єра

Овнам варто прислухатися до 
порад партнерів по бізнесу, спів-
робітників або коллег. Стабілізація 
робочого стану та фінансових справ 
Тельців настане лише до кінця бе-
резня. Для Близнюків місяць дуже 
вдалий для фінансових маніпуляцій 
та кар’єрного зросту, для актив-
ного завоювання свого місця під 
сонцем. Ділова хватка Раків може 
проявити себе на початку місяця 
і «зачарувати» співробітників та 
начальство. Левам варто зосе-
редитися на поточних і рутинних 
справах – вони будуть налагоджені 
й пущені на конвеєр. Дівам краще 
не ухвалювати важливих рішень 
і не починати ризикованих дій у 
березні – великий шанс пролетіти. 
У Терезів в першій половині місяця 
можливі зміни у стосунках із парт-
нерами, доведеться «переграти» 
колишні домовленості. Скорпіонам 
та Стрільцям в березні варто відно-
вити свої старі зв’язки та контакти 
– в майбутньому вони вам дуже 
знадобляться. Козерогам, щоби 
не прославитися некомпетентним 
співробітником, краще перенести 
поїздки або відправити кого-небудь 
замість себе. Водоліям цього місяця 
не варто ламати те, що так довго 
створювали, настане час – все саме 
собою розвалиться, і з «попелища» 
з’явиться новий «паросток» вашої 
справи. У березні Риби, ймовірно 
підвищать свій статус і рівень опла-
ти праці.

Івасюк крутіший за Бейонсе та Брітні Спірс
З легкої руки депутата-ентузіаста у Садгорі відзначили
день народження Володимира Івасюка 

Своєрідною мистецькою світли-
цею для мешканців Садгірського райо-
ну став культурний центр, створений 
за сприяння депутата обласної Ради 
Манолія Плаксія. Стараннями небай-
дужого до української культури на-
родного обранця відбувся вечір пам’яті 
геніального композитора Володимира 
Івасюка, народини котрого Україна 
відзначатиме 4 березня. 

Звук чарівних мелодій уславле-
ного буковинського пісняра зібрав в 
одному залі відданих шанувальників 
та дослідників його творчості, рідних, 
друзів, молодих виконавців та визна-
них діячів мистецтв. Вони не просто 
згадували близьку їм по духу людину, 

а намагалися осягнути у своїх спо-
гадах та творчих розвідках масштаби 
особистості цього митця. Адже він ніс 
Україні красну «квітку надії» тоді, коли 
прагнення до самоусвідомлення було 
щонайменше небезпечною справою. 
І, на превеликий жаль, для такого уні-
кального яскравого самородка, яким 
був Володимир Івасюк, ця небезпека 
виявилася смертельною.

– Львів кінця 70-х років був над-
звичайно жорстким містом. Попри те, 
що люди намагались зберегти власну 
ідентичність, вони відчували тиск на 
національну культуру, – згадує сестра 
композитора Оксана ІВАСЮК. – І 
я бачила зсередини, з погляду малої 

дитини, як почувався Володя, коли 
приходив з якихось важких пере-
говорів, розмов, записів  і наскільки  
йому було нелегко відійти від того і 
переключитися на писання музики…
Він сідав у великій кімнаті і розкладав 
на підлозі оркестровки, заповнював 
партитури, розписуючи їх для кожного 
інструменту окремо, знаючи наперед, 
як повинен звучати цілий оркестр. Я 
його питала – ти вмієш все це писати? 
І він казав –  так, я це розумію, я хочу 
писати цю музику.

Сьогодні пісні композитора живі, 
добре знані і «на слуху» в багатьох, 
однак важко не погодитися з буко-
винським письменником, директором 

меморіального музею Володимира 
Івасюка Мирославом Лазаруком, 
що геній Івасюка ще вповні не роз-
критий, не розгаданий до кінця: «Бо 
талант, то є вічна таїна, і розгадувати її 
буде по-своєму кожне нове покоління 
українців».

Яскравим підтвердженням цих 
слів стали виступи студійців гурту 
«Водограй» під керівництвом Мирос-
лава Края та вихованців заслуженого 
артиста України Івана Дерди й відомої 
співачки (до слова, лауреата першої 
премії у жанрі української народної 
пісні на конкурсі «Червона рута» у 
Чернівцях) Ірини Стиць. Юні артисти 
привносили у прекрасно знайомі 

старшим поколінням музичні рядки 
свої почуття та інтонації, та, мабуть, 
найголовніше, що робили вони це 
щиро. 

– … Сьогодні студенти (музичної 
кафедри педагогічного факультету 
ЧНУ- авт.) співають частіше  Бейонсе, 
Брітні Спірс, – каже Ірина СТИЦЬ. – І 
коли їм пропонуєш такий матеріал, 
як музика Івасюка, вони не завжди 
до кінця усвідомлюють, з чим мають 
справу. Однак коли починають по-
справжньому працювати, глибоко 
занурюватися у текст і музику, то 
роблять отакі величезні очі. Мовляв, 
оце так пісня!

Катерина МЕЛЬНИК, «Версії»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Галузі знань і напрями підготовки бакалаврів:

1. Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна 
економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування, 
банківська справа), облік і аудит.
2. Менеджмент і адміністрування: менеджмент.
3. Право: правознавство, правоохоронна діяльність.
4. Інформатика та обчислювальна техніка: комп’ютерні науки. 
5. Соціально-політичні науки: практична психологія. 
6. Соціальне забезпечення: соціальна робота.

Прийом документів з 2 до  31 липня.
Для вступників, які складатимуть вступні випробування з   

2 до 20 липня.  Вступні випробування з 21 до 31 липня. Зарахування на 
навчання:

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня; 
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Галузі знань і напрями підготовки бакалаврів:

1. Економіка та підприємництво: міжнародна економіка, економіка 
підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит.   
2. Право: правознавство, правоохоронна діяльність.
3. Інформатика та обчислювальна техніка: комп’ютерні науки. 
4. Соціальне забезпечення: соціальна робота.

Прийом документів з 16 липня до 15 серпня. 
Для вступників, які складатимуть вступні випробування з  

16 липня до 4 серпня. Вступні випробування з 6 до 11 серпня. 
Зарахування на навчання: 

за державним замовленням - не пізніше 20 серпня; 
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня.

Телефон: (0-4597) 54-223.

Примітка. У м. Сторожинці функціонує філія заочної форми навчання 
Національного університету ДПС України.

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Московської 
Олімпіади, 1А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації 
майна, що є предметом іпотеки, а саме:

Лот №1. Земельна ділянка площею 0,0786 га, кадастровий номер 
7324586500:03:005:0408, цільове призначення – для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, господарських споруд, що знаходиться за адресою: с. 
Заволока, Сторожинецького району, Чернівецької області є власністю боржника 
згідно державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Ми-
хальчанською сільською радою Сторожинецького району Чернівецької області від 
04.03.2209 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ 
«Ощадбанк». Земельна ділянка прямокутної форми, незабудована, з незначним 
ухилом. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. 

Стартова (початкова) ціна – 108 556,20грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 5% 
від стартової ціни – 5 427,81грн. без ПДВ. 

Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 19.03.2012 року о 11:00 год. та від-
будуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінце-
вий термін реєстрації: 19.03.2012 року об 10:00 год. Гарантійні внески та плата за 
спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що 
становить 68,00 з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26004227346750 
в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: 
ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні 
представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах 
безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів 
з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора 
прилюдних торгів за телефоном 050 858-19-40 або за адресою: м. Чернівці, вул. 
Московської Олімпіади, 1А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати 
організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої 
форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску. Остаточна плата за майно 
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних 
торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний 
рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу про-
ведення прилюдних торгів.

Адреса Національного університету:
вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201

Телефони: (0-4597) 56-595, 57-571. Факс: (0-4597) 60-294.  www.asta.edu.ua

Вакцина для 
каштанів... і душі

Юні чернівецькі екологи рятують каштани, 
яким потрібні щеплення проти шкідників. Оскільки 
лише одна «вакцина» коштує близько 200 грн, 
хлопчики і дівчатка залучили до шляхетної справи 
порятунку зелених красенів чимало громадських 
організацій, своїх батьків та, зрештою, компанію 
«Чернівцізеленбуд», яка безпосередньо проводить 
щеплення. Та це лише один штрих із багатогранної 
діяльності чернівецьких школярів, які  змагалися за 
звання кращої екобригади в рамках міського етапу 
Всеукраїнського конкурсу агітаційних колективів 
екологічного спрямування. Свої творчі виступи учні 
супроводжували відеозвітами про висаджені дере-
ва та очищені пришкільні ділянки. Тож заклик до 
збереження довкілля малеча робила за принципом: 
«Роби з нами, роби як ми, та краще нас»

– У творчому змаганні взяли участь агітбригади 
та еко-театри 37 шкіл, – каже методист міського 
управління освіти Олена АНОСОВА. – І більшість 
з них виступили на пристойному рівні. Проте журі 
оцінювало не лише сценічну та акторську майстер-
ність юних екоінспекторів, а, першочергово, про-
ведену ними роботу із захисту природи. Протягом 
року діти очищують береги річок, працюють на 
весняних толоках, озеленюють пришкільні ділянки.

Наразі журі визначило, що найкращими були 
презентації агітбригад чернівецької школи № 1, 
учні якої дбайливо доглядають пришкільну ділян-
ку на вул. Ватутіна, та єдиної чернівецької школи, 
яка може похвалитися власним пришкільним 
лісництвом – ЗНЗ № 31. Це обіцяє непогані шанси 
на перемогу у всеукраїнському змаганні, бо цьо-
горічний конкурс проходить під гаслом захисту 
лісів. До слова, торік одна з міських шкіл здобула 
на загальнонаціональному етапі конкурсу почесне 
третє місце.

Альона РУДНИЦЬКА, «Версії»

На виконанні у Шевченківському відділі ДВС Чернівецького міського управління юстиції знаходиться виконавчий лист № 2-2855 виданий 11. 11. 2008 
р. Шевченківським районним судом м. Чернівці про стягнення з Ширшикова А. І. заборгованості на користь ПАТ «Фінанси та кредит» в розмірі 746 602 грн.

06. 05. 2011 р. державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
14. 07. 2011 р. державним виконавцем було складено акт опису й арешту майна боржника, а саме: цегляної нежитлової будівлі складу літ. Ж, загальною 

площею 300, 3 м. кв., що знаходиться на площі Нижньобазарній, 13, в м. Чернівці.
04. 10. 2011 р. було призначено експерта для участі у виконавчому провадженні. Згідно висновку експерта початкова вартість вищезазначеного майна 

складає 305 375 грн. без урахування ПДВ.
 Інформуємо, що в разі не подання Ширшиковим А, І, до Шевченківського відділу ДВС Чернівецького МУЮ письмового заперечення щодо визначеної екс-

пертом вартості описаного майна протягом 10-ти днів з моменту опублікування даного оголошення, дане майно буде передано на реалізацію до спеціалізованої 
торгівельної організації.

 Згідно ст. 58 ЗУ « Про Виконавче провадження» випадку подання заперечення однією із сторін проти результатів оцінки витрати пов’язані з рецензуванням 
звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки.

Родимки... Що ми про 
них знаємо? Виявляється, 
родимка – це не тільки 
«родзинка» зовнішності. Для 
прикладу, за родимкою на 
обличчі, можна передбачити 
долю, дізнатися про характер, 
темперамент, про позитивні 
та негативні сторони 
людини. При цьому кожна 
родимка, в залежності від 
місця знаходження, має своє 
конкретне значення…  

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги  з реалізації нерухомого майна,яке на-
лежить  ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).Пропонується до продажу на прилюдних 
торгах арештоване майно, що є предметом іпотеки :ЛОТ № 1 - Будівля ПТО-2, площею 94,4 кв.м.; склад; 
склад, за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, вул. Кобилянської О., 82. 
еєстраційний номер: 5917683.Будівля ПТО-2 (літ. А), площею 94,4 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – 
цегляні; перекриття – з/б; покрівля – азбестофанера; підлога – цементна; отвори – дерев’яні. Інженерне 
забезпечення: електропостачання, водопостачання, водовідведення. Склад (літ. Б) 6,5кв.м.; склад (літ. 
В) 6,5 кв.м., фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; 
підлога – дерев’ яна; отвори – дерев’яні. Інженерне забезпечення: електропостачання. Стартова ціна 
лоту 162 365,30 грн. без ПДВ (Договір № 1-00022 від 09.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 8 
118,00 грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 0,1100 га знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 
2 – Нежитлової будівлі АЗС (автозаправочна станція №5), загальною площею 37,5 кв.м  за адресою: 
Чернівецька область, Сокирянський район, с. Вашківці, вул. Грушевського, 5. Реєстраційний номер: 
5907617.Операторної літ. «А» площею 37,5 кв.м. Фундаменти – бетонні стрічкові; стіни - цегляні; пере-
криття – дерев’яні; покрівля – азбестофанера; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні.Стартова ціна лоту 
55 341,80 грн. без ПДВ (Договір № 1-00034 від 15.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 2 767,00 грн. 
без ПДВ.Земельна ділянка знаходиться в довгостроковій оренді.ЛОТ № 3 – адмінприміщення площею 94,6 
кв. м; будівля розливної; вбиральня; депо пожежне; електростанція; операторська; погріб; прохідна; 
склад тарний - 2 од.;  за адресою: Чернівецька обл.., Сокирнянський р-н, м. Сокиряни, вул. Залізнична, 
36.Адміністративний будинок (літ. «А») – пл. 80,9 кв. м; будівля розливної (літ. «Д»); вбиральня (літ. 
«М»); депо пожежне (літ. «Е»); електростанція; операторська (літ. «К»); погріб (літ. «Пг»); прохідна 
(літ. «Л»); склад тарний (літ. «Н», «О») Фундаменти - бетонні; стіни - цегляні; перекриття - дерев›яні; 
покрівля - азбестофанера; підлога   -  бетонна, плитка; отвори - дерев›яні. Інженерне  забезпечення: 
електропостачання,  опалення, водопостачання, каналізація. Земельна ділянка знаходиться в довго-
строковій оренді.Стартова ціна лоту 586 821,30 грн. без ПДВ (Договір № 1-00083 від 30.12.2011 р.). 
Гарантійний внесок у розмірі 29 341,00 грн. без ПДВ.Майно за лотами №1,2,3 належить боржнику на під-
ставі Договору купівлі-продажу.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості перед  
ТОВ «Український промисловий банк».Гарантійні внески за кожний лот вносяться окремо учасниками 
прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок  №  26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 
300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Украспецреалізація”.Торги відбудуться  
19.03. 2012 р. о 11.00 г. за адресою: Чернівецька область, м. Сокиряни, вул.Шевченка, 7,  в приміщенні 
ВДВС Сокирянського РУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах  19.03. 2012 р. до 
10.00 г. Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора 
прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 55 02.  Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів 
не враховуючи вихідних та святкових днів на депозитний  рахунок №  37313006004124 в ДКУ у м. Києві, 
МФО 820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД Укрспецреаліза-
ція», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

ТОВ «ТД Укрспецреалізація» оголошує прилюдні торги  з реалізації неру-
хомого майна,яке належить  ТОВ «Нафта - Буковина» (код ЄДРПОУ 31229594).
Пропонується до продажу на прилюдних торгах арештоване майно, що є пред-
метом іпотеки :ЛОТ № 1 –  Операторська АЗС-20; вбиральня; приміщення (будівля 
ПТО); приміщення; приміщення; огорожа; резервуар РГС-16; резервуар РГС-16; 
резервуар РГС-20; резервуар РГС-25, що розташоване за адресою: Чернівецька 
область, Сокирянський район, м. Новодністровськ, м-н Діброва, 1Операторська 
АЗС-20 літ. «А» площею 17,3 кв.м., фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – це-
гляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога – дерев’яна; 
отвори – дерев’яні. Передбачене інженерне забезпечення включає в себе 
підключення до мереж електропостачання.Вбиральня площею 1,1 кв.м., фун-
даменти – бетонні; стіни – цегляні; покрівля – азбестофанера, цегляний вигріб.
Приміщення (будівля ПТО) площею 8,3 кв.м., фундаменти – бетонні стрічкові; 
стіни – цегляні; перекриття – дерев’яні; покрівля – азбестованера; підлога – 
дерев’яна; отвори – дерев’яні. Передбачене інженерне забезпечення включає в 
себе підключення до мереж електропостачання.Приміщення площею 32,7 кв.м.; 
7,6 кв.м. фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – цегляні; перекриття -дерев’яні; 
покрівля – азбестованера; підлога – дерев’яна; отвори – дерев’яні.Огорожа - сітка 
рабиця висотою 1,5 м та довжиною 56м. Резервуар РГС-16 -2од., РГС-20, РГС-25 
– 2 од. - підземні резервуари двошарові. Стартова ціна лоту 165 163,00 грн. без 
ПДВ (Договір № 1-00023 від 08.12.2011 р.). Гарантійний внесок у розмірі 7 019,00 
грн. без ПДВ.Земельна ділянка площею 1028 кв.м знаходиться в довгостроковій 
оренді.Майно за лотами №1,2,3 належить боржнику на підставі Договору купів-
лі-продажу.Майно реалізується за кошти в рахунок погашення заборгованості 
перед  ТОВ «Український промисловий банк». Гарантійні внески за кожний лот 
вносяться окремо учасниками прилюдних торгів вноситься на поточний рахунок  
№  26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, 
одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація”.Торги відбудуться  19.03. 2012 
р. о 14.00 г. за адресою: Чернівецька область, Сокирянський р-н, м. Новодні-
стровськ,  мікрорайон «Діброва», гурт. 1В  в приміщенні ВДВС Новодністровського 
МУЮ.Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах  19.03. 2012 р. 
до 13.00 г.Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Довідки за телефоном (044) 591 
55 02. Купівельна ціна сплачується протягом 10 днів не враховуючи вихідних та 
святкових днів на депозитний  рахунок №  37313006004124 в ДКУ у м. Києві, МФО 
820172, код ЄДРПОУ 37471975, одержувач ДВСУ. Організатор аукціону ТОВ «ТД 
Укрспецреалізація», м. Київ, вул. М. Житомирська 18-а.

http://www.asta.edu.ua
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Вічне, за словами Петра КОЛІСНИКА, 
туманне і недосяжне, як комунізм. 
Але  його театр «Голос» дихає ним

– Четвертого березня театру «Голос» 
виповнюється 18 років. За цей час театр 
став таким, яким Ви 
уявляли?

- Не зовсім. Справа 
в тому, що у Чернівцях 
складно бути міським те-
атром – постійно не ви-
стачає грошей. За ці роки 
вдалося виховати повно-
цінний колектив, але 
його складно втримати, 
бо людям треба платити 
достойну зарплату. Крім 
того,театр – це не лише 
актори, а ще й костюмери, 
декоратори, технічні пра-
цівники. Додайте оренду 
приміщення, комунальні 
послуги, апаратуру, звук, 
освітлення… До того ж, 
театру потрібне все те, що 
в магазині не продається 
– реквізит, костюми. Час-
то їх доводиться робити 
своїми руками.

– Тому Ви взялися 
за коралі?

– Сценічні костюми 
періодично треба оновлю-
вати, а намиста – моя давня 
ідея. Справжні коралі у нас ніде не виготовляють, 
тому вирішив зробити їх сам. Передивився старі 
фотографії, прочитав про схеми виготовлення, 
купив намистини. Зробив майже 2 десятки при-
крас, причому усі вони – різні. Уявляв, що краще 
пасуватиме кожній актрисі, підкреслюватиме її 
зовнішню і внутрішню красу, характер, темпе-
рамент.

– Дівчата-актриси допомагати не про-
бували?

– Дівчата приходили, дивилися, ахали-охали 
від захоплення, але жодна допомогу не пропо-
нувала. Може воно й на краще, бо ж я дурний до 
роботи – сам працюю як одержимий і від інших 
вимагаю повної самовіддачі. Не люблю, коли 
хтось крутиться під руками – самому легше. От 
закінчу останні коралі й візьмуся до чоловічих 
капелюхів. Перед коралями, до речі, були жіночі 

вінки… Головні убо-
ри у національному 
стилі – великий де-

фіцит, а те, що зараз роблять у модних салонах 
мене не влаштовує.

– Скільки часу йде на виготовлення такої 
краси?

– По-різному. Найбільше часу займає вінок 
– довго робиться каркас, потім прикріплюються 
квіти, відтак стрічки. Після кожного етапу має 
підсохнути клей. Іноді щось не подобається і тоді 
переробляю наново. Намисто мережу кілька днів, 
хоча над одним сидів тижнів зо два – ніяк не ви-
ходило те, що задумав. 

– Де Ви берете матеріали для оздоблен-
ня –  пір’я, монети, квіти?

– Квіти купую на ринку, а монети і пір’я 
збираємо де тільки можна. Усіх запитую: «Ви у 
селі родичів, які тримають курей, маєте?». Старі 
радянські монети теж вишкрябували із закутків.

– Скільки вистав поставив одержимий 
режисер Колісник? Яка з вистав найдовше 
«живе» на сцені?

– Не рахував ніколи… Виявляється, це склад-
не питання! (сміється). Мабуть, близько 500 
постановок набереться… Найдовший вік мають 
«Українські пісенні старожитності». Виставі 18 
років, так само як і «Голосу». 

–  Що мрієте ще поставити? Над чим 
працюєте?

– Над виставою «Любов, джаз і чорт» Юозаса 
Грушиса. Ця вистава більше розрахована на мо-
лодих акторів театру. У планах також «Місяць на 

селі» Івана Тургенєва. Давня мрія – «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, а також 
вистава про зародження українського фоль-
клору. Готового сценарію тут немає, його треба 
писати «з нуля». Багато матеріалів уже зібрано, 

але кінця цієї роботи поки не видно.
–  Які ще захоплення, окрім 

театру і рукоділля, має Петро 
Колісник?

– Незабаром весна, тож планую 
масштабний «вихід на город» – дуже 
люблю працювати на землі. Люблю 
також осінній ліс і збирання грибів. 
Ой, я так багато всього люблю…

–  Напевно весну теж лю-
бите?

– Весна для мене починається 
з 1 березня – Дня народження, 
так би мовити, особистого нового 
року. Ще весна – це завжди тепло, 
любов…

– Тепло, любов… Про вічне 
говорити будемо?

–  Про вічне? Мабуть ні… Ві-
чне нині стає чимось туманним і 
недосяжним, як комунізм: люд-
ські цінності повністю змінилися 
з вічних на споживацькі – гроші, 
розваги тощо… Люди не розуміють, 
що в життя є один великий недо-
лік – воно дуже швидко минає… 
Нині люди йдуть, а замість них не 
залишається нічого, крім порож-
нечі… Найкраще, що зараз можна 

зробити, – берегти своїх рідних і близьких, щоби 
ця порожнеча не роз’їдала.

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»,
роботи Петра КОЛІСНИКА демонструють 

актори  театру-студії «Голос»

Редакція «Версій» щиро вітає Петра 

КОЛІСНИКА з Днем народження і бажає 

здоров’я, натхнення, любові, а найго-

ловніше –  життєвого і творчого дов-

голіття улюбленому режисеру, його 

дітищу –  театру «Голос» і всім виста-

вам, які знають і люблять глядачі!

Вміти любити – це 
залишатися поза часом 
і простором. Уміти 
творити любов – талант 
від Бога. Нашого героя, 
Петра Колісника, усі 
знають як засновника  і 
незмінного режисера 
театру «Голос». 
Однак талановита 
людина – талановита 
в усьому. Мало хто 

знає, що елементи національних костюмів, в яких 
виступають актори театру, – головні убори та 
намиста, – створені руками Петра Денисовича.

Витвори мистецтва – руками Петра КОЛІСНИКА (Павло КАНТЕМІР, Інна МОЛДОВАН) 

(зліва направо) Софія  КУВАЄВА , Анастасія СКОРЕЙКО, Інна МОЛДОВАН 


