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Жінка про жінок  і 
чоловіків та жіноче свято 

Валентин МАНІЛІЧ,
заступник голови обласної

ради

Михайло ПАПІЄВ, 
голова обласної 

державної адміністрації

Шановні представниці пре-
красної половини людства!

Дорогі краянки!
Від імені крайової влади щиро та сердечно вітаємо вас 
з чудовим святом весни, ніжності та любові! Доземно 
вклоняємось вам за неспокій працьовитих рук та 
мудрість небайдужих сердець, за вірність та відданість 
високим ідеалам добра і милосердя, людяності та духо-
вної цноти. Ви дбайливо оберігаєте святість родинного 
вогнища, терпляче наставляєте на праведну життєву 
путь дітей, онуків та правнуків, даруєте нам непо-
вторні відчуття щастя, кохання та сімейного затишку. 
Цієї святкової, життєдайної пори зичимо вам 
міцного здоров’я, весняного настрою, життєвих 
гараздів, уваги та вдячності від близьких вам лю-
дей, безмежного жіночого щастя та здійснення 
найзаповітніших мрій, надій та сподівань! 

З повагою та любов’ю

ЛЮДСЬКІ ОРГАНИ НА 
ПРОДАЖ

3 стор.

ЧОМУ ОДЯГ 
ІСКРИТЬ ТА Б’Є?
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погляд
ПОЛІТИКА ЛЮБОВІ 
ЧИ НЕНАВИСТІ?

З приходом весни почуття у лю-
дей загострюються. Напередодні 
жіночого свята чоловікам хочеться 
говорити про кохання, про любов. 
Ось і ми поговоримо про ці почуття, 
тільки у політиці. Скептик зауважить, 
що не можна об’єднати такі несумісні 
речі, як політика і любов. Але ж існує 
всім відомий термін –  патріотизм. Ним 
окреслюють любов до Батьківщини, 
відданість своїй вітчизні та власному 
народу. Це не абстрактне почуття, а 
конкретне, до того ж громадянське. 
Воно вимагає цілеспрямованих дій. 
Справжній політик повинен бути 
патріотом, його діяльність має бути 
спрямована на благо рідної землі. Про-
цвітаючими державами керують лише 
політики-патріоти.

Зовсім інша ситуація складається 
там, де при владі перебувають са-
мозакохані людці, які люблять лише 
власну кишеню й намагаються набити 
її якомога повніше. Таких держав ба-
гато в Африці, вистачає в найбідніших 
регіонах Азії, і ще досить недавно до 
них належали більшість держав Ла-
тинської Америки. Втім, останніми 
десятиліттями ситуація у багатьох 
латиноамериканських країнах помітно 
покращилася, натомість їхнє місце у 
відстійнику нещасних держав зайняла 
частина пострадянських країн. Саме 
тих, де при владі опинилися випадкові 
люди, культурно не пов’язані з народа-
ми, що потрапили під їхнє панування. 
А де немає любові, там пускає коріння 
ненависть. Причому взаємна: влада 
ненавидить народ, народ ненавидить 
владу. Добром така взаємність ніколи 
не завершується.

Крім любові до власного народу, 
може ще бути любов до чужинців: 
науковою мовою вона називається 
«екзофілія». Таке дивне явище набуває 
різноманітних форм. Як правило, воно 
виникає там, де є багато невдоволених 
своїм життям, котрі прагнуть змінити 
його на краще. А власних сил не ви-
стачає, тому і шукають люди когось 
ззовні, хто прийде й визволить їх. Так 
колись дивилися на Росію пригнічені 
турками балканські слов’яни, або ж 
слов’янські народи Австро-Угорщини. 
Серед них поширювалося явище,  на-
зване «слов’янофільством» (грецькою 
мовою «філео» означає «люблю»). 
Любили доти, доки впритул не зустрі-
лися з російськими солдатами. Любов 
випарувалася швидко, особливо в Га-
личині та на Буковині. Західні українці 
довго страждали «москвофільством», 
ілюзорною любов’ю до ідеалізованої 
«Москви-матінки». Коли під час Першої 
світової війни відчули на своїй спині 
російський чобіт, швидко позбулися 
шкідливих фантазій. 

На зміну масовому москвофільству 
прийшла не менш масова русофобія. 
Грецькою мовою «фобія» означає 
страх, ненависть. Ще більш некон-
структивне почуття, ніж нафантазоване 
«москвофільство». Адже до сусідів кра-
ще ставитися  без зайвої любові (щоб не 
зазнавати неминучих розчарувань), і 
без зайвої ненависті. Тут необхідні діа-
лог культур, взаємна повага і взаємна 
зацікавленість у розвитку відносин. 
Золота середина – це любов до свого 
і повага до чужого. Така політика за-
звичай приносить плідні результати. 

Ігор БУРКУТ, політолог

У Чернівцях з’явилися «говіркі» зупинки
У місті стартував проект «Вуличне 

радіо». На 10 зупинках громадського 
транспорту встановлено ретранслято-
ри, які повідомляють мешканцям та гос-
тям міста корисну інформацію, «свіжі» 
новини, графік руху маршрутних авт, 
правила поведінки на дорогах тощо.

Решту часу з динаміків лунає при-
ємна інструментальна музика. Наразі 
такі ретранслятори запрацювали на 
зупинках біля дріжзаводу, навпроти 
лялькового театру, біля ЧНУ, на Собор-
ній площі, на зупинці «Рязань», супер-
маркету «Колос», що на вул. Червоно-
армійська, 3-ї міської лікарні, дитячої 
лікарні по вул. Руська, автовокзалу та 
заводу «Гравітон». 

Щоби робота «Вуличного радіо» не 
порушувала спокій жителів міста, вона 
буде чітко регламентована з дотриман-
ням усіх вимог чинного законодавства.

5 березня 2012 року під керівни-
цтвом заступника голови Чернівецької 
обласної ради Валентина Маніліча 
відбулось чергове засідання колегії 
крайового парламенту. В роботі колегії 
взяв участь голова обласної державної 
адміністрації Михайло Папієв. Учасни-
ки засідання затвердили дату прове-
дення, порядок денний та регламент 
роботи другого пленарного засідання 
8-ї сесії Чернівецької обласної ради 
шостого скликання. Члени колегії 
також погодили дату проведення, по-
рядок денний та регламент роботи на-
ступної, 9-ї сесії Чернівецької обласної 
ради, обговорили проект плану роботи 
крайового парламенту на 2012 рік та 
розглянули кандидатури посадових 
осіб місцевого самоврядування, які 
отримають направлення на навчання 
у Національній академії державного 
управління при Президентові України. 

Згідно з розпорядженням заступ-
ника голови Чернівецької обласної 

ради Валентина Маніліча № 30 від 5 
березня 2012 року «Про дату прове-
дення другого пленарного засідання 
8-ї сесії Чернівецької обласної ради VI 
скликання», відповідно до частин 1, 
14 статті 46,  статті 56 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», пункту 2.2.6 розділу II «Сесії об-
ласної ради» Регламенту Чернівецької 
обласної ради VI скликання 16 березня 
2012 року о 10-й годині в сесійній залі 
Чернівецької обласної ради (м. Чернів-
ці, вул. Грушевського,1) відбудеться 
друге пленарне засідання 8-ї сесії об-
ласної ради VІ скликання. 

Відповідно до розпорядження за-
ступника голови Чернівецької облас-
ної ради Валентина Маніліча  № 31 від 
5 березня 2012 року «Про скликання 
9-ї сесії Чернівецької обласної ради 
VІ скликання», на підставі статей 46-ї 
та 56-ї Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 16 березня 
2012 року в сесійній залі Чернівець-

кої обласної ради (м. Чернівці, вул. 
Грушевського,1), після завершення 
роботи другого пленарного засідання 
8-ї сесії Чернівецької обласної ради 
відбудеться 9-а сесія Чернівецької об-
ласної ради VІ скликання. На розгляд 
сесії внесено такі питання: 

1. Про виконання обласного бю-
джету за 2011 рік.

2. Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2012 рік.

3. Про затвердження Регіональної 
програми розвитку професійно-тех-
нічної освіти у Чернівецькій області на 
2012 - 2015 роки.

4. Про внесення змін до Програми 
реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді Чернівецької об-
ласті на 2011-2012 роки.

5. Про хід виконання Комплексної 
програми розвитку культури до 2013 
року.

6. Інші.

На колегії Чернівецької обласної ради
обласна рада інформує 

або Про те, чому успішними 
державами керують політики-
патріоти 

опозиція

 За мудре рішення влади – повага та вдячність людська
Днями обласна конкурсна 

комісія з визначення перемож-
ців змагання на звання кращого 
населеного пункту області з 
благоустрою та правопоряд-
ку, до складу якої увійшли, 
зокрема, депутати крайового 
парламенту Галина Жаровська, 
Ігор Кірєєв, а також керівники 
структурних підрозділів  облас-
ної ради та облдержадміністра-
ції, відвідала село Чудей Сторо-
жинецького району. Засідання 
комісії відбулось в приміщенні 
Чудейського навчально-вихов-
ного комплексу, учні та співро-
бітники якого нещодавно спра-
вили новосілля у просторому та 
світлому приміщенні, яке вони 
отримали внаслідок ліквідації 
колишньої Чудейської спецш-
коли-інтернату.  Адже рішенням 
ІV-ї сесії Чернівецької обласної 
ради шостого скликання №2-
4/11 від 29 березня 2011 року 
майновий комплекс колишньої 

Чудейської спецшколи-інтер-
нату було передано до спільної 
власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міста Сторожи-
нецького району з метою роз-
міщення там загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Незважаючи на критичні 
публікації в окремих засобах 
масової інформації, терито-
ріальна громада села Чудей 
одностайно підтримала це рі-
шення крайового парламенту, 
завдяки якому чудейські шко-
лярі вперше отримали примі-
щення, яке цілком відповідає 
сучасним вимогам до споруди 
загальноосвітнього навчально-
го закладу. Такої думки всі учні 
навчально-виховного комплек-
су, їхні батьки і педагоги, пере-
січні мешканці села, які під час 
візиту членів конкурсної комісії 
висловили вдячність депутатам 
обласної ради, керівництву 
області за розуміння проблем 

цього гірського населеного 
пункту та підтримку запитів 
його жителів. 

Слова подяки керівникам 
області та депутатам крайо-
вого парламенту за мудре та 
своєчасне розв’язання наболі-
лої проблеми містяться також у 
зверненнях керівника сільської 

територіальної громади с.Чудей 
Мануели Долінської, педагогіч-
ного та батьківського колективу 
Чудейського НВК до голови об-
ласної державної адміністрації 
Михайла Папієва та заступника 
голови обласної ради Валентина 
Маніліча.

 Прес-служба обласної ради

Рівень життя в Україні катастрофічно впав
Влада веде державу 
до банкрутства

Про це на прес-конференції «Два роки 
Януковича-Азарова: в кого покращилось 
життя?»  заявив голова Чернівецької об-
ласної організації політичної партії «Удар» 
Роман Ванзуряк. 

– Напередодні виборів Янукович обіцяв 
«покращення життя вже сьогодні», «всім 
– усе» і багато іншого. Та маючи цілкови-
ту владу, Президенту й уряду не вдалося 
виконати жодної обіцянки. Державний 
борг України – величезний – $59 млрд. 213 
млн.  Втрачено $3 млрд. золотовалютних 
резервів. Влада дбає тільки про власне 
збагачення. На 78% зменшилося залучення 
іноземного інвестиційного капіталу. Відтак, 
за оцінками авторитетних американських 

експертів, Україна за останній рік скоти-
лася за цим показником з 163-го на 179-те 
місце. В Україні процвітає корупція. Якщо 
2010 року за рівнем корупції Україна була 
на 134-му місці, то зараз опустилася на «по-
чесне» 152-ге – поруч з Таджикистаном, 
Нігерією та Угандою. Її експорт скоротився 
на 15%. Знищується сільське господарство. 
За останній квартал рівень безробіття зріс 
на 2%. До цього варто додати політичні 
репресії, переслідування, цензуру. Перелік 
«добрих» справ влади можна продовжувати 
до безкінечності…

Розкритикували ударівці пенсійну і 
податкову реформи, зарплати та соціальні 
виплати.

Говорили  в «Ударі» й про цьогорічні ви-
бори. Зокрема, Роман Ванзуряк спростував 
інформацію про те, що партія «Удар» – це 
політичний проект Партії регіонів на ви-
борах-2012. 

Щодо участі у парламентських виборах 
2012 року, висування кандидатів у мажо-
ритарних  округах Чернівецької області, 
ударівці впевнені: опозиція має об’єднатися, 
щоби перемогти Партію регіонів на Буковині. 
Однак у них є важлива умова – висувати і 
підтримувати потрібно найавторитетніших. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

На Буковині  досягли позитивних 
зрушень в економіці

Стверджує влада. Зокрема, обсяг реалі-
зованої промислової продукції торік зріс на 
18,3 %.

Про вагомі досягнення на Буковині під час прес-
конференції «Реалізація соціально-економічних 
реформ в Україні. Буковинський аспект» розповів 
заступник голови облдержадміністрації Ми-
хайло ГАЙНИЧЕРУ. 

За його словами, з початку 2011 року в області 
введено в експлуатацію 125 об’єктів  торгівлі, 16 – 
ресторанного господарства та 11 – сфери побуту. 
Активізувалася інвестиційна діяльність – за січень-
вересень 2011 року освоєно 1 млн. 242,9 тис. грн. 
інвестицій в основний капітал. Це на 7,3% більше, 
ніж за аналогічний період 2010 року (в Україні 
ріст складає 21,2%). Вагомими є досягнення  у 
сфері сільського господарства, переробній галузі. 
Вперше за 20 років урожай зернових склав 500 тис. 
тон. Відтак Буковина за врожайністю посіла  ІІ – ІІІ 
місця в Україні (у залежності від виду зернових). 
Буковина має достатню кількість зерна, водночас 
їй не вистачає жита.

Зросли доходи до бюджетів усіх рівнів. За 2011 
рік до держбюджету надійшло 2 млн. 837,6 тис. 
грн. Це на 915,8 млн. грн. або у 1,5 рази  більше, 
ніж у 2010-му. Покращилися соціальні показники. 
Середньомісячна зарплата штатного працівника 

у 2011 році зросла на 12,1% і склала 1985 грн, 
реальна зарплата зросла на 5,9%. Водночас до-
сить низьким залишається обсяг прямих іноземних 
інвестицій – за останні 2 роки цей показник склав 
65-70 дол. на душу населення.

Присутні журналісти поцікавилися в очільника, 
чому переважна більшість пересічних громадян не 
відчуває покращення на власній, так би мовити, 
шкірі. Михайло Гайничеру пояснив: «З 90-х років 
про реформи в Україні тільки говорилося. Сьогодні 
ж реформи здійснюються. Але це не реформи за-
ради реформ, а реформи заради людей». Однак 
конкретних цифр і переконливих аргументів на 
користь цих реформ почути не вдалося. 

Галина ЄРЕМІЦА, «Версії»

Усе – на продаж…
І людські органи – теж?

Ситуацію пояснює Віктор БА-
ЧИНСЬКИЙ, начальник обласного 
бюро судово-медичної експертизи, 
професор БДМУ.

 «Медики вилучали у донорів-тру-
пів анатомічні утворення, тканини, їх 
компоненти, фрагменти для продажу і 
виготовлення біоімплантатів…», «авто-
мобіль з людськими органами виявили 
у Миколаївській області…» – подібними 
повідомленнями рясніли усі новини 
центральних каналів України нещо-
давно, чим і викликали у глядачів, м’яко 
кажучи, «мурашки на тілі». Мимоволі 
починаєш задумуватися, невже бажан-
ня наживи стало настільки важливим, 
що навіть після смерті людини на її трупі 
намагаються збагатитися?

– Інформація, яка звучала – була 
надто поспішною, – стверджує головний 
судмедексперт області, – адже щоби 
точно сказати, чи це дійсно злочин – по-
винна бути доказова база. Чому сумні-
ваюся, злочин чи ні – поясню. Є поста-

нова кабінету міністрів від 24. 04. 2000 
року № 695 «Деякі питання реалізації 
Закону України «Про трансплантацію 
органів та інших анатомічних матеріалів 
людини». Згідно з цією постановою, в 
Україні існує близько 70 державних і 
комунальних закладів охорони здоров’я 
та державних наукових установ, які 
мають право проводити діяльність, 
пов’язану з трансплантацією органів та 
інших анатомічних матеріалів людини. У 
цей перелік входять і Чернівецьке бюро 
судово-медичної експертизи, а також і 
Обласна клінічна лікарня. Мова не йде 
про трансплантацію внутрішніх органів 
для пересадки. Для цього повинні бути 
спеціальні операційні, лабораторії, 
суперстерильні умови. Адже, напри-
клад, серце при правильних умовах 
може зберігатися 2 години, нирка – 6-7 
годин… Жоден морг в Україні не здатен 
трансплантувати орган. У нас працює 
всього кілька таких закладів, один з 
них – у Запоріжжі. 

Крім  того, в нашій державі є фірми, 
які, забирають внутрішні органи для 
досліджень. 

Низькорослі  раси (японці, 
китайці) останнім часом стають 
вищими. Секрет в тому, що з 
гіпофізу померлої людини  ви-
готовляють гормон росту. 

Людські рештки застосову-
ють і в косметології, і в медицині. 

За словами начальника обласного 
бюро судмедекспертизи, видалення 
людських фрагментів не може відбу-
ватися без обов’язкового юридичного 
супроводу. Тобто, установа, зазначена 
в постанові кабміну, повинна мати сер-
тифікат, дозвіл на такі дії, – пояснює Ві-
ктор Тодосович. – Крім того, обов’язково 
повинна бути письмова згода родичів 
померлого з вилучення тих чи інших 
анатомічних структур. Повинно бути 
зафіксовано, які саме частини вида-

лені. Тобто, Закон дозволяє вилучати 
частини тіл померлих, інше питання – чи 
правильно все це юридично оформлено, 
– наголошує п. Бачинський. 

– На Буковині таких фірм, які б за-
ймалися вилученням людських органів, 
немає, – каже судмедексперт. – Хоча 
до нас приходили з пропозиціями, 
наше обласне бюро судово-медичної 

експертизи видаленням фрагментів 
тіл не займається. Та якщо людина має 
бажання після її смерті віддати своє тіло 
на благо медицини, вона повинна на-
писати заяву до бюро судово-медичної 
експертизи. У Чернівецькій області 
охочих віддати своє тіло на благо науки 
поки що не було.

Любов КАФАНОВА, «Версії» 

Українсько-німецька програма «Дитячі серця», до якої 
залучені Ротарі Клуби обох держав, оголосила черговий 
набір маленьких українців на оперативне лікування.

Акція допомоги хворим дітям України розпочалася ще 1997 
року, коли перші пацієнти були скеровані до Німеччини. Відтоді 
щорічно у кардіологічному центрі «Бодензеє» міста Конштанц 
двоє українських дітей з вродженими вадами серця отримують 
оперативну допомогу за рахунок Ротарі  Клубу  Конштанц-Райн-
тор. Всього за цей час у рамках програми проведено лікування 28 
дітей. Результати проведених операцій позитивні. 

Нині німецькі лікарі оголосили відбір двох дітей на 
операції 2012 року. Він пройде 18-19 травня у Черкаській 
першій міській лікарні (Черкаси, вул. Дахнівська, 32, 
стаціонар, діагностичний центр ЛУР). Попередній запис 
проводиться до 28 квітня за адресами електронної пошти: 
lur@ukr.net; ann_kyzom@ukr.net; ruspolyana@ukrpost.ua 
або за телефонами діагностичного центру ЛУР: +380 472 
560707;  +380 472 560808; +380 94 9850587.   

При проведенні попереднього запису треба вказати: «Про-
грама «Дитячі серця», прізвище, ім’я та вік дитини, діагноз згідно 
висновку Київського інституту кардіології, контактний телефон 
батьків. 

Умови відбору дітей: вік – 10-16 років, наявність WPW-
синдрому чи інших порушень серцевого ритму, що можуть бути 
усунені хірургічним шляхом та показання до оперативного ліку-
вання, підтвердженого консультативним висновком Київського 
інституту кардіохірургії. 

Прес-служба чернівецького Ротарі Клубу  

Ротарійці рятують 
дитячі серця

У Сторожинці тепер 
тепло: райцентр на 
автономному опаленні

У рамках проекту «Розвиток експертно-аналітичних ресурсів 
для вирішення проблеми теплопостачання вразливим категоріям 
населення м. Сторожинець» відбулася презентація збірника, 
який став  своєрідним практичним посібником, що вчить, як крок 
за кроком вирішувати проблеми теплопостачання маленького 
містечка.

Ігор КУХАРЧУК, голова Чернівецького міського центру 
захисту приватних підприємців та підприємств малого біз-
несу на прес-конференції наголосив, що проблема із теплопоста-
чанням у місті вичерпана й усі мешканці тепер самі відповідають 
за підтримку тепла у власних оселях. Малозабезпеченим, – а це 
69 сімей, – було виділено грошову допомогу у розмірі 1200 грн на 
електричні та газові котли. Як зазначив пан Кухарчук, місцева 
влада зреагувала досить швидко, хоча трошки запізно, бо жителі 
почали встановлювати собі опалення ще біля 6 років тому.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Убив матір 
через гроші

Трагедія сталася в селі Романківці на Соки-
рянщині. Повернувшись увечері додому напід-
питку, чоловік почав сваритися з мамою. Як пізніше 
з’ясували правоохоронці – через гроші.  Син узяв 
сокиру і почав бити маму по голові. Коли вона пере-
стала дихати, заховав сокиру в сараї і втік.

Тіло жінки наступного ранку виявила донька, 
яка живе окремо від матері та брата.  Увійшовши  
до хати, побачила жахливу картину.

Правоохоронці розповіли, що злочинця за-
тримали  того ж дня. У вбивстві рідної матері син 
зізнався одразу. На тілі загиблої правоохоронці 
виявили 10 колото-різаних ран. У сараї знайшли 
знаряддя вбивства – сокиру. Матері було 75 
років,  синові – 34. За словами керівника СЗГ 
УМВС області В’ячеслава ХАБАЙЛА, у чоло-
віка раніше  вже були проблеми з законом. Нині 
вбивця  перебуває в ІТТ. Порушено кримінальну 
справу за «умисне вбивство». За це його чекає 
позбавлення волі до 15 років або ж довічне 
ув’язнення.

Вл.інф.

Епідемія кору: потрібна вакцинація!

Фахівці розцінюють рівень захворю-
ваності на цю інфекцію середньої важко-
сті, але він може ускладнитись. 

– Прогноз щодо ускладнення епід-
ситуації був сформований ще восени, 
– розповідає Наталія ГОПКО, головний 
державний санітарний лікар Букови-
ни. – Базувався він на реєстрації перших 
випадків захворювання на кір у Європей-
ському регіоні і в сусідів. До уваги взяли й 
закономірну циклічність розвитку недуги. 
Бо кожні 5 років спостерігається зростання 
захворюваності. Тому ще восени розпо-
чали роботу, спрямовану на вакцинацію 
населення. 

У 2011 році кількість відмов 
від щеплень від кору та краснухи 
склала майже 27%. Це був най-
вищий відсоток відмов за останні 

роки. 
– Студент  БДМУ захворів на кір, і тоді 

протягом двох днів медики щепили всіх, 
хто був у контакті з ним. Завдяки цьому 
і припинилося розповсюдження інфекції 
серед студентів цього закладу, – говорить 
Ігор ШКРОБАНЕЦЬ, начальник голов-
ного управління охорони здоров’я 
ОДА. – Нині ж моніторимо стан імунітету 
населення, на який значно впливає вак-
цинація. В усьому світі вакцинація розгля-
дається як питання національної безпеки. 
Якщо припинити вакцинацію, то будь-яка, 
навіть несмертельна інфекція може ви-
кликати епідемію, яка підірве економіку 
країни. Тому вакцинація –  не тільки захист 
людини, а й економічна стабільність. 

Любов КАФАНОВА, «Версії»

51 людина захворіла на 
кір протягом лютого, у січні 
був зареєстрований лише 1 
випадок, у грудні – 2.

У майбутньому планується роз-
ширити мережу ретрансляторів, якщо 
проект сподобається громадянам, – 
повідомляє прес-служба Чернівецької 
міської ради. 

Довідка:
Чернівці є другим містом, в 

якому з’явилося «Вуличне радіо». 
Автором ідеї є тернопільський під-
приємець, який вже реалізував її в 
рідному місті. Там проект функціо-
нує вже близько 1,5 роки. 

В. Бачинський: «У наших реаліях подібне не можливе»

влада
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Джон Картер: Між двох світів» 3D: 11.40, 14.10, 18.40, 21.10; «Мами»: 10.00, 16.40.
Малий зал: «Той, хто пройшов крізь вогонь»: 17.00; «Ніжність»: 15.00, 20.50; «Артист»: 13.00, 19.00.

ПАЛАЦ КІНО  ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Джон Картер» 3D: 10.30, 12.50, 15.20, 19.40, 22.00; «8 перших побачень»:  18.00.  
Малий зал: «8 перших побачень»: 11.00, 12.40, 14.20, 16.00, 17.40, 19.20, 21.00. 

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Джон Картер» 3D: 10.40, 13.00, 17.20, 19.40, 22.00; «Клятва» 2D: 15:20.

МУЗДРАМТЕАТР  ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

10 березня, 18.30: «Кайдашева сім’я».  
11 березня, 12.00: «Карлсон, який живе на даху»; 18.30: Як козам роги виправляють, або 
Приборкання норовливої.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

11 березня, 12.00: «Мишкові гулі».

ТЕАТР «ГОЛОС»

10 березня, 18.30: «Батьківські пороги».
11 березня, 18.30: «Безіменна зірка».

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. 
Архітектор Губерт Гесснер. Виставка ілюстративних матеріалів, присвячена 140-річчю від дня 
народження автора проекту будівлі ЧХМ.

ОРГАННИЙ ЗАЛ

10 березня, 18.30: вечір вокальної музики (соліст – Віталій Соболев). 

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Точка зору.
10.00,10.55,12.15,19.00 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.40 М/с «Каспер. Школа страху».
11.00 Шеф-кухар країни.
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Армiя.
12.40 Право на захист.
13.10 Фольк-music.
14.05 Контрольна робота.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Вибiр цiлi».
19.05 Смiшний та ще смiшнiший.
19.30 «Зiрки гумору». Ю. Галь-
цев, Г. Вєтров, I. Олейнiков, Ю. 
Стоянов.
20.30 221. Екстрений виклик.
20.35 Сiльрада.
20.50 Плюс-мiнус.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.35 Хокей. Чемпiонат України. 
«Сокiл» (Київ) - «Компаньйон-На-
фтогаз» (Київ). У перервi - Погода, 
Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 М/ф «Крихiтка єнот».
02.25 Свiтло.
02.55 Х/ф «Щорс».
04.45 Д/ф «Японiя, iмператор i 
армiя».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 
«ТСН».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 Мелодрама «Весна у груднi».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.40,03.25 «Сiмейнi мелодрами 
2».
18.40,04.10 «Не бреши менi 3».
20.15 Т/с «Iнтерни». (2).
20.50 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
21.50 «Велика рiзниця в Одесi».
00.00 «Tkachenko.ua».
00.55,05.00 Т/с «Одержимий». (2).
01.55 Комедiя «Клуб самогубцiв». 
(3).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15 Х/ф «Один єдиний i наза-
вжди».
15.40 «Судовi справи».
16.30 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «За гарячими слiдами».
00.20 «Подробицi» - «Час».
01.00 «Профiлактика».

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,01.50,02.35 Погода.
05.35,04.25 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.50 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.10 Факти.
09.30,19.25,01.00 Надзвичайнi 
новини.
10.15 Х/ф «Кiлери».
12.30 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф «Бiблiотекар 3. Проклят-
тя чашi Iуди».
15.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
17.35 Т/с «Менти».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Брат за брата».
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.40,02.40 Свобода слова.
01.55 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03.3
0,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,03.3
5,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03.2
0,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13.1
0,14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «Республiка з 
Анною Безулик».
14.10 «Своїми очима».
15.15 «Лiсовий патруль».
16.15,03.40 «Життя цiкаве».
17.25,02.30 «Велика полiтика».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.00 
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Енергонагляд».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».

ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.50, 7.45, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.05, 13.55, 15.55, 
17.15, 19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
9.20, 14.10, 3.00 Твій спорт
12.10, 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» 
07.00,07.30,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50,15.20, 17.00,19.50, 
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,  0 9 . 0 0 , 
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25 
«Погода»
08.00 Д/с «Квиток до пригод»
08.30 «Західний експрес»
09.05 Д/ф
09.40 «Веселі уроки»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця Свят-

кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
15.25, 19.45,21.55  «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Світ авіації»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 Футзал. Чемпіонат України. 
1 ліга. «Меркурій» (Чернівці) – СК 
«Одеса»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10 Т/с «Охоронець 2».
11.00 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Доглядаль-
ниця з проживанням».
13.00,05.25 Т/с «Ведмежий кут».
15.35 Щиросердне 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 «Еван Всемогутнiй». (2).
23.25 Х/ф «Євротур». (3).
01.30 Х/ф «Американський пирiг 3: 
Весiлля». (2).
03.00 Т/с «Жити будете!», 14 с.
04.35 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.15 «Телемери-
діани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань», 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
15.00, 00.10, 05.25 «А музика 
звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Вечірня студія» (рум. мов.)
18.30 «Надзвичайні події»

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

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Домашнiй ресторан.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Comedy Woman.
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.05,22.05 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
18.30 БарДак.
19.30 Т/с «Дєтка».
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Валєра TV.
23.40 Дурнєв+1.
00.10 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди бандитської Оде-
си».
07.25 «Друга смуга».
07.30 Х/ф «Нiчний пасажир».
08.30 «Правда життя». Культ їжi.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Джокер».
18.30,03.25 «Агенти впливу».
19.00,23.30,02.05,04.30 «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 «Обитель диявола». (2).
02.35 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.50,14.40 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.35,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
07.35 «Танцюють всi! Повернення 
героїв».
11.35 Х/ф «Любов на два полюси».
13.40,19.10 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.05 «Куб».
21.15,22.25 «Танцюють всi! 4».
01.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 Т/с «Комiсар Рекс».
03.35 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Казус Кукоцького».
05.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.45,07.10,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.50,14.25 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,00.50 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.15 Погода.
09.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц 
Каспiан».
12.45,22.40 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
1 4 . 5 0  Т / с  « П ол ю ва н н я  н а 
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.10 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Молодята».
21.45 Аферисти.
23.50 Т/с «Купiдон».
01.20 Служба розшуку дiтей.
01.25 Т/с «Нiкiта». (2).
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Iван Франко.
03.00,03.30 Зона Ночi.
03.05 Драй Хмара:  останнi 
сторiнки.
03.35 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.15 Х/ф «Привид опери».
10.00 Х/ф «Потапов, до дошки!»
12.00,01.30 Х/ф «Жандарм одру-
жується».
13.55 Х/ф «Реальнi дiвчата».
15.55 М/ф «Шрек».
17.45 Х/ф «Зоряний шлях: Пом-
ста».
20.05 «Розкiшне життя».
21.00 «Велика рiзниця».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «Менталiст».
03.00 «15 хвилин до завтра».
03.25 «Мобiльнi розваги».
03.40 «КВН».
05.25 «Нiчне життя».
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«Вісім перших побачень»
Стрічку «Вісім перших побачень» від «Студії 

«Квартал-95» – п’ятий за рахунком повнометражний 
фільм – кварталівці зняли за рекордні терміни: 29 
знімальних днів. 

Продюсери: Володимир Зеленський, Сергій Ше-
фір, Борис Шефір, Андрій Радько, Катерина Гордецька.

Автори сценарію: Володимир Зеленський, Сергій 
Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв, Михайло Савін 
та ін.

Режисери: Девід Додсон і Олександр Малярев-
ський.

Креативний продюсер: Марюс Вайсберг.
Виробництво: «Територія кіно».
Бюджет: $ 2,3 млн.
У ролях: Оксана Акіньшина, Володимир Зелен-

ський, Денис Нікіфоров, Катерина Варнава. А також: 
Світлана Ходченкова, Євген Кошовий, Олеся Желез-
няк, Марія Кравцова (Маріка), Ігор Жижикін, Вікторія 
Боня, Сосо Павліашвілі, група «Город 312».

Фантастична і захоплююча історія кохання двох, 
здавалося б, різних людей, які ніколи не повинні були 
навіть зустрітися, вийде на широкі екрани вже 8 бе-
резня 2012 року.

Віра (Оксана Акіньшина) – телезірка, її наречений 
Костянтин (Денис Нікіфоров) – професійний тенісист. 
Вони збираються одружитися. Микита (Володимир 
Зеленський) – лікар-ветеринар і красуня-хірург Іло-
на (Катерина Варнава) також поспішають оформити 
стосунки. Але один чудовий ранок руйнує всі плани. 

Після веселого вечора Віра прокидається в одному 
ліжку з Микитою. Вирішивши, що це наслідки занадто 
бурхливої вечірки, молоді люди роз’їжджаються… Та 
наступного дня все повторюється – Микита і Лєра знову 
разом, хоча кожен добре пам’ятає, як вони засинали у 
своїх будинках… 

Пісня зі схрону 
Нещодавно український інтернет поширив 

сенсаційну інформацію. Відомий виконавець 
Василь Лютий заявив, що мелодія популярного 
російського романсу «Поручик Голіцин» «за-
позичена» в українців! Мовляв, ще 1949 року 
український повстанець Микола Матола (не 
плутати із сучасним закарпатським письменни-
ком Миколою Матолою) написав пісню «Друже 
Ковалю», де яскраво передані реалії важкої 
війни, яку вели залишки УПА та озброєного під-
пілля ОУН проти радянізації Західної України. 
Використані у пісні й призабуті нині слова, що 
вживалися повстанцями. Так, «ґрипсом» вони 
називали зашифровану інформацію, яка пере-
давалася кур’єрами. 

Уже котрий тиждень чекаємо грипсу,
Коли запалає Вкраїна в огні.
Мій друже Ковалю, затягнемо пісню,
Бо дуже нелегко й самому мені.
Смертельна боротьба проходила тоді 

страшний «бункерний» етап. Тому й написав 
автор цього твору характерний рядок «Сльо-
зиться у схроні зволожений мур». Відірвані від 
рідних, борці за волю України згадували про 
них вдень і вночі:

 Нам сниться в розпуці згорьований батько,
Зсивіла дружина приходить у сні…
Лише пісня несла розраду, 

дозволяла відволіктися від тяж-
ких дум. А її чудова мелодія лег-
ко запам’ятовувалася. Згодом, 
як вважає український співак, 
нею скористався один із засно-
вників російського блатного 
шансону Михайло Звєздінський 
у романсі, присвяченому пору-
чику Голіцину та корнету Обо-
ленському, нащадкам знаме-
нитих аристократичних родин. 

Як Дейнека з 
Люберців став 
Звєздінським

Про фігуру самого виконав-
ця російського шансону варто 
розповісти детальніше. Його 
справжнє прізвище Дейнекін, 
в якому проглядається україн-
ське коріння: «дейнеками» у 
XVII ст. називали в українських 
землях повсталу селянську го-
лоту, озброєну звичайними палицями. Сам же 
Михайло народився 1945 року в підмосковних 
Люберцях, що згодом сумно уславилися кримі-
нальним угрупованням «люберецьких».  Батька 
його розстріляли до народження сина, а дід ще 
раніше отримав «вишку» за свою  юнкерську 
молодість. Такий початок життя не віщував 
нічого доброго. Першу «ходку на зону» Мишко 
здійснив у зовсім молодому віці: обікрав чужий 
автомобіль. Потім було ще дві, вже за суто кри-
мінальними і значно серйознішими статтями. На 
зоні співав, здобувши певну популярність серед 
зеків. А опинившись на волі, почав виступати 
перед публікою під сценічним псевдонімом 
«Звєздінський». 

Наприкінці 60-х рр. в його репертуарі 
з’явився романс «Поручик Голіцин», автор-
ське право на який сам Звєздінський згодом 
зареєстрував на власне ім’я. Правда, в його 
авторстві існує чимало сумнівів, бо співака вже 
ловили на привласненні чужих творів. Широко 
популярним романс став у 70-і рр., коли на 
фоні масового розчарування в комуністичній 

ідеології громадська свідомість почала ідеалі-
зовувати білогвардійців. А цей твір надавався 
для неї найкраще – на відміну від популярних в 
еміграції романсів «Графиня» чи «Біле танго». 
Адже радянські люди легко розуміли сюжет 
«Поручика Голіцина» з  усіма його нюансами. 
Йдеться, звичайно, про масового слухача, який 
не мав детальних знань минувшини. 

Проте спеціалісти з військової історії звер-
нули увагу на одну кричущу невідповідність. 
Звєздінський співав: «Корнет Оболенский, над-
еть ордена!». А у реального корнета (перший 
офіцерський чин в кавалерії) декількох орденів 
у принципі бути не могло. Він міг отримати 
лише три бойові нагороди – ордени св. Анни, 
св. Станіслава та св. Георгія, всі – найнижчих 
ступенів. 4-ий ступінь ордена св. Анни носили 
не на грудях, а прикріпляли до холодної зброї. 
Орден св. Станіслава займав перший знизу ща-
бель в ієрархії російських орденів і видавався 
найчастіше. Знак ордена носився у петлиці на 
орденській стрічці. А орден св. Великомученика 
і Побідоносця Георгія вважався найпрестижні-
шою нагородою для військових. Якщо корнет 
отримував орден св. Георгія 4-го ступеня, він 
негайно підвищувався в офіцерському чині. 
Так що корнет Оболенський не міг надягнути 
ордени, бо у найкращому випадку на грудях у 

нього був лише орден св. Станіслава.

Генерал Гончаренко 
= Юрій Галич

Зрозуміло, що справжній білий офіцер 
такого «ляпу» не допустив би. До того ж у 
колах білої еміграції «Поручика Голіцина» 
практично не знали й не виконували. Звідси 
й було зроблено висновок: романс є «ново-
ділом» і його треба вважати псевдо-білогвар-
дійським. Правда, коли «Поручика» заспівали 
у різних куточках СРСР, з’явилося декілька 
варіантів слів, причому досить відмінних між 
собою. Наприклад: «Поручик Голицин, над-
еть ордена!», що вже докорінно міняє справу. 
Від «канонічних» слів, які співали зі сцени – а 
найбільш відомим виконавцем романсу став 
Олександр Малінін – значно відрізняються деякі 
варіанти. Є й такі: 

За павших друзей, за поруганный кров наш,
За всё комиссары заплатят сполна,
Поручик Голицин, к атаке готовьтесь,
Корнет Оболенский, седлайте коня!

А воздух Отчизны прозрачный и синий,
Да горькая пыль деревенских дорог,
Они за Россию, и мы за Россию,
Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог?

Над нами кружат чёрно-красные птицы,
Три года прошли, как безрадостный сон,
Оставьте надежды, поручик Голицын,
В стволе остаётся последний патрон.
Щодо слів романсу виникало все більше 

запитань. Нарешті, інтернет повідомив: зна-
йдено їхнього справжнього автора! Ним ви-
явився емігрант, генерал Георгій Гончаренко 
(1877-1940), твори якого друкувалися під 
псевдонімом Юрій Галич. Народився він у 
сім’ї офіцера російської імператорської армії 
і з дитинства обрав військову кар’єру. Після 
революції 1917 р. опинився у Києві, рятуючись 
від більшовиків. Коли його старий знайомий 
по Санкт-Петербургу Павло Скоропадський 
став гетьманом України, Гончаренко отримав 
генеральський чин в армії Української Держави і 
очолив її нагородний відділ. А під час повстання 
Петлюри вчасно не зорієнтувався й опинився 
в тюрмі разом з офіцерами-білогвардійцями. Із 
своїм співкамерником поручиком Костянтином 
Голіциним (!) втік і пробився на південь, до 

генерал Врангеля. Вже з Криму відправився в 
еміграцію.

Без проблем отримав громадянство Респу-
бліки Латвії: він народився на латвійській землі, 
тому й мав таке право. Оселився у Ризі, багато 
писав віршів й прозових творів, чимало друку-
вався. А коли 1940 року Латвію зайняла Червона 
армія, генерал Гончаренко зробив те, що обіцяв 
публічно. Бо неодноразово заявляв, що жити 
під владою більшовиків у жодному випадку не 
буде. Тож коли співробітники НКВС піднімалися 
сходами, щоби заарештувати генерала, Георгій 
Гончаренко покінчив життя самогубством. Офі-
церська честь для нього виявилася вищою за 
елементарне прагнення жити. 

Ведь завтра под утро на красную сволочь
Развёрнутой лавой пойдёт эскадрон,
Спустилась на Родину чёрная полночь,
Сверкают лишь звёздочки наших погон.
Навряд чи такі слова міг написати колишній 

радянський зек Звєздінський. Але у творчості 
українського (а потім білого) генерала Гон-
чаренка вони виглядають цілком органічно. 

Присвячений молодим товаришам по службі в 
армії Врангеля, поручику Голіцину та корнету 
Оболенському, вірш генерала не здобув серед 
емігрантів широкого розповсюдження – тоді 
багато писалося подібних творів. Інша річ, коли 
слова поклали на музику, тільки тоді вони й стали 
популярними.

Про мелодію романсу
І тут виникає закономірне питання: а звідки 

взялася мелодія романсу? Російські музикознавці 
стверджують, що на неї виконувався романс «Из-
бушка» («Хатинка»), який входив до репертуару 
знаменитої Віри Паніної, блискучої виконавиці 
циганських пісень і класичних російських ро-
мансів. Утім, мелодія «Хатинки» все ж дещо 
відрізняється від тієї, на яку  поклали «Поручика 
Голіцина». Її використано для іншого романсу:

Не надо грустить, господа офицеры,
Что мы потеряли, того не вернуть.
Уж нету Отечества, нет уж и веры,
И кровью отмечен ненужный наш путь.
Можливо, українець Василь Лютий все-таки 

має рацію: мелодія «Поручика» запозичена у 
пісні «Друже Ковалю»? Дехто з вітчизняних 
музикознавців стверджує, що в українському 
варіанті мелодії відчувається вплив класично-

го австрійського вальсу. Фахівцям є простір 
для студій. 

А ми звернемо увагу на інше. Російський 
романс «Поручик Голіцин» написаний від іме-
ні офіцера-аристократа, який після програшу 
у Громадянській  війні мусив покинути бать-
ківщину. Він зійшовся у смертельному бою 
із селянами, яких зневажав сам і яких люто 
гнобили його предки. Якби не зверхність 
дворянської еліти, її презирство до «черні» 
та бажання й надалі жити за рахунок просто-
люду, війни між громадянами однієї держави 
вдалося б уникнути. До дворян прийшла важ-
ка розплата за їхні давні гріхи. Таким є закон 
життя – за все доводиться платити.

А пісню «Друже Ковалю» написав воїн 
Української Повстанської Армії. Він воював 
на власній землі з чужинцями, що прийшли 
встановлювати тут свої порядки. Його бойові 
побратими стали на прю з противником, який 
не зупинявся перед небаченими раніше про-
вокаціями і підлою брехнею, намагаючись 
перекласти свої злочини на українських 
повстанців.

А нам би одверто агітки лукаві
Розбити об святість твердої руки.
Та іменем нашим свої чорні справи
Ізнову прикрили московські полки.

У цьому й полягає принципова відмінність 
між двома авторами – українським повстанцем 
і колишнім білим генералом. Один захищав се-
лян, а другий воював з ними. Але обидва вони 
були українцями, талановитими творцями. 
Тільки їхні здобутки привласнили інші люди. 
Ймовірно, що найвідоміший нині білогвардій-
ський романс створено за мотивами вірша, 
написаного українцем, і мелодії (вірогідно) 
народженої українцем. А скористався їхнім 
доробком один із засновників російського 
блатного шансону. Так із творів двох українців 
з’явилося явище російської масової культури. 
Лише один приклад, але з нього видно витоки 
«меншовартості» українців, талантами яких 
завжди збагачувалися спритніші та нахабніші 
за нас. І процес цей, на жаль, продовжується. 

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

УКРАЇНЦІ СТВОРЮЮТЬ, 
КОРИСТАЮТЬ ІНШІ

або З історії «російського» романсу «Поручик Голіцин»  

Михайло Звездінський Юрій Галич



УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
09.45 «Легко бути жiнкою».
10.50,12.15,13.10,22.40 Погода.
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50 Euronews.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Вогнянi версти».
15.00 Парламентськi слухання у 
Верховнiй Радi України на тему: 
Освiта в сiльскiй мiсцевостi: 
кризовi тенденцiї та шляхи їх по-
долання.
18.15 Дiловий свiт. Агросектор.
19.00 Досвiд.
20.35 Про головне.
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Iспит для влади.
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 ТелеАкадемiя.
02.20 М/ф «Мама для мамонте-
няти».
02.25 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
03.15 Досвiд.
04.50 Iспит для влади.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».

07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 Т/с «Клон 2».
10.55,20.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
11.55 «Знiмiть це негайно».
12.55 «Цiлковите перевтiлення».
13.50,04.15 Т/с «Пончик Люся».
14.45,01.40 «Давай одружимось».
15.45,03.15 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,02.25 «Не бреши менi 3».
20.15,00.05 Т/с «Iнтерни». (2).
21.50 «Грошi».
22.45 «Пекельна кухня 2».
00.40,05.00 Т/с «Одержимий». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «З новим 
ранком».
07.30 Спорт в Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Но-
вини.
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».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели. . .»  з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
22.25 Т/с «За гарячими слiдами».
00.30 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.00 «Подробицi» - «Час».
01.25 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.30 Х/ф «Алфi». (3).
03.10 Д/ф «Суперспоруди старо-
вини».
04.00 Територiя непiзнаного. За 
межею можливого..

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.15,04.30 Погода.
05.20,04.05 Факти.
05.35,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20 Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,01.30 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
1 2 . 2 5 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».

14.15,20.10 Т/с «Брат за брата».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Сфера». (2).
02.20 Х/ф «Вбивця-вiртуоз». (2).
04.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03.3
0,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,03.3
5,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03.2
0,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13.1
0,14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.00 «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 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10,15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00 Д/с «Світове теле-

бачення»
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 кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Усе життя перед її 
очима» (2)

ТРК «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. Про-
довження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Малахова 
мiнус».
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий кут».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Генрi i Джун». (3).
03.00 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30 «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, 20.30, 03.10 «Телемери-
діани»
09.30, 14.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.) 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «Буковинський дивосвіт» 
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10, 05.25 «А музика 
звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.) 
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»

20.15 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
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, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.05,22.05 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок» (2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Смерть фiлателiста».
08.35,19.00,23.30,02.05,04.40 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Херувим».
15.35 Х/ф «Строгови».
16.50 Х/ф «Увага! Всiм постам...»
18.30 «Правда життя». Потойбiчне.
00.00 Х/ф «Мiльйон рокiв до нашої 
ери 2». (2).
02.35,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
04.05 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.45 «Нез`ясовно, але факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
Профiлактика.
10.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
11.00 «ВусоЛапоХвiст».
11 . 4 5  Х / ф  « Б у д ьт е  м о ї м 
чоловiком...»
13.40,19.05 Т/с «Черговий янгол».
14.40 «Нез`ясовно, але факт».

15.40 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Кулiнарна династiя».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Казус Кукоцького».
03.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.45,07.10,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.50 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30 Репортер.
07.35,08.35 Погода.
09.00 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
Профiлактика.
14.20 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
14.40,15.45 Teen Time.
1 4 . 4 5  Т / с  « П ол ю ва н н я  н а 
монстрiв».
15.50 Т/с «Нереальна iсторiя».
16.50 Т/с «Татусевi дочки».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.00,00.40 Репортер.
19.15,00.55 Спортрепортер.
19.20,01.00 Погода.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Молодята».
21.45 Ревiзор.
22.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
23.35 Т/с «Купiдон».
01.05 Служба розшуку дiтей.
01.10 Т/с «Нiкiта». (2).
01.50 Зона ночi. Культура.
01.55 Княгиня Ольга.
02.10 Дуель.
02.20 Врятований любов`ю.
02.35,03.25 Зона Ночi.
02.40 Українцi Надiя.
03.30 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.00 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.45 «Халi Галi».
09.25 «Далекi родичi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Жiноча лiга».
16.55 «Истории великого мiста. 
Кохання з iноземцем».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Истории великого мiста. 
Врятувати любов».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «Менталiст».
01.30 Т/с «4400».
02.15 «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 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Про головне.
09.45,10.50,12.15,13.10,15.50 По-
года.
09.50 Свiтло.
10.15 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Хай щастить.
12.50 Темний силует.
13.15 Х/ф «Iванове дитинство».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Х/ф «Жили три холостяки».
18.15 221. Екстрений виклик.
19.00 221. Екстрений виклик. 
Тиждень.
19.50 «Зiрки гумору». С. Єщенко, 
Є. Петросян.
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 ТелеАкадемiя.
02.20 М/ф «Казка про бiлу кри-
жинку».
02.25 Х/ф «Весiлля».
03.25 Досвiд.
04.55 В гостях у Д. Гордона.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.1
5,02.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».

10.00 «Велика рiзниця в Одесi».
10.50,20.50 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
11.50 «Знiмiть це негайно».
1 2 . 5 0 , 0 1 . 1 0  « Ц i л к о в и т е 
перевтiлення».
13.45,04.10 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45,03.05 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,02.15 «Не бреши менi 3».
20.15,23.30 Т/с «Iнтерни». (2).
21.50 Т/с «I прийде кохання».
00.05,04.55 Т/с «Одержимий». (2).

IНТЕР
06.00 «М/ф».
06.10 Т/с «Виклик 3».
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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15,04.15 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели. . .»  з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «За гарячими слiдами».
00.30 Д/ф «Секретнi територiї».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.40 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.45 Х/ф «Новачок».
03.25 Д/ф «Суперспоруди старо-
вини»,.
04.45 «Формула кохання».

ICTV
05.15,06.35,01.50,03.55 Погода.
05.20,08.45,03.30 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.20,01.40 
Спорт.
06.45 Утриматися в крiслi.
07.45 Пiд прицiлом.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.45 Т/с «Менти».
1 2 . 3 5 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Таємницi слiдства».
14.45,20.10 Т/с «Брат за брата».
18.45 Факти. Вечiр.

22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Вбивця-вiртуоз». (2).
01.55 Х/ф «Дияволиця». (2).
04.00 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03.3
0,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,03.3
5,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03.2
0,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13.1
0,14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Iнтелект.ua».
17.25 «Життя цiкаве».
18.15,02.30 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Агроконтроль».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Кабiнет».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.35, 5.00 Про казки
7.15 Ранок надії
8.15, 9.45, 12.00, 14.00, 15.55, 
17.15, 19.30, 22.00, 23.25,00.05, 
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
9.20, 14.10, 3.00 Буковина містична
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, 00.00Твоє 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 «Світове теле-

бачення»
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 Футзал. Чемпіонат України. 
1 ліга. «Меркурій» (Чернівці) – СК 
«Одеса»
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 «Черепи» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.10 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 «Охоронець 2».
11.00, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Холодне 
лiжко».
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,02.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Еван Всемогутнiй». (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 «Долі жіночі» (рум.мов.)
11.40 «Світ книги»
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50 16.20 – М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.15 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»
22.30, 04.00 Х\\ фільм

02.40 «Між минулим та майбутнім» 
(рум. мов) 

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, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.05,22.05 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок» (2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.40 «Друга смуга».
06.45 Х/ф «Пiдiрване пекло».
08.35,19.00,23.30,02.15,04.45 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Херувим».
15.30 Х/ф «Строгови».
16.50 Х/ф «Смерть фiлателiста».
18.30 «Речовий доказ». Страховий 
«рокфеллер».
00.00 Х/ф «Вiртуальний шторм». 
(2).
02.45 «Речовий доказ».
03.15 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.40 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,00.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
10.30 «Куб».
11.35 Х/ф «Посмiхнися, коли пла-
чуть зiрки».
13.35,19.05 Т/с «Черговий янгол».
15.40 «Битва екстрасенсiв. Бо-

ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10,22.40 «Зоряний ринг».
23.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Казус Кукоцького».
03.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.45,07.10,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.50,14.30 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.30,19.55 Т/с «Молодята».
11.45 Т/с «Татусевi дочки».
12.45,22.50 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.55 М/с «Аладдiн».
14.45,15.50 Teen Time.
1 4 . 5 0  Т / с  « П ол ю ва н н я  н а 
монстрiв».
15.55 Т/с «Кадети».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.45 Шури-амури.
00.00 Т/с «Купiдон».
01.30 Т/с «Нiкiта». (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Так нiхто не любив.
02.40 Неприборкана.
02.50,03.30 Зона Ночi.
02.55 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
03.15 Жарптиця.
03.35 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
05.05 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.45 «Халi Галi».
09.25 «Далекi родичi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Панаєхало».
16.00 «Жiноча лiга».
16.55 «Свiт зiрок».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Истории великого мiста. 
Кохання з iноземцем».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «Менталiст».
01.30 Т/с «4400».
02.15 «Нiчне життя».
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Щоби створити дитину, ба-
гато розуму не треба. Створити 
з дитини Людину – потрібно 
багато творчості та знань, а ще 
терпіння та любові

Призначення людини… Це пи-
тання постає зрештою перед кожним 
з нас. Але, на превеликий жаль, як 
правило  наприкінці життя, коли нічого 
вже  не зміниш. Тоді хочеться передати 
досвід, знання, усвідомлення цього 
життя дітям, онукам. Бо так багато тобі 
стає відомо. Ти майже розумієш, що і 
як працює у цьому світі. Як правильно 
жити, що і як робити. Ти розумієш ілю-
зії, якими нас завантажує середовище, 
мас-медіа: марення успіхом – швидким 
і нетривалим, марення грошима – та-
кими могутніми і такими безпомічними, 
марення коханням – таким солодким і 
таким трагічним та безглуздим… 

Для чого ми тут? На цій Землі? Яка 
мета нашого існування усіх разом та 
кожного окремо? Чи можна досягти 
справжнього успіху в житті, коли ти не 
знаєш його справжньої мети? Ілюзії, 
ілюзії, ілюзії… Усі прагнення людини 
за тисячоліття сучасної історії до-
сягти розуміння суті життя виявилися 
марними.

Інстинкти і ще 
раз інстинкти? 

У нас є певні соціальні цінності. 
Власне вони ґрунтуються на мора-
лі, завданням якої є забезпечення 
безперешкодного і неперервного 
продовження людського роду. Отак 
банально. Звичайне продовження 
роду людського. Для цього потрібна 
соціальна організація, щоби піклу-
ватись про ті родини, які здатні роз-
множуватись, але не здатні себе про-
годувати. Для цього потрібно військо, 
щоби захищати тих, хто не здатен на 
це самотужки. Для цього потрібні купці 
(бізнесмени), щоби доставити до нас 
те, що ми невзмозі доставити до себе 
самі. Для цього потрібні ремісники та 
хлібороби, щоби забезпечити людям 
матеріальні, речові та харчові по-
треби. Для цього потрібні науковці, 
щоби подовжити життя тим, хто здатен 
давати нащадків, але не здатен само-
тужки долати хвороби, стужу, спеку, 
інші шкідливі чинники зовнішнього 
середовища. Для цього потрібні мудрі 
(на справді дуже мудрі не потрібні) 
керівники, щоби організувати усіх 
вище перелічених, створити з нас сус-
пільство, основна мета якого – згідно 
інстинктам активно розмножуватись. І 
у цьому ми досягли успіху! Нас вже сім 
мільярдів! За якихось три тисячі років, 
починаючи (орієнтовно) з ери заліза, 
нас з 50 мільйонів стало 7 мільярдів 
(http://www.everyday.com.ua/world/
pops.htm). Не важко прослідкувати, 
що активність розмноження людей 
припадає на періоди освоєння нових 
технологій, відкриттів та заселення 
нових територій. Тобто, як тільки 

з’являється можливість безперешкод-
но розмножуватись та забезпечити 
потомству таке-сяке існування, ми це 
робимо, ми активно розмножуємося, 
не думаючи про наслідки. Висновок з 
цього мікродослідження простий – ми є 
рабами інстинктів. Отже – ми не зовсім 
розумні істоти?! Нами керують наші 
бажання, жага відчуттів… Всупереч 
нашому досвіду (на рано буде боліти 
голова; потім я буду відчувати себе 
хтивою дурепою; мене ж поб’ють боля-
че!!!) ми, всупереч здоровому глузду 
ідемо назустріч відчуттям, отримуємо 
короткочасне задоволення і стражда-
ємо. Хто ранок, хто декілька днів, хто 
– усе своє безглузде життя.

 Чому найщасливіші 
афганці? 

Чому так? Чому ми не здатні ви-
значити пріоритети нашого життя? Як 
взагалі визначитися – що є насправді 
моїм майбутнім фахом, хто має бути 
моїм майбутнім чоловіком, дружиною, 
які саме знання допоможуть саме мені 
досягти успіху?

Часто нам радять досвідчені люди 
не напружуватись. Брати те, що 
ближче лежить, що легше дістати. 
Мовляв, матеріальний достаток (де 
він узявся – питати неввічливо!) за-
безпечить спокійне життя. Але ж не 
забезпечує!

Проблема суспільства, сучасно-
го суспільства (останні шість тисяч 
років), полягає у тому, що у жертву 
виживання спільноти приносяться 
інтереси окремих особистостей. Про-
блема ж окремих особистостей сучас-
ного суспільства (останні шість тисяч 
років), полягає у тому, що вони вва-
жають суспільство або зобов’язаним 
їм допомогти, або ж  принаймні не 
втручатися в їхнє життя.

У давні часи люди розуміли, що 
усі ми різні. Різні за розумом, силою, 
можливостями, що походження, 
кров (сьогодні – гени) – мають ви-
рішальне значення. Люди розуміли, 
що коли людина, чоловік, гарного 
походження (генетичного, культу-
рологічного), лишить дитину людині, 
жінці, поганого походження (погана 
спадковість, відсутність необхідного 
рівня культури) – це добре для роду 
жінки. Коли людина, чоловік, гарного 
походження, бере за дружину жінку 
поганого походження – це погано 
для його роду. В першому випадку 
генофонд роду посилюється, у дру-
гому – послаблюється, деградує… Це 
брехня? Але чому тоді люди, які за-
ймаються розведенням елітних порід 
тварин, відбраковують тих, які утво-
рились не від собі подібних, елітних 
тварин? Чи ніхто не бачив дворових 
псів, які паруються як попадя і ніколи 
не досягають розмірів та шляхетності 
породистих собак?

Результати опитування, прове-
деного міжнародною компанією WIN-
Gallup International (http://society.
puls.kiev.ua/in_world/76680.html) по-

казали, що на відчуття щастя вплива-
ють не гроші та власний економічний 
стан та стан своєї країни зокрема, а 
статус людини у суспільстві. Віруючі 
(за винятком чомусь православних 
християн) щасливіші за атеїстів. У 
США рівень щастя складає 33%, а у 
Афганістані 34%! Ніби багата країна, 
США…

Короля робить почет, а 
сам він часто голий…

Переважна більшість з нас оцінює 
себе, свій статус у порівнянні з ін-
шими. А на кого ж іще рівнятись? Тут 
легко отримати високу самооцінку – 
спілкуйся з тими, хто трошки нижче 
тебе за інтелектом, можливостями 
і ти вже гарно почуваєшся. Однак 
при цьому ти не розвиваєшся… 
Є керівники, які вважають, що 
розумніше, обізнаніше, впли-
вовіше за них немає бути ні-
кого в їхньому оточенні. Вони 
старанно виживають усіх, хто 
може скласти їм хоча б наймен-
шу конкуренцію у будь-якій  
сфері. Це забезпечує їм спокій, 
насолоду від безперешкодної 
влади і … деградацію. Власну й 
очолюваного ними колективу по-
середності. Пам’ятаєте анекдот про 
трьох папуг? Один вміє говорити ан-
глійською, другий англійською та 
німецькою, але найдорожчий – третій, 
який нічого не вміє, але вони назива-
ють його шефом… В оточенні розумних 
людей, які працюють на вас, з якими 
ви товаришуєте, робить вас вагомішим 
у суспільстві, навіть попри невеличку 
вашу базову підготовку у порівнянні 
з вашими підлеглими. Короля робить 
почет…

Як знайти своє 
місце у світі? 

Щодо цього є різні рекомендації. 
Наприклад, у дитинстві, поки ви ще 
не навчилися мавп’ячим звичкам 
(копіювати поведінку інших людей 
та прагнути до їхніх цінностей), у 
вас щось непогано виходило, якась 
діяльність. Згодом, під тиском пере-
конливих обставин, ви відхилилися 
від ваших прагнень. Спробуйте знову 
те, що вам подобалось у дитинстві. Бо, 
зазвичай, те, що насправді «наше» 
завжди виходить краще за те, що «не 
наше». У когось є хист до роботи з 
«паперами». Ними можна займатись 
скрізь. Тим паче, що мало людей лю-
блять «паперову роботу». У когось до-
бре виходить щось ремонтувати. Хтось 
здатний піднімати настрій і дух людей. 
Комусь вдається організовувати спра-
ви. Не робити, а саме організовувати 
їхнє виконання. Це звичайні, відомі 
критерії. Загалом, кожна людина на-
роджується з певним хистом. Щоби 
його розпізнати, треба прислухову-
ватись до себе, до своїх реакцій на ту 
чи іншу діяльність.

…Сину мого колеги сподобалася 
дівчина. Гарна, струнка, з вдалим 

макіяжем і цікавими захоплення-
ми, головне з яких – відвідування 
різних вечірок та товариств з 
метою розширення кола спілку-
вання. Складно було пояснити 
хлопцеві, що ця дівчина, м’яко 
кажучи, не його формат. І тато 
знайшов вихід: він влаштував 
сина на літо «вишибалою» до 
заміського нічного 
клубу. Хло-

пець нади-
вився на «веселі 
вечірки» та на дівчат, які 
їх відвідують, у різних ракурсах – не 
дуже тверезих, розслаблених та не-
перебірливих у розвагах. Хлопець 
зрозумів, що хотів сказати йому 
батько…

Чому я про це? Бо не варто шука-
ти розваг і веселощів. Шукайте від-
повіді на ваші питання, опановуйте 
фах, який для вас не є тяжким, а є 
зрозумілим і бажаним. Опановуй-
те ним творчо. Бо тільки творчість 
приносить справжнє задоволення. 
Але творчість може бути не тільки у 
шоу-бізнесі. До речі, там її найменше, 
бо створення видовищ не потребує 
творчості, а потребує епатажності 
на межі скандалу. Опановуйте вмін-
ня вчитися та розв’язувати життєві 
задачі.

Твори себе, працюй 
над собою 

До творчості схильні всі люди. Не 
суттєво, що саме ви робите. Творчим 
процесом може бути копання тран-
шеї, оскільки треба знайти спосіб 
копати так, щоби зробити це швидко 
і не перевтомившись. До будь-якої 
справи можна і потрібно підходити 
творчо – вишукуючи нові, іннова-
ційні підходи до рішення конкретної 
задачі.

Отже, призначення людини. 
Воно у творчості та навчанні. Створи-
ти дитину багато розуму не потрібно. 

Створити з дитини 
Людину – потрібно 
багато творчості та 

знань, а ще 
т ерп і ння 
та любові. 

Оце, влас-
не і є порада 

у питанні як 
визначитися 
зі своїм при-

значенням 
у житті. Ваше при-

значення – це ваша дитина. 
Обрати призначення не складно. Тут 
можуть допомогти батьки, друзі, упо-
добання дитинства… Важливіше інше  
– як ви будете розвивати ваше при-
значення. Так, саме розвивати ваше 
призначення, ваші вміння для макси-
мальної реалізації вашого призначення. 
Для цього потрібна творчість, терпіння 
та любов до обраного призначення. 
Ми створюємо себе, а не обставини. 
Обставини вимагають від нас плисти 
за течією. І так робить той, хто вважає, 
що призначення – це аналог вбрання. 
Якщо вдасться обрати «правильне» 
вбрання (правильне призначення) – 
на тебе звернуть увагу. Так, звернуть. 
Але після того, як звернуть увагу, за-
хочуть, як мінімум, поговорити. А тут, у 
більшості людей, виникають проблеми, 
оскільки говорити немає про що, крім 
побутових тем. У Новому Заповіті ска-
зано, що важливо не те, що входить 
до тебе, а що виходить з тебе: мається 
на увазі практично усе – від духовних 
цінностей до фізіології.

І ще. Подібне тягнеться до по-
дібного. Спілкуйтеся з тими,  хто, 
принаймні, встав на стежину опану-
вання обраного призначення шляхом 
творчості, любові та терпіння, бо це є 
шляхетні чесноти.

Як що є питання – поспілкуємо-
ся!..

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, 
кандидат технічних наук

Твоє призначення – це не твоє вбрання
або Чому треба копати траншею творчо
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Вина Нової Зеландії 
Для бiльшостi споживачiв зна-

йомство з новозеландськими винами 
вiдбулося ще минулого десятирiччя. 
Не дивно, що про виноробство цiєi 
країни вiдомо не багато. Перши-
ми, хто почав обробляти виноград-
ну лозу, були емiгранти зі Старого 
Свiту. Це були вихiдцi з Англii, Францii, 
Нiмеччини, Iспанiї. На новий рiвень 
виноробство острівної держави по-
чало пiднiматися з 60-их – 70-их рокiв 
ХІХ ст. Важкий перiод виноробство 
Нової Зеландiї пережило на початку ХХ 
ст.Тодi керiвництво країни та церква 
хотiли внести заборону на вживання 
алкоголю. Пiсля Другої свiтової вiйни 
переселенцi з Грецiї, Iталiї, Югославiї 
дали новий iмпульс виноробству краї-
ни. Багато для винної iндустрiї зробили 
австралiйськi iнвестицiї. 

У 80-х роках ХХ столiття вина 
Нової Зеландiї виходять на свiтовий 
ринок. Основними виноробними 
регiонами країни є Окленд, Вайха-
то, Гисборн, Хокс-Бей та Вайрапа 
на пiвнiчному островi i Нельсон, 
Мальборо, Кентерберi, Отаго – на 

пiвденному. Тут використовують 
такі вiдомi у свiтi білі сорти виногра-
ду, як Рiслiнг, Шардоне, Совiньон 
Блан, Пiно Грi,Гевюрцтрамiнер. З 

червоних сортiв – Мерло Каберне-
Совiньон, Пiно Нуар. Всесвітньо 
ж відомими стали саме бiлi вина з 
сорту Совiньон Блан, який походить 

з Францiї. У Новiй Зеландiї з нього ро-
блять найароматнiшi вина. В їхньому 
запахові вгадується аромат агрусу, 
зеленого яблука та маракуї.  І саме 

сорт Совiньон Блан став еталоном 
новозеландського виноробства. 

Експерти вважають, що найкращi 
вина Нової Зеландiї  повнiстю 
вiдповiдають своїй цiнi. Грунтово-
клiматичнi умови, новiтнi технологiї 
та наполегливicть мiсцевих виноробiв 
– усе це є запорукою успiху вин Нової 
Зеландiї. 

Шановнi читачi, бiльш де-
тально з новозеландськими ви-
нами ви можете ознайомитися на 
лекцiї-дегустацiї, що вiдбудеться 
у виномаркетi WINE TIME 16 бе-
резня за адресою: Чернівці, про-
спект Незалежностi, 52-А .

Квитки можна придбати на 
касi.Чекатимемо на вас.

Лимон – для кабінету, фікус – для спальні 

Незважаючи на те, яка пора року за вікном, у 
її квартирі завжди літо. Помешкання п. Серафими 
потопає в зелені. Тут і високі фінікові пальми, й 
екзотичні монстера, банани, лимон: одне слово, 
справжнісінькі тропіки. Усього ж понад 50 видів 
рослин. І ще стільки ж вона віднесла до свого кабі-
нету в школі – вдома їх просто ніде було розмістити. 

Широколисті фікуси, драцени, азалії, цикла-

мени, філодендрони, фіалки, орхідеї, кактуси, 
мандаринове деревце та чимало інших вазонів 
прикрашають квартиру та робочий кабінет Сера-
фими Жарікової. Горщики з повзучими рослинами 
окупували стіни; великі рослини з пишним листям 
стоять на підлозі, зайнявши цілий куток кімнати; 
дрібніші красуються на підвіконнях і тумбочках. 
Жінка зізнається, що розведення кімнатних рос-

лин – її хобі з дитинства.
– Я росла в оточенні квітів, бо мама їх обожнює. 

У нашій хаті все було у вазонах, на подвір’ї весь час 
щось цвіло. Тому навіть брат захоплюється цією 
справою, – розповідає Серафима Георгіївна. – Кві-
ти – перші друзі людини, і якщо ними хоч трохи за-
йматися,  вони віддячують гарним листям і цвітом.

Про властивості кожного вазона й особливості 
догляду за ним жінка може розповідати годинами. 
Фікуси і філодендрони радить ставити у спальні, бо 
вони заспокійливо впливають на людину. Для пло-
доносного фікуса найкращим місцем буде кімната, 
де збираються всі члени сім’ї, наприклад їдальня. 
А гостролисті рослини не бажано тримати там, де 
людина проводить багато часу.

На кухні підвіконня прикрашають фіалки. Про 
них Серафима Георгіївна розповідає з особливою 
любов’ю.

– Навіть тоді, коли фіалки перебувають у стані 
спокою і ні в кого не цвітуть, у мене обов’язково хоч 
один вазон випускає квіточки, – каже жінка. – Бу-
ває, п’ю чай з лимоном, який власноруч виростила, 
дивлюся у вікно, за яким сипле пухнастий сніг, а 
перед вікном у мене весна – квітнуть фіалочки. 
Почуваюся, наче у казці.

Вдалося чернівецькій вчительці виростити 
лимонне дерево, яке щороку плодоносить – збирає 
врожай із п’яти-шести соковитих лимонів.

– Не повірите: цикл дозрівання лимонів рівно 
дев’ять місяців – як виношування дитинки, – роз-
повідає Серафима Жарікова. – Зазвичай, врожай 
збираю наприкінці травня. Про це знають мої 
колеги та учні. Тому, коли плоди дозрівають, 
ми збираємося на чаювання. До речі, лимонне 
дерево сприяє розумовій діяльності, тому біля 
нього дуже комфортно працювати. Хоча, як на 
мене, абсолютно всі рослини добре впливають 
на самопочуття людини, підживлюють енергією. 
Якщо у мене  головний біль, то я подивлюся на 
вазон, поговорю з ним – і вже за кілька хвилин 
почуваюся краще. 

У колекції Серафими Георгіївни є навіть 
авокадо, паростки якого зійшли з кісточки, по-
садженої у землю. Три місяці чекала, доки цей 
вазон зазеленіє. І таки дочекалася.

– З рослинкою треба розмовляти, казати, яка 
вона молодчина, що розцвіла, – переконана вчи-
телька біології. – Якщо з любов’ю ставитися до квіт-
ки, вона віддячує гарним ростом і пишним цвітом.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Аби кожен чернівчанин міг прочитати без-
смертні рядки поета у первозданному вигляді, 
активний громадський діяч та патріот Троян Влайко 
мріє передрукувати копію рукописного щоденника 
та автобіографію Тараса Шевченка та передати до 
кожної школи. Цю книжку він береже, як зіницю 
ока, бо такі раритети має хіба що Обласна бібліо-
тека та бібліотека ім. Добрянського.  

Ось рядки з цього видання 1975 року: «Шев-
ченко вел дневник с 12 июня 1857 г. по 13 июля 
1858 г. (последняя неделя ссылки и возвращения в 
Петербург). Автобиографию писал за год до смерти 
(январь 1860 г.). Эти его записи – сокровенные 
документы гения, и вместе с тем, художественные 
сокровища неоценимого значения. Рукописи из-
даются впервые».

Отож, меценати, відгукніться! Кому не шкода 
грошей на передрук шевченківських рукописів. 

До дня народження 
Тараса Шевченка

Мрія пересічного 
чернівчанина

«Успішній чернівчанці» – 
10 років

«Подорож у часі» – так називався цьогоріч-
ний ювілейний конкурс. Учасниці – «провідниці 
у часі» нагадали гостям історію і найяскравіші 
моменти історії клубу, продемонстрували влас-
ні співочі, акторські, танцювальні, кулінарні 
таланти і, найголовніше, – уміння бути Жінкою.

За рішенням журі, яке, що буває вкрай 
рідко, співпало з думкою глядачів, Гран-прі 

конкурсу та звання «Успішна пані-2012» отри-
мала заступник декана з навчально-виховної 
роботи економічного факультету ЧНУ Наталія 
ФІЛІПЧУК. Титул «Першої Віце-пані» дістався 
журналістці телеканалу ТВА Юлії САФТЕНКО, 
«Другої Віце-пані» – спеціалісту режимно-та-
ємної частини прокуратури Чернівецької об-
ласті Жанні ЗОЛОТУХІНІЙ. Володаркою призу 
глядацьких симпатій стала провідний бухгалтер 
Чернівецького обласного управління Ощадного 
банку Емма КІДРЕВИЧ.

Усі учасниці минулих років отримали пам’ятні 
кубки від секретаря міської ради Віталія Михай-
лішина. Десятеро учасниць клубу нагороджені 
спеціальними регіональними відзнаками «Жінка 
третього тисячоліття». А титул «Пані десятиліття» 
таємним голосуванням усі учасниці клубу віддали 
його незмінному президенту Галині МАРАРАШ.

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

Карвінгісти 
спокушали гурманів 
шлунку і …духу

Презентація художнього 
оформлення їжі відбулася у… 
Чернівецькій обласній науковій 
бібліотеці ім. Михайла Івасюка. 

– Але чому ж у книгозбірні, 
а не в ресторані? – цікавлюся 
в  Тамари СЕНДУЛЬСЬКОЇ, 
завідувачки відділу «Лі-
тератури та інформації ви-
робничого профілю», яка 
саме і займалася організацією 
заходу.

– Ми вирішили до 8 Березня 
зробити в такий своєрідний спо-
сіб подарунок нашим читачкам. 
Тому не просто організували ви-
ставку літератури про мистецтво 
спокуси для гурманів – карвінг, 

а й запросили в гості 
майстра з карвінгу, при-
зера першого міжнарод-
ного чемпіонату з карвінгу 
Олександра Божієв-
ського та його учня 
і студента ЧТЕІ КНТУ Олек-
сандра Петрика. Вони про-
вели майстер-клас для всіх 
охочих. Бо, погодьтеся, карвінг 
– це, безперечно, мистецтво, яке 
не просто приваблює око, воно 
захоплює і вражає. 

Щоби збільшити аудиторію 
учасників незвичного дійства, 
майстер-клас провели у режимі 
он-лайн. У ньому взяла участь 
Хотинська центральна районна 

бібліотека та її читачі. 
Всі бажаючі мали змогу поспіл-
куватися з майстрами, які охоче 
ділилися своїми професійними 
секретами.

На імпрезі панував підне-
сено святковий настрій, що за-
свідчує – ідея та її реалізація 
вдалися!  

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Переміг – фотограф без фотоапарата
Одразу двоє чернівецьких фотографів – Ілля Стурко та Іван Ковбаснюк – здобули 
призові місця у міжнародному румунському фотоконкурсі «Cross Border Pictures»

– Перше місце на фотоконкурсі 
для мене стало величезною неспо-
діванкою, – і досі не може прийти 
до тями щасливий переможець Ілля 
СТУРКО. – Мені було б уже приємно, 
що у фотоальбомі надрукували кіль-
ка моїх фотографій… Думав, що хтось 

із румунів виграє. Та й у молдавських 
фотографів була класна обробка фо-
тографій… В усіх фотоапарати – те, 
що треба!.. А я на цей фотоконкурс 
потрапив в останній момент, ще й без 
фотоапарата! З собою мав плівкову 
«Фуджику» з трьома плівками… Та 

й та невдовзі зламалася… Виручили 
організатори, які позичили мені циф-
рову дзеркальну камеру.

…Фотоконкурс тривав майже пів-
року і проходив у кілька етапів. Зо-
крема, торік у жовтні учасники з Ру-
мунії, України та Молдови впродовж 

10 днів подорожували прикордонни-
ми локаціями цих країн, намагаючись 
упіймати в об’єктив усе найцікавіше. 
А ще – надсилали окремі фотоісторії 
зі свого рідного міста. Нещодавно ж, 3 
березня, в Яссах відбулася фотовис-
тавка, на якій і оголосили переможців 
фотоконкурсу.

– Було дуже багато людей: і 
молоді, і старшого віку, багато ру-
мунської преси, відчувалося, що у 
Румунії ця виставка має неабиякий 
розголос – розповідає Іван Ковба-
сюк, який побував на презентації 
виставки в Яссах. У фотоконкурсі він 
посів третє місце (друге – у Єлєни 

Перевалової з Молдови). – Проте, 
найбільше мене вразила темношкіра 
монашка, яка зі сліпучою посмішкою 
фотографувалася біля кожної роботи 
учасників фотоконкурсу… 

Нагадаємо, Іван Ковбасюк 
нещодавно також переміг у 
дебютному фотоконкурсі на-
шої газети «Версії 2011»

Подібна виставка робіт учасників 
фотоконкурсу «Cross Border Pictures» 
невдовзі також пройде в Чернівцях та 
Бєльцах (Молдова).

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Напередодні Восьмого 
березня міський жіночий 
клуб «Успішна чернівчанка» 
вдесяте обрав найуспішнішу 
пані року, а також відзначив 
спеціальними призами 
найкращих серед сотні 
учасниць усіх років.

Переможці фотоконкурсу «Cross Border Pictures» Іван Ковбаснюк та Ілля Стурко

Учасники фотоконкурсу з Румунії та Молдови

Вираз «Чоловік сказав – чоловік зро-
бив» правильно звучить так: «Чоловік 
сказав. Жінка нагадала. Жінка нагадала. 
Жінка нагадала. Жінка нагадала. Жінка 
задовбала. Чоловік зробив».

Кожна рослинка з 50-ти видів, які живуть у квартирі чернівецької 
вчительки біології Серафими ЖАРІКОВОЇ, лікують її та допомагають 
у праці й відпочинку.

Два Олександри розповіли про свої професійні таємниці
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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.
06.40 Православний календар.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 Глас народу.
07.15 Ера бiзнесу.
07.35 Хазяїн у домi.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,10.50,15.50,17.30 Погода.
09.30 Д/ф «Альбiна Дерюгiна. 
Традицiя перемог».
09.55 «Легко бути жiнкою».
10.35 Школа юного супераген-
та.
10.55 «Вiра. Надiя. Любов».
11.45 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.15 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.20 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.)
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.05 Оновлене мiсто.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.)
17.35 Наша пiсня.
18.15 221. Екстрений виклик.
18.40 Шляхами України.
19.00 Мiжнародний турнiр з 
художньої гiмнастики «Кубок 
Дерюгiної».
21.15 Плюс-мiнус.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.)
03.50 Мiжнародний турнiр з 
художньої гiмнастики «Кубок 
Дерюгiної».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
3.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 Т/с «Клон 2».
10.55 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої».
11.55 «Знiмiть це негайно».
1 2 . 5 5  « Ц i л к о в и т е  
перевтiлення».
13.50,05.20 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45,04.20 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,03.30 «Не бреши менi 3».
20.15 «Добрий вечiр».
2 1 . 4 5  Б о й о в и к  « Б е з 
компромiсiв». (2).
23.35 Трилер «Тринадцять». 
(3).
01.30 Трилер «Монстри». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
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 .05 ,20 .30  Т / с  «Остр iв 
непотрiбних людей».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.30 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
01.50 Х/ф «В мережах павути-
ни». (3).
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/ф «Покер 45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталiн».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.15,02.40 Погода.
05.20,02.10 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.10 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi но-
вини.
10.30,16.30 Т/с «Менти».
12.25,13.00 Анекдоти по-
українськи.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Таємницi слiдства».
14.15,20.10 Т/с «Брат за бра-
та».
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф «Нiндзя-вбивця». (2).

00.10 Голi i смiшнi.
01.20 Т/с «Пiд прикриттям».
02.45 Олiмпiляпи.
02.55 Мiранок.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,0
3.30,04.30 «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,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
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  «Трансмiс iя -
новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Мотор».
17.25 «Не перший погляд».
18.10,02.30 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Лiсовий патруль».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
03.40 «Машина часу».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00 
Теми дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 
23.55, 4.25 Погода
6.45 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 9.50, 12.00, 13.55, 17.15, 
19.30, 22.00, 23.25, 00.05, 1.00 
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда» 
9.20 Буковина Містична
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05 
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00,  20.00,  00.00 Твоє 
здоров’я
16.00 Твій спорт
16.35, 4.30 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 

«ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10, 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, 16.00 Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінема-
тографа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Т/с «Так вона знайшла 
мене» (2)

ТРК «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».
08.15,14.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Втрачена 
Надiя».
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий 
кут».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
20.15 Т/с «Охоронець 2».
00.10 Х/ф «Я тебе обожнюю».
02.00 «Тiльки один».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.00 «Телеме-
ридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокро-
венне» 
15.00, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…» 
16.30 «Країна талантів» 

17.30 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам´ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.30, 04.00 Х\\ фільм
02.40 «Палітра»

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, 15.05 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки – вiдьми».
10.45 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.05 Дом 2.
16.00 УТЕТа тато!
16.30,20.00 Т/с «Унiвер».
18.30 Дайош молодьож!
22.00 Теорiя зради.
23.00 Т/с «Притулок» (2).
00.00 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.30 Т/с «Надприроднє» (2).
01.30 До свiтанку.

НТН
06.10 «Легенди бандитської 
Одеси».
06.55 «Друга смуга».
07.00 Х/ф «У квадратi 45».
08.35,19.00,23.45,02.10,04.35 
«Свiдок».
09.00 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 8».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас 10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40 Т/с «Лiтєйний».
13.35 Т/с «Херувим».
15.35 Х/ф «Строгови».
16.50 Х/ф «Вiдплата».
19.30 Х/ф «За загадкових об-
ставин».
21.50 Х/ф «Рейдер».
00.00 Х/ф «88 хвилин». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.50 «Документальний де-
тектив».
06.15 Х/ф «Альошкине кохан-
ня».
07 .50  Х /ф «Будьте  моїм 
чоловiком...»
09.45 Х/ф «Жiнка бажає знати».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».

20.00,22.40 «Танцюють всi! По-
вернення героїв».
23.55 Х/ф «Тато напрокат».
01.50 «Вiкна-спорт».
02.00 Х/ф «Казус Кукоцького».
03.30 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.45,02.05 Служба розшуку 
дiтей.
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
0 6 . 4 5 , 0 7 . 1 0 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 0 
«Пiдйом».
06.50,14.20 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.40 Ре-
портер.
07.35,08.35,19.15,02.00 Погода.
09.00 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.55,19.35 Т/с «Свiтлофор».
10.30 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi до-
чки».
12.40,23.45 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.45 М/с «Аладдiн».
14.40,15.40 Teen Time.
14.45 Т/с «Полювання на 
монстрiв».
15.45 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.50 Т/с «Воронiни».
19.10,01.55 Спортрепортер.
21.45 Пакуй валiзи.
00.50 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Плiткарка».
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Сумний П`єро.
03.20 Моє серце пронизує 
ножами.
03.45,04.35 Зона Ночi.
03.50 Богдан Ступка. Жива 
легенда.
04.40 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.45 «Халi Галi».
09.25 «Далекi родичi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках при-
год».
15.00,23.30 «Жiноча лiга».
16.55 «Ще не вечiр. Щоденник 
його слуги».
17.55 «Велика рiзниця».
20.00 «Красиво жити. Фейс-
контроль».
21.00 «КВН».
23.50 Т/с «Медiум».
00.40 Т/с «Менталiст».
01.20 Т/с «4400».
02.00 «Нiчне життя».

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Но-
вини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 М/ф.
06.35 Експерт на зв`язку.
06.55 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.20 Країна on-line.
07.35 Хазяїн у домi.
07.40 Глас народу.
07.45 Тема дня.
07.50 Заголовки.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Про головне.
09.50,10.50,19.00,19.35 Погода.
09.55 Книга.ua.
10.15 «Легко бути жiнкою».
10.55 Здоров`я.
11.45,20.55 Офiцiйна хронiка.
11.50,15.10 Euronews.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.35 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.45 Х/ф «Витiвки в старовинному 
дусi».
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф «Особливо важливе 
завдання».
19.05 Обережно, модерн!
19.40 Концерт «З посмiшкою про 
головне».
21.25 Плюс-мiнус.
21.30 221. Екстрений виклик.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Концертна програма «35 
рокiв гурту Кобза», ч. 1.
22.35 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
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 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Книга.ua.
02.50 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
03.20 Свiтло.
03.45 Здоров`я.
04.35 Д/ф «Леся Українка. Мiсiя».
04.55 Концертна програма «35 
рокiв гурту Кобза», ч. 1.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,23.05,01.
55 «ТСН».

06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 Т/с «Клон 2».
10.55,20.40 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
11.55,01.00 «Знiмiть це негайно».
12.55 «Цiлковите перевтiлення».
13.50,04.00 Т/с «Пончик Люся».
14.45 «Давай одружимось».
15.45,03.00 «Мiняю жiнку 4».
17.00 «ТСН. Особливе».
17.40 «Сiмейнi мелодрами 2».
18.40,02.10 «Не бреши менi 3».
19.30 ТСН: «Телевiзiйна Служба 
Новин».
20.10,23.20 Т/с «Iнтерни». (2).
21.40 «Я люблю Україну».
23.55,04.45 Т/с «Одержимий». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Виклик 3».
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 Подроби-
цях».
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
1 0 . 0 5 , 2 0 . 3 0  Т / с  « О с т р i в 
непотрiбних людей».
12.15,05.05 «Знак якостi».
12.40 «Детективи».
13.25 «Слiдство вели. . .»  з 
Леонiдом Каневським 2».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.05 Т/с «Таємницi слiдства 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.00 Т/с «Свати 4».
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «За гарячими слiдами».
00.30 «Розбiр польотiв».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.40 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
01.45 Х/ф «Перший пострiл». (2).
03.10 Д/ф «Суперспоруди старо-
вини», ч. 3.
04.00 Д/ф «Вогненний рейс. Як 
це було».

ICTV
05.10,06.30,01.55,04.35 Погода.
05.15,04.10 Факти.
05.30,04.45 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.50 
Спорт.
06.40 Утриматися в крiслi.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi 
новини.
10.30,16.45 Т/с «Менти».
1 2 . 4 0 , 1 3 . 0 0  А н е к д от и  п о -
українськи.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Таємницi слiдства».
14.45,20.10 Т/с «Брат за брата».

18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Факти. Пiдсумок дня.
22.25 Х/ф «Королi вулиць». (2).
02.00 Х/ф «Сфера». (2).

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,08.25,18.50,23.30,00.20,03.3
0,04.30 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.25,02.25,03.3
5,04.35,06.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.25,00.15,03.2
0,04.20 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13.1
0,14.15,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.40,23.50,00.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Своїми очима».
17.25 «Кабiнет».
18.15 «Сканер».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Акцент».
23.00,00.40,03.00,04.40 «Тема 
дня».
02.30 «Життя цiкаве».
03.40 «Енергонагляд».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.40 Теми 
дня
6.25, 8.10, 9.55, 17.25, 21.55, 23.55, 
4.05 Погода
6.35, 5.30 Про казки
7.15 Ранок надіі
8.15, 15.00 Т/С «Руда» 
9.05,14.05, 3.00 Анатомія культури
9.50, 12.00, 13.55, 15.55, 17.15, 
19.30, 22.00, 00.05, 1.00 Позна-
йомимось?
12.05, 19.35, 20.05, 00.10, 1.05 
Панно Кохання
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 00.00 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.15 Політична кухня

«ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,08.35, 15.05 «Малятко»
07.10,  09 .40 ,  14 .50 ,  16 .55 , 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 16.00Д/с «Світове теле-
бачення»
08.55 Д/с «Чужі гріхи» (1)
09.50, 15.00 «Веселі уроки»

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.45 «Біоритм»
14.10 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 «Дизайн»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Інструктор» (2)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї. 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.30,14.00,20.15 Т/с «Слiд».
09.10, 21.30 Т/с «Подружжя».
12.00 «Хай говорять. Заручники 
материнської любовi».
13.00,05.20 Т/с «Ведмежий кут».
15.35,02.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 Т/с «Катiна любов».
23.30 Т/с «Тюдори 4» (3).
00.30 Х/ф «Американський пре-
зидент». (2).
03.05 Т/с «Жити будете!».
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 14.30, 17.00, 03.25 
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дорогами укра-
їнців» 
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 20.30, 03.10 «Телемери-
діани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.мов.) 
11.40, 17.30 «Зорепад побажань». 
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.). 
12.00, 01.30 Д/фільм «Фільми та 
зірки»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10, 05.30 «А музика 
звучить…»
16.20 М \\фільм
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 «Уряд на зв’язку з грома-
дянами»
23.00 Д \\фільм «Дорогами Укра-

їни»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

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, 15.10 Т/с «Ранетки».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка».
11.40 Iнтуїцiя.
12.35,19.00 Одна за всiх.
13.05 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.10 Дом 2.
16.05 УТЕТа тато!
16.35,20.30 Т/с «Унiвер».
18.05 Т/с «Унiвер. Нова общага».
18.30 БарДак.
22.30 Щоденники Темного 2.
23.10 Т/с «Притулок»(2).
00.10 Т/с «Секс i мiсто» (2).
00.40 Т/с «Надприроднє» (2).
01.40 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.50 «Друга смуга».
06.55 Х/ф «Увага! Всiм постам...»
08.35,19.00,23.30,01.30,03.55 
«Свiдок».
09.00,21.30 Т/с «NCIS: полювання 
на вбивцю 8».
10.00,22.30 Т/с «Закон i порядок».
11.00,20.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас 
10».
12.00 Т/с «Детективи».
12.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
13.40 Т/с «Херувим».
15.40 Х/ф «Строгови».
17.10 Х/ф «У квадратi 45».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Як кинути Америку.
00.30 «Покер. Mi l l ion Dol lar 
Challenge».
02.00 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.10 «Правда життя».

СТБ
05.45,14.35 «Нез`ясовно, але 
факт».
06.30 «Документальний детектив».
07.00,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «ВусоЛапоХвiст».
11.30 Х/ф «Тато напрокат».
13.35 «Черговий янгол».
15.35 «Битва екстрасенсiв. Бо-
ротьба континентiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Черговий янгол».
20.10,22.40 «Холостяк 2».
23.55 «Холостяк 2. Як вийти 
замiж».

00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Казус Кукоцького».
05.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Шина».
05.50,06.40 Kids` Time.
05.55 М/с «Майстер Меннi».
06.45,07.10,07.40,08.40 «Пiдйом».
06.50,14.25 М/с «Губка Боб 
Квадратнi Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.20,01.20 Погода.
09.00 Очевидець. Найсмiшнiше 
вiдео.
09.55 Т/с «Свiтлофор».
10.30,19.55 Т/с «Молодята».
11.35,16.50 Т/с «Татусевi дочки».
12.40,22.50 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
13.50 М/с «Аладдiн».
14.40,15.40 Teen Time.
1 4 . 4 5  Т / с  « П ол ю ва н н я  н а 
монстрiв».
15.45 Т/с «Нереальна iсторiя».
17.55,20.40 Т/с «Воронiни».
19.15,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.45 Стороннiм В...
23.55 Т/с «Купiдон».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Нiкiта». (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Микола Лисенко.
03.05,03.20 Зона Ночi.
03.10 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.
03.25 Неймовiрнi iсторiї Рiплi.
04.50 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.45 «Халi Галi».
09.25 «Далекi родичi».
09.55 Т/с «Солдати».
14.05,19.00 «У пошуках пригод».
15.00 «Жiноча лiга».
16.55 «Истории великого мiста. 
Врятувати любов».
17.55,21.00 «Велика рiзниця».
20.00 «Ще не вечiр. Щоденник 
його слуги».
22.05 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки».
23.00 Т/с «Надприродне».
00.00 Т/с «Медiум».
00.50 Т/с «Менталiст».
01.30 Т/с «4400».
02.15 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 16 березня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 15 березня четвертеле
соціальні

Єдиний соціальний внесок
Консультують спеціалісти управління надходження доходів ГУ 
ПФУ в Чернівецькій області, тел. 515959,www.pfu.cv.ua

Чи несе відповідальність за несвоєчас-
ну сплату єдиного внеску підприємство, 
якщо кошти сплачено до граничного строку 
сплати, а на рахунок Пенсійного фонду за-
раховані банком уже наступного дня після 
настання граничного строку сплати?

У даному випадку порушення підприєм-
ством строків сплати єдиного соціального внеску 
не вбачається. Згідно з п.7.3.1 «Інструкції про 
порядок нарахування і сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», відповідальність за несвоєчасне 
перерахування сум внеску на банківські рахунки 
органів Пенсійного фонду несе установа банку у 
вигляді пені – 0,1% несвоєчасно перерахованих 
або несвоєчасно зарахованих сум та штрафу – 10% 
своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум.

При оформленні та здачі звітності за 
червень 2011 року бухгалтер помилково не 
вказав суми допомоги з тимчасової непра-
цездатності, а також нараховані внески на 
неї. В звіті за липень виправили  помилку. 
Чи застосують до  підприємства фінансові 
санкції ?

Так, відповідно до п.7.2.3 «Інструкції…» за 
донарахування органом ПФУ або платником сум 
своєчасно не нарахованого єдиного внеску на-
кладається штраф у розмірі 5% зазначених сум за 
кожний повний або неповний місяць, але не більше, 
ніж 50% суми донарахованого єдиного внеску.

Чи можуть спеціалісти управління 
Пенсійного фонду нараховувати фінансові 
санкції  та пеню за несвоєчасну сплату без 
проведення перевірки?

Можуть, за несплату або несвоєчасну сплату 
єдиного внеску  відповідно до п.7.2.2 «Інструкції…»  
та на підставі картки особового рахунку платника 
здійснюється розрахунок фінансової санкції у роз-
мірі 10% своєчасно не сплачених сум без виїзду 
на перевірку.

Чи повинна фізична особа-підпри-
ємець на загальній системі оподаткування 

сплачувати єдиний соціальний внесок за 
2011 рік, якщо в нього відсутні доходи?

Відповідно до пункту 3.3. «Інструкції…» плат-
ники за загальною системою оподаткування, 
сплачують внески з чистого доходу (прибутку), 
отриманого від їхньої діяльності, що підлягає 
обкладенню податком на  доходи фізичних осіб 
за ставкою 34,7%, але не менше, ніж розмір міні-
мального страхового внеску, за місяці, в яких був 
отриманий чистий дохід.

Отже, у разі відсутності чистого доходу, єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування не сплачується. 

Чи обкладається єдиним внеском на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування сума компенсації за неви-
користану відпустку, яка нарахована і 
виплачена після звільнення працівника? 
Тобто працівник був звільнений у грудні, 
а нараховано і виплачено компенсацію в 
січні наступного року.

Базою для нарахування єдиного внеску для 
підприємств, установ і організацій, які використо-
вують працю фізичних осіб на умовах трудового 
договору (контракту) або на інших умовах, пе-
редбачених законодавством, відповідно до пунк-
ту 1 частини І статті 7 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (далі – Закон) 
є сума нарахованої заробітної плати за видами 
виплат, що включають основну та додаткову 
заробітну плату, інші заохочувальні та компенса-
ційні виплати, у тому числі в натуральній формі, 
які визначаються відповідно до Закону України 
«Про оплату праці».

Згідно з підпунктом 4.3.5 вже згадуваної 
«Інструкцією…», визначення видів виплат, що на-
лежать до основної, додаткової заробітної плати та 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат, 
при нарахуванні єдиного внеску, передбачено 
Інструкцією зі статистики заробітної плати, за-
твердженою наказом Держкомстатистики України 

та зареєстрованою в Мінюсті України 27.01.2004 
за № 114/8713.

Згідно з підпунктом 2.2.12 Інструкції зі статис-
тики заробітної плати, суми грошових компенсацій 
у разі невикористання щорічних (основної та 
додаткових) відпусток та додаткових відпусток 
працівникам, які мають дітей, у розмірах, перед-
бачених законодавством, входять до фонду оплати 
праці у складі фонду додаткової заробітної плати. 
Таким чином зазначені виплати є об’єктом для на-
рахування та утримання єдиного внеску.

Водночас, згідно з 2-ю частиною статті 7 За-
кону для осіб, які працюють в сільському госпо-
дарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують 
роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 
договорами, творчих працівників (архітекторів, 
художників, артистів, музикантів, композиторів, 
критиків, мистецтвознавців, письменників, кінема-
тографістів) та інших осіб, які отримують заробітну 
плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), 
строк виконання яких перевищує календарний 
місяць, єдиний внесок нараховується на суму, яка 
визначається шляхом ділення заробітної плати 
(доходу), виплаченої за результатами роботи, на 
кількість місяців, за які вона нарахована. 

Зазначений порядок нарахування внеску по-
ширюється також на осіб, яким після звільнення 
з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за 
відпрацьований час. Суми грошових компенсацій у 
разі невикористання щорічних (основної та додат-
кових) відпусток є платою за невідпрацьований час 
(підпункт 2.2.12 «Інструкції…»). Отже, на зазначені 
суми компенсацій, які виплачуються звільненим 
особам, єдиний внесок не нараховується. 

«Я працювала на підприємстві, яке ви-
знане банкрутом, уже йде процедура його 
ліквідації. До Пенсійного фонду воно за-
боргувало внесків за 8 місяців. Чи зараху-
ють до мого страхового стажу ці 8 місяців, 
якщо підприємство так і не розрахується з 
Пенсійним фондом?»

 Не зарахується, бо відповідно до ст.1 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» страховий стаж – період 
(строк), протягом якого особа підлягала держав-
ному соціальному страхуванню, якою або за яку 
сплачувався збір на обов’язкове державне пенсій-
не страхування згідно із законодавством, що діяло 
раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню згідно з цим 
Законом і за який сплачено страхові внески. Таким 
чином, основною умовою зарахування страхового 
стажу для розрахунку пенсії є сплата роботодавцем 
єдиного соціального та страхових внесків за всіх 
найманих осіб у повному обсязі.

Крім того, згідно із законодавством України, 
єдиний соціальний та страхові внески підлягають 
сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Любі, милі, найчарів-
ніші буковинки!

З першими весняними променями до наших 
домівок приходить прекрасне свято 8 Березня – 
день, який завжди сповнений ніжністю і теплом. 

І це саме та нагода, коли сильна половина 
нашої країни може продемонструвати особливу 
вдячність милим супутницям життя, які роблять 
світ навколо більш гармонійним і добрим. 

Бажаю вам, дорогі жінки, міцного здоров’я, 
радості й сімейного тепла. Нехай поряд завжди 
будуть ті, хто захистить вас від незгод, на кого 
можна опертися в нелегку хвилину. Хай вас завжди 
супроводжує вдача, а в оселях ваших завжди пану-
ють гарний настрій, мир і благополуччя.

Михайло РОМАНІВ, начальник го-
ловного управління Пенсійного фон-
ду України в Чернівецькій області

Запитуйте – відповідаємо
пенсійні

Звернення громадян: 
пропозиції/зауваження, 
заяви, скарги

Звернення громадян – най-
простіший та найпопулярніший 
спосіб спілкування громадян з 
представниками влади. Але це 
не є формою участі громадян  
у місцевому самоврядуванні. 
За допомогою цього механізму 
громадяни мають лише можли-
вість певним чином впливати 
на діяльність органів публічної 
влади, відстоювати свої права та 
законні інтереси. 

Не варто під зверненнями 
громадян розуміти тільки їхні 
скарги або клопотання. 

Закон України «Про звер-
нення громадян» покликаний 
забезпечити:

• можливості для участі в 
управлінні державними і громад-
ськими справами;

• вплив на поліпшення ро-
боти органів державної влади і 
місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності;

• відстоювання своїх прав і 
законних інтересів. 

• відновлення прав і закон-
них інтересів у разі їх порушення. 

Законом передбачено три 
форми звернення: пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотан-
ня), скарги.

Звертатися з пропозиціями 
(зауваженнями) треба у разі, 
якщо громадянин має намір по-
радити владі як краще організу-
вати її діяльність, врегулювати 
певні суспільні відносини, вдо-
сконалити правові основи цього 
регулювання тощо. 

У разі порушення чинного 
законодавства або недоліків в 
роботі керівних органів установ, 
організацій, депутатів чи по-
садових осіб – пишеться заява. 

У разі, коли органи влади 
або посадові особи своїми ді-
ями чи бездіяльністю порушили 
права або законні інтереси гро-
мадянина, незаконно поклали 
на нього якісь обов’язки або 
притягнули до відповідаль-
ності, тоді особа звертається 
зі скаргою про поновлення 

прав і захист законних інтер-
есів. 

Звернення можна подавати 
як в письмовій, так і в усній фор-
мі під час особистого прийому 
громадян.

Пам’ятайте! Адресація 
звернення не до тієї посадової 
особи – не підстава для його від-
хилення. 

Вимоги до оформлення звер-
нення такі:

• треба вказати кому адресо-
ване звернення;

• зазначити ваші дані: пріз-
вище, ім’я, по батькові, місце про-
живання, контактні телефони;

• треба зрозуміло викласти 
суть порушеного питання;

• поставити підпис та дату по-
дання звернення.

Анонімні звернення розгляду 
не підлягають!

Ведучий рубрики – 
Ігор БАБЮК, директор 
Буковинського центру 

виборчих технологій 

уроки демократіїРукотворний Кобзар школярки

Саморобну книжку, 
прикрашену бісером у бу-
ковинському стилі з тво-
рами Кобзаря та власними 
віршами створила учени-
ця 7-го класу Колінковець-
кого навчально-виховного 
комплексу. Марині Ілащук 
допомагала вся родина: 
бабуся виткала полотно, 
що стало основою сторінок 
книжки, відтак мама разом 
із дівчинкою прикрасила її 
бісером. Школярка – одна з 

переможців третього етапу 
конкурсу учнівської твор-
чості, приуроченого до 198-ї 
річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка. Роботу ді-
вчинки відзначила Євгенія 
Квітень, завідувач науково-
методичного центру суспіль-
но-гуманітарних дисциплін 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Дипломи та призи отри-
мали також педагоги, які 
допомагали дітям готувати 

конкурсні роботи. Загалом 
відзнак удостоїлися біля 
тридцяти робіт, з них 10 по-
їдуть захищати честь Букови-
ни до Києва. – Шанси здобути 
призові місця –  досить високі, 
– каже Євгенія Квітень.

Нагородження перемож-
ців загальнонаціонального 
етапу конкурсу відбудеться 
у травні, на місці перепохо-
вання Кобзаря, на Чернечій 
горі у Каневі. 

Вл. інф.

Найталановитіші й творчі школярі
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Версії
13

оздоровчі

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Скарбничка.
УТ-1.
09.00,13.25,14.30,15.55,22.50 
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 Кумири i кумирчики.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (чол.)
12.25 Караоке для дорослих.
13.30 Шеф-кухар країни.
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (жiн.)
15.15 Королева України.
16.00 Мiжнародний турнiр з 
художньої гiмнастики «Кубок 
Дерюгiної».
19.20 Маю честь запросити.
20.05 Дiловий свiт. Тиждень.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Концерт «Для тебе, 
кохана!»
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт (жiн.)
02.10 Мiжнародний турнiр з 
художньої гiмнастики «Кубок 
Дерюгiної».
05.30 Д/ф «Альбiна Дерюгiна. 
Традицiя перемог».

«1+1»
06.45 «Пекельна кухня 2».
07.50 «Ремонт +».
08.40 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.00 «Дикi i смiшнi».
11.25,04.50 «Хованки».
12.25 «Я так живу».
13.05 Мелодрама «Якби я 

була цариця».
17.30 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Динамо (Київ) - Днiпро 
(Днiпропетровськ).
19.30,00.40 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
22.45 Т/с «Iнтерни».
23.10 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя. Голосування».
23.40 «Свiтське життя».
01.35 Трилер «Злодiї». (2).
03.20 Трилер «Монстри». (2).

IНТЕР
06.10 «Найрозумнiший».
07.45 «Формула кохання».
08.45 «Ранкова Пошта з Пуга-
човою i Галкiним».
09.30 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 Т/с «Свати 4».
16.25 «Вечiрнiй квартал».
18.10,20.55 Т/с «В очiкуваннi 
любовi».
20.00,02.20 «Подробицi тиж-
ня».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.10,03.05 Х/ф «Дiвчата мрiї».

ICTV
06.10,06.30 Погода.
06.15 Факти.
06.40 М/ф.
07.00 Квартирне питання.
07.55 ЄвроФуд-2012.
08.20 Анекдоти по-українськи.
08.55 Т/с «Рюрiки».
09.40 Х/ф «Дочка якудзи».
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Х/ф «В останню мить».
14.35 Т/с «Зниклi».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс».
22.10 Х/ф «Сонна Лощина». 
(2).
00.15 Голi i смiшнi.
01.15 Х/ф «9 рота». (2).
03.40 Iнтерактив. Тижневик.
03.55 Олiмпiляпи.
04.30 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, 00.00 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.20, 16.20, 17.20, 21.50, 
23.55 Познайомимось?
9.25 Вихід є…
9.55, 17.25, 23.40 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Анатомія культури
13.40 Так говорить Біблія
14.15, 3.15 Х/Ф «Агора» 
16.25 Церква і світ
16.45 Радіус
19.30, 23.50 Нова гостьова
22.00, 2.30 АЛЬБЕРТЕНШ-
ТЕЙН
23.00 Теми тижня

«ЧЕРНІВЦІ» 
07.00,09.30,11.15, 12.55, 
14.40,18.30, 20.50, 00.25 «По-
года»
07.05, 12.00 «Хенд-мейд» 
07.30,12.30,16.15 «Малятко»
07.50 «Дизайн»
08.10,09.35, 11.55, 16.50, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репор-
тер. Підсумковий випуск»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця 

Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.20 «Дизайн»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15, 21.00 «Богатирські ігри»
17.00 Музична програма (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.50 Концерт
23.00 Х/ф «Паркінг» (3)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.10 Подiї.
07.30, 10.00 Х/ф «У гонитвi за 
щастям».
09.00 Ласкаво просимо.
12.00,01.20 Т/с «Час Волко-
ва».
14.00, 16.00 Т/с «Цвiт черем-
хи».
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий 
комiтет» (2).
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.30 Х/ф «Ментовськi вiйни. 
Епiлог».
03.00 Щиросердне зiзнання.
04.00 Х/ф «Тече рiка Волга».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами 
України»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 
21.00, 00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.05 «Телеме-
ридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - весе-
линчики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.10 «Дольче Віта»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Фільми 
та зірки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.40 «Роздуми про сокро-
венне» 
16.10, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30 Зорепад побажань». 
«Сузір\›я почуттів».(рум. мов.)
18.00 «Подіум її життя» 
18.55 «Лідери якості»
19.30 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Д \\фільм «Дорогами 
України»
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 М/ф «Дика природа».
11.05 Х/ф «Перша дочка».
13.00 Єралаш.
13.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.25 Чортицi в спiдницях.
14.55,19.55 Т/с «Унiвер».
16.20,00.20 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
18.05,21.55 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
18.30 Лялечка 2.
19.25 Одна за всiх.
22.20 Бабуни & дiдуни 2.
22.50 Х/ф «На iзмєнє». (2).
01.55 Дурнєв+1.
02.25 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
07.40 Т/с «Захист Красiна».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Як кинути Америку.
12.00,03.25 «Агенти впливу».
13.00 Д/с «Православнi святi».
14.00 «Резервiсти».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 
5».
19.00,00.35 Х/ф «Нестримнi».
20.50 Х/ф «Грифон». (2).
22.40 Х/ф «Акули 3: Мегало-
дон». (2).
02.10 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.05 М/ф: «Мауглi», «Пригоди 
Буратiно».
07.20,02.10 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi».
09.05 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
09.15 «Їмо вдома».
11.05,01.15 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
12.05 «Караоке на Майданi».
13.05 Х/ф «Танцюрист диско».
16.10 «Україна має талант! 4».
19.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв».
21.15 Х/ф «Краще лiто нашого 

життя».
03.30 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Шина».
05.50 Клiпси.
06.05,04.20 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскару».
09.55 Топ-100.
11.10 Хто зверху?
12.55 Шури-амури.
14.05 Пiраньї.
15.00 Пакуй валiзи.
17.00 Файна Юкрайна.
18.00 Х/ф «Шопо-коп».
20.00 Х/ф «З Парижа з 
любов`ю». (2).
22.00 Люди ХЕ.
23.00 Х/ф «Олiгарх». (2).
01.45 Спортрепортер.
01.50 Т/с «Молодi мушкете-
ри».
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Майстер музи.
02.55 Нiмфея кандида.
03.10 Суперники.
03.25,04.15 Зона Ночi.
03.30 Десята муза в Українi.
04.55 Зона ночi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 Д/ф «У центрi подiй».
09.55 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
11.00 Д/ф «У пащi акули».
12.00 Х/ф «Дорога додому 2: 
Загубленi у Сан-Франциско».
13.50 Х/ф «Попелюшка iз За-
пруддя».
16.00 Х/ф «Грiх».
18.00 «Красиво жити. Фейс-
контроль».
19.00 М/ф «Шрек 2».
20.50 Х/ф «Зоряний шлях».
23.30 Х/ф «Доннi Дарко».
01.30 Х/ф «Одержимiсть».
03.00 Х/ф «Розкаяння».
04.20 «Нiчне життя».

8
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Свiт православ`я.
07.15 Ера здоров`я.
07.40 Кориснi поради.
УТ-1.
08.00,09.30 Шустер-Live.
09.15 Школа юного суперагента.
12.00 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
12.20 «Таємницi успiху» iз На-
талею Городенською.
12.50 Козирна unreal party 2011.
13.20,14.35,19.00,22.40 Погода.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чол.)
14.25 Зелений коридор.
14.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (жiн.)
15.40,17.50 Футбольний код.
15.55 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Чорноморець» 
(Одеса). У перервi - Футбольний 
код, Погода.
18.05 Наше Євро.
18.30 Золотий гусак.
19.05 Ювiлейний вечiр Андрiя 
Демиденка, ч. 2.
20.50 Кабмiн: подiя тижня.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Зворотний зв`язок.
21.30 «Зiрки гумору». Ю. Галь-
цев, брати Пономаренки.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.45 Творчi проекти М. По-
плавського.
00.15 Скарбничка.
УТ-1.
01.20 Нащадки.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
02.50 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чол.)
03.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (жiн.)
04.30 Х/ф «Земля».

«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 Пум-
ба».

11.00 «Голос країни 2: Нова 
iсторiя».
13.50 «Я люблю Україну».
15.35 «Добрий вечiр».
17.30 Х/ф «Книга майстрiв».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Якби я була 
цариця».
0 0 . 0 0  Б о й о в и к  « Б е з 
компромiсiв». (2).
01.45 Трилер «Тринадцять». (3).
03.15 Мелодрама «Вiр i Зара. 
Iсторiя кохання».

IНТЕР
05.10 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.35 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
08.25 «Городок».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу».
11.35 «Найрозумнiший».
13.25 Т/с «По той бiк вовкiв».
17.50 «Свати 5. Життя без 
гриму».
18.50 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Вечiрнiй квар-
тал».
22.25,04.10 Х/ф «Залiзна лю-
дина». (2).
00.55 Х/ф «Iствiкськi вiдьми». 
(2).
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/ф «Покер 45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталiн».

ICTV
04.05,04.40 Погода.
04.10 Факти.
04.45 Iнший футбол.
05.15,02.20 Х/ф «Лепрекони».
05.20 Свiтанок.
08.30 Стережися автомобiля.
09.15 Козирне життя.
09.40 Люди, конi, кролики... i 
домашнi ролики.
10.00 ЄвроФуд-2012.
10.25 Квартирне питання.
11.20 Х/ф «Дочка якудзи».
13.30 Стоп-10.
14.30 Провокатор.
15.30 Максимум в Українi.
16.30,19.00 Т/с «Зниклi».
18.45 Факти. Вечiр.
18.55 Спорт.
20.55 Наша Russia.
21.50 Х/ф «9 рота». (2).
00.45 Х/ф «Нiндзя-вбивця». (2).

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 «По-
года».
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 тиж-
ня».
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, 0.20 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.45, 15.50, 17.15, 21.50, 
0.15 Познайомимось?
9.00 Про казки 
9.55 Погода
12.00 Міні Мікс
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 4.30 М/Ф «Планета 51» 
16.00 Радіус
16.30, 23.30 Теми тижня
17.05, 17.25, 00.10 Погода 
22.00, 3.00 Х/Ф «Колишній ко-
ханець» 

«ЧЕРНІВЦІ» 
07.00, 08.20, 11.15, 12.55, 
14.40,18.30, 21.25, 00.35 «По-
года»
07.05, 09.00, 12.00 «Малятко»

07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 
17.50,19.05, 01.20 «Парад пла-
нет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Дизайн»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.10 Х/ф «Король сноуборда»
17.00 «Подружки»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00,00.00 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Людина-метелик» 
(2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.30,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Подiї. Спорт.
07.15,04.20 Х/ф «Петрiвка, 38».
09.00 Х/ф «Я тебе обожнюю».
11.00, 01.40, 03.35 Т/с «Час 
Волкова».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 7».
16.00 Х/ф «Тече рiка Волга».
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт черемхи».
22.15 Х/ф «У гонитвi за щас-
тям».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Дорогами 
України» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.00, 
00.00 «Погода»
07.05, 20.30, 01.10 «Телеме-
ридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 16.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Фільми 
та зірки»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.40 «Невигадані історії»
16.15, 22.00, 01.25 Х/фільм
17.30, 21.05 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Зелений БУМ»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.

мов.)
04.30 «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 Єралаш.
10.05 Одна за всiх.
10.35 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.30 ТЕТ 2.0.
13.25 Х/ф «Правда про котiв i 
собак».
15.10 Лялечка 2.
16.05 Бабуни & дiдуни 2.
16.35,20.05 Т/с «Унiвер».
18.30 Х/ф «На iзмєнє». (2 ).
21.35 Т/с «Унiвер. Нова об-
щага».
22.00 Чортицi в спiдницях.
22.30 Х/ф «Юленька». (2).
00.20 Х/ф «Кров. Останнiй 
вампiр». (3).
01.50 До свiтанку.

НТН
06.10 «Легенди бандитського 
Києва».
07.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-
ства».
09.10 Х/ф «За загадкових об-
ставин».
11.30 «Речовий доказ». Страхо-
вий «рокфеллер».
12.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Рейдер».
15.00 Т/с «Захист Красiна».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 5».
23.00 «Резервiсти».
00.00 Х/ф «Мiсто терору». (3).
01.55 «Речовий доказ».
03.05 «Агенти впливу».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».

СТБ
05.55 Х/ф «Розiграш».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
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 «Iван Васильович 
змiнює професiю».
23.45 Х/ф «Бруднi танцi». (2).
01.50 Х/ф «Казус Кукоцького».
03.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Шина».
06.30,04.00 Неймовiрнi iсторiї 
Рiплi.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кару».
10.00 Ревiзор.
10.45 Аферисти.
11.45 Стороннiм В...
12.50 Новий погляд.
13.55 Кухня на двох.
14.55 Даєш молодь!
15.45 Х/ф «Скубi-Ду 3: Таємни-
ця починається».
17.30 Х/ф «Iсторiя Попелюшки».
19.30 Х/Ф «СКАРБ НАЦIЇ: Книга 
таємниць».
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Грiм у тропiках». (2).
01.30 Спортрепортер.
01.35 Т/с «Молодi мушкетери».
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Усмiшник.
03.05 СОН АЛIНИ КОСТОМА-
РОВОЇ.
03.25,03.55 ЗОНА НОЧI.
03.30 ДЕСЯТА МУЗА В УКРАЇНI.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.50 Д/ф «У пащi акули».
09.50 Д/ф «У центрi подiй».
10.55 Д/ф «Пригоди Остiна 
Стiвенса».
12.00 Х/ф «Дорога додому: 
Неймовiрна подорож».
13.45 Х/ф «Супертеща для 
невдахи».
15.50 Х/ф «Попелюшка iз За-
пруддя».
18.00 «Розкiшне життя».
19.00 «КВН».
21.15 Х/ф «Грiх».
23.30 Х/ф «Одержимiсть».
01.20 Х/ф «Розкаяння».
02.35 Х/ф «Синiй сiк».
04.10 «Нiчне життя».

Версіїсубота 17 березня теле

8понеділокВерсіїнеділя 18 березня теле

6

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою
Глаукома – не вирок, але постійна боротьба
Саме від цієї  недуги люди найчастіше втрачають зір

– Пані Марино, не тільки лікарі, 
а й пацієнти знають, що встанов-
лення причин хвороби дозволяє 
її лікувати…

–  Саме так, але давайте почнемо з 
того, що глаукома – це хронічне захво-
рювання очей, через яке втрачають 
зір, бо воно призводить до специфічної 
загибелі (атрофії) зорового нерва. 
Сучасні ж погляди на причини цього 
захворювання, які з’явилися зовсім 
нещодавно, дозволяють запобігти 
втраті зору. Про це повинен знати 
кожен, бо саме глаукома посідає серед 
захворювань ока, які призводять до 
повної сліпоти,  друге місце в світі після 
катаракти, поділяючи його з віковою 
макулодистрофією. 

 А ось тепер конкретно про при-
чини, тобто що саме викликає відми-
рання зорового нерва. Ще донедавна 
основною причиною глаукоми вважав-
ся високий внутрішньоочний тиск. Та 
ще відомий російський офтальмолог 
Федоров наголошував, що глаукому 
спричинює порушення кровопоста-
чання в очних судинах. Тоді його тео-
рія зумовила дискусії та суперечки між 
науковцями, але вже в другій половині 
першого десятиліття ХХІ століття Між-
народна асоціація офтальмологів-гла-
укоматологів уже мала новий погляд 
на цю недугу, а отже і на її лікування. 

Хоча і дотепер більшість наших окуліс-
тів притримуються попередньої теорії 
та вважають, що причиною глаукоми 
є тільки підвищений внутрішньоочний 
тиск. Між тим, 40% хворих на глаукому 
мають внутрішньоочний тиск в межах 
статистичної норми.               

– Мабуть, це стає причиною не-
правильного лікування, через що 
пацієнти втрачають зір?  

– Окремим лікарям важко пере-
будувати свою свідомість, адже їх так 
вчили. А тим часом кількість хворих на 
глаукому зростає і вони потребують 
негайної допомоги, інакше станеться 
непоправне. Тому й потрібно переві-
ряти зір постійно, починаючи з 35-40 
років. 

До глаукоми призводять три чин-
ники. І високий внутрішньоочний тиск 
серед них лише на третій позиції. На 
першому місці – судинна патологія, а на 
другому – так звана нейротоксичність. 
Поясню, що це означає. У нашій сітківці 
існує така речовина, як глутамат, яка 
збуджує нервову клітину. Коли глутама-
ту більше, ніж його потребує око в нормі, 
він починає діяти на клітини сітківки та 
зорового нерва як токсин, отруюючи їх.       

Отож, щоби встановити, що саме 
спричинило появу глаукоми, треба 
обстежитися. А потім офтальмолог 
призначить лікування, потрібне саме 

вам. Адже на тиск можна впливати, як і 
на якість роботи судин. Існують також і 
нейропротектори, що перешкоджають 
дії зайвого глутамату.

– Як проявляє себе глаукома і 
на що треба звертати увагу? 

– Найперше, що перевіряє лікар у 
пацієнта, – це так зване поле зору. У 
хворого на глаукому воно обмежується 
доти, аж доки не зникне зовсім. Для 
прикладу, уявіть собі картину, скажі-
мо, «Гімалаї» кисті Миколи Реріха. Па-
норама цих гір і велична, і величезна. 
А ви замалюйте на картині один шма-

точок чорним кольором. Потім збіль-
шуйте його поступово. Зрештою, ви 
замалюєте всю картину, залишивши 
шматочок вершини. Але з часом і вона 
щезне. Саме так поступово зникає зір у 
хворого на глаукому. На жаль, за дани-
ми ВООЗ, у світі відбувається постійне 

зростання хворих на глаукому. Якщо 
зараз майже 70 млн. людей хворіють 
цією недугою, то за прогнозами до 
2030 року їхня кількість подвоїться. 
Наразі експерти вважають, що реальні 
цифри значно більші, бо половина лю-
дей з глаукомою просто не підозрюють 
про свій діагноз.

Показовою є сама еволюція діа-
гнозу глаукоми. Спочатку відштовху-
валися від симптому захворювання: 
при гострому нападі закритокутової 
глаукомі зіниця світиться зелено-ла-
зурним кольором. Звідси й саме слово 

глаукома. Потім виставили синдром-
ний діагноз – підвищений внутріочний 
тиск, звуження поля зору та атрофія 
зорового нерва. Тепер спеціалісти по-
слуговуються анатомо-морфологічним 
діагнозом, коли береться до уваги стан 
зорового нерва.      

– Ви згадали про закритоку-
тову глаукому. Значить, буває ще 
якась?

– Так, первинна глаукома буває 
двох форм. Закритокутова характре-
зується виникненням гострих нападів: 
потужний, аж до блювоти головний 
біль, який радіює в плече, імітує серце-
вий напад, навіть зуби можуть боліти. 
Від неї не відмахнешся. Натомість 
найпідступніша – відкритокутова 
глаукома, бо вона себе практично 
нічим не проявляє, аж доки зір раптом 
не зникає. 

– Так-таки зовсім нічим?  
– Ні, звичайно ж спостерігається за-

туманення зору або головний біль, може 
бути напруга в очах чи поява райдужних 
кіл при погляді на джерело світла, також 
і «мушки» перед очима з’являються. Але 
хто звертає увагу на такі симптоми? Їх 
пояснюють втомою, стресом або іншими 
факторами. Тоді як на 1-2-ій стадіях не-
дуги вже спостерігається звуження поля 
зору. «Темна пляма» насувається і ніяк 
від неї вже не позбутися. Можна тільки 
запобігти її появі або розширенню. Для 
цього варто постійно перевірятися в 
офтальмолога. Глаукома – захворю-
вання дуже підступне. І, так би мовити, 
неоднозначне. Та лікувати його можна 
і треба. 

– Буквально недавно мені до-
велося почути від лікаря – глауко-
ма не лікується… 

– Сумнівно, щоби це сказав лікар… 
Подібне можна почути від пацієнта 
(«сусід», «приятель» тощо), який вже, 
на жаль, втратив зір від цієї хвороби. 
Але наука рухається вперед, і прин-
ципи лікування десятирічної давнини 
вже стали минулим. Наразі треба їхати 
до окуліста в райцентр чи область. Бо 
головне ж у тому, що сліпоті від глау-
коми можна запобіти.   

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Щоби забути про низький артеріальний тиск, 
варто більше часу проводити на повітрі та не їсти 
часнику 

Низьким артеріальним тиском вважа-
ється тиск нижче 100/60 у людей у віці 25 
років і молодше, і нижче 105/65 для осіб 
старше 30 років. 

Симптоми низького артеріального 
тиску:

• Головний біль, особливо в діляці чола. 
• Запаморочення, нудота (особливо 

вранці або відразу після різкої зміни по-
ложення тіла).

• Нічна пітливість, порушення сну.
• Постійне почуття холоду, холодні 

руки, ноги. 
• Чутливість до змін погоди. 
• Проблеми з концентрацією.
• Порушення серцевого ритму.
Як підвищити артеріальний тиск? 
На жаль, жодні ліки не можуть забез-

печити безпечне збільшення кров’яного 
тиску. Доступні медикаменти мають різні 
побічні ефекти й не можуть використову-
ватися безперервно. Але, знаючи, що є 
причиною проблеми, можна використати 
прості, перевірені методи. Вони допомага-

ють зберегти тиск на відносно безпечному 
рівні й запобігти його падінню. 

1. Регулярне перебування на сві-
жому повітрі. Найкраще – піший туризм. 
Ним можна займатися будь-якої пори року. 
А спеціальних капіталовкладень це задо-
волення не вимагає. Фізична активність 
поліпшує стан кровоносних судин, роблячи 
їх більш гнучкими та стійкими, що позитивно 
впливає на кров’яний тиск. Рух також сти-
мулює кровообіг. 

2. Спеціальний комплекс спортив-
них вправ. Постійні тренування зміцнюють 
м’язи.

3. Контрастний душ. Щоранку обли-
вайтеся поперемінно холодною й гарячою 
водою. Це ідеальний спосіб підбадьоритися 
й зарядитися енергією на весь день. 

4. Масаж. Він не тільки розслаблює 
м’язи, але й прискорює кровообіг. Завжди 
починайте масаж з ніг і поступово перехо-
дите до ділянки серця. 

5. Треба багато пити. Кількість рідини 
в організмі впливає на показники тиску. 

Якщо рідини недостатньо, тиск зменшу-
ється. 

6. Регулярний сон. Якщо ви занадто 
мало спите, проблеми, пов’язані з низьким 
тиском – утома, слабість, головні болі – 
збільшуються в рази. 

7. Правильна дієта. Людям з низь-
ким тиском варто звернути увагу на те, 
що вони їдять й як часто. Один великий 
і ситний обід призводить до додаткового 
навантаження на організм, відповідно 
– падає тиск. Їжте меншими порціями, 
але частіше. Вибирайте страви, які легко 
засвоюються. Перевагу віддавайте ово-
чам. Уникайте часнику, від нього тиск 
зменшується. 

8. Не піднімайтеся ранком занадто 
різко з ліжка. Це може викликати запа-
морочення, і навіть непритомність. Люди 
з низьким артеріальним тиском повинні 
починати свій день повільно, без поспіху. 

9. Уникайте задушливих примі-
щень. Стінки судин тоншають при високій 
температурі та стають менш еластичними. 

У Барселоні на науковому конгресі офтальмологів

На глаукому в світі страждають понад 70 млн. 
землян, і  половина з них навіть не підозрює про недугу. 
Підраховано, що близько 5,5 млн. людей втратили зір 
через глаукому і до 2020 року їх буде 11,2 млн. 

Як не потрапити до їхнього числа? Про це розмова 
з  Мариною КАРЛІЙЧУК, доцентом кафедри 
офтальмології БДМУ, консультантом-офтальмологом 
Чернівецького обласного медичного діагностичного 
центру.
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ОВЕН

Вам захочеться радикально змінити свій імідж: пе-
рефарбувати волосся або вдягнути незвичайний одяг. 
Основний мотив – прагнення виділитися з натовпу. 
Цей тиждень сприяє покупкам. У вас з’явиться смак до 
красивих і якісних речей, завдяки чому ваш вибір буде 
безпомилковим.

ЛЕВ

Тиждень сприятливий тим, що ви можете зроби-
ти якісний стрибок у навчанні, освоїти важкі теми, 
запам’ятати складну інформацію. Також можете неспо-
дівано для себе командирувати. Сприятливий час для 
просування в кар’єрі. Обережніше поводьтеся з вогнем 
та побутовою хімією.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня досягнете успіху на роботі та домашніх 
питаннях. Багато справ будете виконувати з особливою 
старанністю, намагаючись навести лад і домогтися висо-
ких результатів. Сприятливі дні для придбання домашніх 
тварин і рослин, а також для будь-яких справ, пов’язаних 
з доглядом за ними. 

ТЕЛЕЦЬ

Тельці почнуть тиждень з посмішкою і любов’ю, 
адресованою всім людям, а особливо друзям. Риси об-
личчя, погляд, манера поведінки – буде зачаровувати 
оточуючих. У середині тижня можливе знайомство з 
людиною, з якою зав’яжуться романтичні стосунки. 

ДІВА

У першій половині тижня зможете поліпшити сто-
сунки в партнерстві. Це стосується як ділового танде-
му, так і шлюбу. У шлюбі необхідно вести діалог з тих 
питань, які накопичилися протягом останнього часу. 
Успішно будуть врегульовані будь-які юридичні супер-
ечки. Сприятливий період для туристичних поїздок. 

КОЗЕРІГ

Цього тижня переживатимете багато приємних 
моментів, пов’язаних з дорогими людьми. Якщо у вас є 
дитина, намагайтеся проводити з нею більше часу, не 
довіряйте її виховання нікому іншому. Самотні серця 
зможуть зустріти свою любов у громадському транспорті 
або на концерті. 

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня складатимуться вкрай нестабільні 
стосунки з друзями і однодумцями. Активізуються кон-
такти з друзями, але в полі вашого зору з’являться і нові 
люди, з якими також будуть зав’язуватися приятельські 
стосунки. Але нові знайомства – не привід рвати колишні 
дружні зв’язки.

ТЕРЕЗИ

Більше уваги приділіть здоров’ю. Якщо вас щось 
турбує, то лікувально-профілактичні заходи в першій 
половині тижня допоможуть швидко прийти в норму. 
Ваш організм буде здатний до самолікування. Серйоз-
них конфліктів не виникне, однак буде багато хаосу і 
невизначеності. 

ВОДОЛІЙ

У родині Водоліїв настане мир і запанує повна 
гармонія. Якщо ви живете разом з батьками і старшими 
родичами, проявіть увагу і турботу. Гарний час для 
благоустрою оселі. Ваші зусилля зроблять житло за-
тишнішим і красивим. Але цього тижня не виключені 
непорозуміння з сусідами.

РАК

Зірки не радять змінювати своїх початкових цілей 
і завдань. Зовнішні обставини навколо вас можуть 
стрімко змінюватися. Іноді вам здаватиметься, що 
вас втягують в якийсь революційний процес. Не по-
спішайте втілювати нові плани в життя, не приймайте 
необачних рішень і не спалюйте за собою мости. 

СКОРПІОН

Тиждень стане знаковим з точки зору позитивних 
зрушень у подружньому союзі. Якщо ви перебуваєте в 
шлюбі, то ваші стосунки покращаться завдяки взаємно-
му прояву ніжних почуттів. Між тим, на вас чекає хаос у 
справах –  у вас буде безліч турбот, навести лад в яких 
буде  непросто.

РИБИ

Завдяки інтенсивному спілкуванню зможете 
бути в курсі всіх змін і подій. Такі якості, як уважність і 
ненав’язливість, допоможуть побудувати доброзичливий 
діалог. Якщо ви з кимось посварилися, зробіть жест до-
брої волі – протягніть руку примирення на початку тижня. 

Гороскоп  на тиждень
відпочинкові

Поради про всяк випадок
•  Якщо під час гри в сніжки у дворі у 

Вас несподівано пішла носом кров, при-
кладіть щільно скачаний сніжок до носа, 
а інший сніжок – до ока того, з чиєї вини 
це сталося. 

•  Якщо Вас викрили в брехні, Вам по-
трібно терміново щось збрехати. 

•  Якщо Вас вдарили по одній щоці, 
підставте іншу – щелепа стане на місце.

•  Щоб Ваші зуби краще збереглися – 
не суньте ніс в чужі справи.

•  Ваш проїзний квиток прослужить 
Вам набагато довше, якщо Ви проїдете 
свою зупинку.

•  Викидаючи коробки зі старим мот-
лохом, не розглядайте їх вміст, інакше 
викидати буде нічого.

• Не хапайтеся мокрими руками за 
оголені проводи – вони можуть заіржавіти.

•  Шуруп, забитий молотком, три-
мається міцніше, ніж цвях, закручений 
викруткою.

•  Не повторюйте чужих помилок, 
створюйте власні.

•  Якщо Вас мучить безсоння – при-
йміть проносне. Заснути ви все одно не 
заснете, але принаймні Вам буде чим 
зайнятися. 

Статична електрика та захист від неї 

Через переляк до 
нещасних випадків

Статична електрика – особливий вид зарядів, 
що виникають при терті двох діелектриків або 
діелектрика і провідника. При терті двох діелек-
триків на одному з них, що має вищі діелектричні 
характеристики, виникає позитивний заряд, а 
на іншому – негативний. Такі заряди з’являються 
при терті твердих діелектриків (пластмаси, 
синтетичні і вовняні тканини, гумові матеріали, 
суха деревина, сухе зерно, папір тощо), рідких 
(нафтопродукти, спирти, етиловий ефір тощо) і 
газоподібних (сухе повітря та газоподібні суміші) 
тощо. 

При дотику і терті відбувається, так званий, 
перерозподіл електронів, у результаті чого в 
одному тілі накопичуються позитивно заряджені 
частинки, а в іншого – негативно заряджені. Різні 
заряди притягуються, а однакові ж навпаки – від-
штовхуються.

Отож заряди, що «збираються» на нашому 
тілі, врешті-решт зіткнуться й утворять іскровий 
розряд. Іскру ми помічаємо, а енергія заряду 
розсіюється практично відразу. Заряди мають 
властивість накопичуватися на окремих об’єктах. 
Так, на тілі людини, ізольованої від підлоги, заряд 
може досягти 7000 вольт і більше. Нагромаджен-
ня заряду призводить до іскрових розрядів.

Щоби максимально убезпечити себе від тако-
го роду зарядів-розрядів, варто обирати взимку 
одяг із натуральних тканин, бо саме синтетичні 

матерії викликають такі «іскри», – розповідає 
Тетяна ДРАГОМАЦА, технік третьої категорії 
кафедри «Термоелектрики» ЧНУ ім. Юрія 
Федьковича. 

– Іскрові розряди статичної електрики ви-
кликають відчуття уколу чи незначного поштов-
ху, – продовжує пані Тетяна, які самі по собі не 
становлять небезпеки для людини, оскільки сила 
струму дуже мала. Однак, враховуючи несподі-
ваність такого розряду, у людини може виникнути 
переляк, який призведе за непередбачених об-
ставин до нещасного випадку.

Систематичний вплив статичної електрики на 
тіло людини викликає порушення фізіологічних 
процесів, функціональні розлади центральної 
нервової системи, органів кровообігу. 

Який же захист?
Якщо говорити про волосся, то вибираючи 

гребінець, краще віддати перевагу натуральному 
дереву або високоякісній щетині, ніж синтетич-
ним матеріалам.

Крамниці з медтехнікою пропонують наразі 
антистатичні браслети, які в змозі захистити від 
такого роду електрики. Раніше такі пристрої вико-
ристовували лише в виробничих цілях, зараз же 
кожен охочий може замовити собі такий браслет. 
Він коштує від 100 до 250 грн.

Цей браслет на перший погляд схожий на 
ручний годинник. Звісно, ніхто не говорить про 
те, щоб носити його постійно – це було б занад-
то, але при потребі можна одягати. Наприклад, 

якщо збираєтеся «колупатися у нутрощах» 
комп’ютера!  

З небажаною електризацією в побуті та в 
промисловості борються по-різному: зазвичай, 
підвищують вологість повітря в приміщенні, об-
прискують підлогу й стіни антистатичним аерозо-
лем, а тіло натирають різними кремами. 

 Статична електрика використовується: 
• для лікування органів дихання спеці-

альними електроаерозолями; 

• для очищення повітря від пилу й сажі 
за допомогою електростатичних фільтрів; 

• в електрокопіювальних пристроях (на-
приклад, у ксероксі); 

• для фарбування тканин; 
• для копчення риби на спеціалізованих 

комбінатах (у спеціалізованих камерах 
контейнер з рибою заряджають позитивним 
зарядом, а електроди – негативним, що зна-
чно прискорює процес копчення). 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії 

Чи потрібна витримка 
міцних напоїв?

Як ми знаємо, спирти можуть витри-
муватись, а можуть надходити до спожи-
вача в чистому вигляді, тобто розлитими 
в пляшки зразу після дистиляції. До того 
ж, використовувати прийнятий у світовій 
торгівлі поділ міцного спиртного на brown 
spirits («коричневі спирти») і white spirits 
(«білі спирти»), варто звернути увагу: не 
всі «коричневі спирти» витримані, і не всі 
«білі спирти» не витримані. Наприклад, 
більша частина «коричневих спиртів» 
Єгипту, Таїланду, Індії та багатьох інших 
країн, які не мають традицій виробництва 
міцного алкоголю (місцеві роми, бренді, 
віскі), своїм кольором зобов’язані кара-
мелі, а не натуральній витримці в бочці. 
З іншого боку, більшість «білих спиртів», 
у тому числі й латиноамериканський ви-
ноградний бренді піско і роми, наприклад 
«Bacardi Blanco», обов’язково витриму-
ються в бочках. Але у випадку з піско 
напій витримується в настільки зношених 
бочках, що вони не надають кольору, а 
«Bacardi Blanco» після майже однорічної 
витримки в бочках фільтрують, так, що 
набутий ромом легкий колір зникає, і він 
надходить в продаж безкольоровим. 

Найблагородніші зразки міцного ал-
коголю – різноманітні бренді, роми, текіли 
і віскі – витримуються в бочках. І скільки 
їх нині по всьому світу, точно не відомо. За 
найскоромнішими підрахунками – не мен-
ше 50 мільйонів. Але так було не завжди.

Із самого початку ніхто спеціально на-
пої в бочках не витримував. У них спирти 
просто зберігали та перевозили. Проте 
з часом у різних куточках планети люди 
почали помічати, що після того, як міцний 
алкоголь знаходиться декілька місяців в 
бочці, він стає м’якшим, набуває приємні-
шого смаку, аромату і золотавого кольору. 

З цього важливого спостереження все і 
почалося.

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

Дуб найкраще підходить для зберіган-
ня та витримки напоїв. Чисте і довговічне 
дерево. Воно,  у порівняні з іншими по-
родами, має меншу кількість смол і не дає 
сильних ароматів, як, наприклад, кедр, 
береза або липа. З дуба віком 150 років, 
можна зробити, наприклад, дві – три 
бочки ємкістю в 350 літрів для витримки 
коньяку.

Частіше всього бочки, які йдуть для 
витримки міцного алкоголю, «запіка-
ють», тобто обпалюють на відкритому 
вогні, попередньо обробивши паром для 
зволоження, щоб обгорів лише верхній 
шар бочки, але сама вона при цьому не 
загорілась. Обпалювання, по-перше, дає 
спробу бочці «всістись», а по-друге, вуг-

леводи дерева під впливом вогню перехо-
дять в цукор і карамелізуються. Алкоголь 
бере від цього верхнього шару деревини 
колір, смак і аромат. Обвуглений верхній 
шар обпаленої бочки дозволяє алкоголю 
легше добратися до пор деревини, а також 
працює як фільтр, забирає частину неба-
жаних вторинних компонентів дистиляції.

У різних країнах існують свої традиції 
використання бочок. Наприклад, для ви-
тримки американського віскі використо-
вують лише нові бочки, для коньяку – як 
нові, так і ті, в яких вже витримувався 
коньяк, для шотландського віскі – тільки 
використані бочки для витримки бурбо-
на або різноманітних вин (в основному 
кріплених, причому більше всього – з-під 
хересу). 

Рубрику «Культура вживання 
спиртних напоїв» ведуть досвідчені 
сомельє виномаркету «Wine Time». 
Ставте свої питання за телефоном 
редакції 57-19-35. Спеціалісти нада-
ватимуть потрібну вам інформацію у 
наступних числах газети. 7 фактів про сон

1. Незрячі теж бачать сни. Люди, що 
осліпли після народження, бачать сни у 
вигляді зображень. Незрячі з народжен-
ня не бачать їх, однак їхні сни наповнені 
звуками, запахами і тактильними від-
чуттями. 

2. Ми забуваємо 90% сновидінь. Че-
рез п’ять хвилин після пробудження ми 
вже не пам’ятаємо і половини того, що 
нам снилося. А вже через десять хвилин 
навряд чи зможемо пригадати 10% з них. 
Відомі випадки, коли поети, письменники, 
учені бачили сни, в яких складали вірші, 
прозу або придумували якусь наукову 
теорію. Пощастило тим, хто здогадався 
залишити біля ліжка ручку й папір. Саме 
завдяки сну з’явилася знаменита періо-
дична система елементів, вона ж, таблиця 
Мєндєлєєва.

3. Усі люди (за винятком хворих із 
сильним розладом психіки) бачать сни, 
однак чоловіки та жінки бачать сни по-
різному. Чоловікам в основному сняться 
представники протилежної статі, жінки ж 
у снах бачать представників обох статей в 
однаковій пропорції.

4. Не всі можуть бачити кольорові 
сни. Близько 12% людей бачать тільки 
чорно-білі сни. Інші бачать сни у кольорі. 
Існують кілька типових груп сновидінь, 
які відтворюють усе без винятку: ситуації 
в школі або на роботі, спроба врятуватися 
від переслідування, падіння з висоти, 
смерть людини, випадання зубів, політ, 
провал на іспитах, аварії тощо.

5. Сни не бувають буквальними. 
Наша підсвідомість використовує мову 
знаків і символів. Тому не варто сприй-
мати кожен сон, навіть із найбільш ло-
гічним і цікавим сюжетом, буквально. 
Підсвідомість посилає нам сигнали, а не 
чіткі образи.

6. Зовнішні подразники вплива-
ють на наші сни. Кожний з нас хоча б 
раз відчував, що: підсвідомість робить 
частиною сну наші фізичні відчуття на 
даний момент сну. Людям, які відчува-
ють спрагу, підсвідомість «підкидає» 
образ склянки води. Вони намагаються 
напитися (у сні, звичайно), знову від-
чувають спрагу, знову бачать склянку 
води і так далі – доки не прокинуться і 

не зрозуміють, що справді хочуть пити. 
Таким чином, підсвідомість «підказує», 
що потрібно прокинутися.

7. Під час сну ми паралізовані. Хоче-
те вірте, хочете – ні, але наше тіло під час 
сну, практично паралізоване, в основно-
му для того, щоби тіло не повторювало 
рухів, які відбуваються в ньому.

Цікаво:
1. Людина не бачить снів у той мо-

мент, коли хропе.
2. Малюки до 3 років не бачать у снах 

себе. А від 3 до 8 років діти бачать більше 
кошмарів, ніж дорослі за все життя.

3. Якщо людину розбудити під час 
стадії швидкого сну, то вона запам’ятає 
свій сон до найдрібніших деталей.

Ольга Забуянська про жінок, 
чоловіків і жіноче свято

Попервах, свято 
8 Березня виникло 
як Міжнародний день 
солідарності жінок у 
боротьбі за свої пра-
ва та рівні можливос-
ті. Але з часом воно 
трансформувалося у 
Міжнародний жіночий 
день. Таким чином, у 
нас, жінок, виявився 
лише один день на рік. 
Щодо цього свята у 
мене своя думка, яку я висловила римованими рядками. 

Отже, про жінок або про тюльпани
Восьме березня на ганку. Я – на кухні. Спозаранку
метушусь, варю, печу, стрімголов кудись лечу...
Бо ж проснеться мій коханий, подарує ТРИ тюльпани!
Скаже: «Будь мені здорова, дорога моя коро...кохана!»

 Про чоловіків або про ребра
Нині, в березневу днину,  гадка – про м’ясну ребрину.
Чи її мені зварити, чи когось нагородити?
Подарую цю ребрину я історику-литвИну:
Нехай думає, бідака: котре це ребро від сра... шиї?
 
Про жіноче свято або про мімозу
Прийшла весна. Цвіте мімоза.
А де ж моя троянда-роза?
Ну, так за нас! І двох подруг –
за Клару й Розу (Люксембург)!

жартома і всерйоз 

 Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а, ЄДРПОУ 
37142158 проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна: ЛОТ № 1 –  об’єкт 
незавершеного торгівельного приміщення, загальною площею 42,30кв.м., який знаходиться за адресою: 
вул. Шевченка,33, м. Сторожинець, Сторожинецького району Чернівецької області та є власністю Пожоги 
Людмили Валер’янівни (вул. Дніпровська, 23а, м. Сторожинець, Сторожинецького району, Чернівецької 
області, ІПН 2639718984). Об’єкт незавершеного торгівельного приміщення літ «А»(18-6),загальною 
площею 42,30кв.м. Фундамент – стрічкові, бетонні, стіни- цегляні не оштукатурені, перегородки дощаті, 
підлога дощата, дах, покриття – двоскатний, покрівля з азбоцементних листів, вікна металопластикові. 
Інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220В від центральної мережі – нове. Технічний стан 
будівлі добрий. Майно розташоване на приватній земельній ділянці. Майно належить боржнику на підставі  
договору купівлі-продажу ВКК/946404/2186 від 14.05.2008р. та державного акту на право власності 
на земельну ділянку серія ЧВ №092117 від 10.12.2004р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна 
– 20 868,00 грн. (без ПДВ) (договір № 1-25109 від 30.12.11)Гарантійний внесок – 3 109,33 грн без ПДВ

Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  ПАТ «Укрсиббанк» (м. 
Чернівці, вул. головна, 119, інд.код 09807750);

  ПАТ «Універсал-Банк» (м. Чернівці, вул. Стасюка, 11, інд.код.21133352);  ПАТ «Банк Демарк» (м. 
Чернігів, вул. Комсомольська, 28, інд.код 19357516)

По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння 
та обмеження  на використання загальні для нежитлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на 
поточний рахунок № 26003060591142 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, 
одержувач ТОВ «Торговий дім Укрспецреалізація». Посилання в платіжних документах на номер дого-
вору є обов’язковим. Торги призначені на 29 березня 2012 р. об 11:00 год. за адресою: м.Сторожинець, 
Строжинецького району, Чернівецької області, в приміщенні ВДВС Сторожинецького РУЮ.

Остаточний термін подачі заяв 26 березня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний 
об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення 
прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314001002792 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 
856135, ЄДРПОУ 25079942, одержувач: ВДВС Сторожинецького районного управління юстиції.Озна-
йомитися 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

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади начальника відділу фінансово-економічного та 

господарського забезпечення, головного бухгалтера.
Вимоги – вища освіта в галузі економіки та фінансів за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж ро-
боти за фахом та на керівних посадах не менш як три роки

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заяву про участь у конкурсі.

2. Заповнену особову картку (форма П-2 
ДС) з відповідними додатками.

3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації.

5.Відомості про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового характеру.
6. Копії першої та другої сторінок пас-

порта громадянина України.

Термін прийняття документів – впродовж 30 календар-
них днів  з дня оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою:
м. Чернівці, вул. Університетська, 20,
обласний центр соціальних служб для сім'ї,  
дітей та молоді, контактний телефон 55-28-02.

Усі знають, що таке статична електрика і всі, без винятку, хоча б раз 
з нею «зустрічалися». Ці зіткнення зазвичай малоприємні – несподівано 
отримати розряд буває доволі боляче.
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Наталія Богомаз – 
жінка дуже рідкісної творчої професії 

У пані Наталії рідкісна професія 
– вона галерист, директорка мис-
тецької галереї «Sweet Art». До того, 
як переїхати у Чернівці, тривалий 
час працювала у музейних фондах 
Житомира, пізніше, як галерист, за-
ймалася активною виставковою ді-
яльністю у тому ж Житомирі та Києві. 
Тож встигла добре зарекомендувати 
себе серед художників усієї України. 

У Чернівцях галерея Наталії Бого-
маз працює лише рік, проте вже всти-
гла зібрати довкола себе достатньо 
численний чернівецький бомонд: 
покупців, художників, просто поціно-
вувачів мистецтва, яким подобається 
приходити сюди і споглядати нові 
картини. Адже Чернівці, за її слова-
ми, – дуже культурне місто, і в ньому 
їй дуже комфортно. 

– Я й сама художню школу закін-
чила, інколи пишу, в мене і колишній 
чоловік художник, і двоє синів – ху-
дожники. …Влаштувати галерею в 
підвалі, як у Львові, де дуже багато 
подібних галерей підвального і напів-
підвального типу – це була моя мрія! 
Кожна виставка для мене – неначе 
народження дитини, я люблю їх усіх, 
– зізнається Наталія Богомаз. – Але 
до того, якого художника у себе ви-
ставляти, – підходжу дуже вибірково 
і ретельно. Наприклад, якщо вистав-
ка триває 2 тижні, то на підготовку 
йде цілий місяць! Адже треба відчути 
і митця, і його живопис, і спільно з 
ним відібрати роботи, оформити екс-

позицію. Тут багато кропіткої праці, 
мозкового напруження, спілкування, 
дискусій…

– У справжнього галериста є така 
домінантна риса характеру: коли ба-
чиш справжній живопис – входиш «в 
раж»: тобі настільки хочеться пока-
зати його людям, що аж «чухаються 
долоні». І не стільки, повірте, про-
дати, як саме показати, бо це повинні 
бачити всі! Адже неможливо пере-
січному любителю живопису, ска-
жімо, щоразу їздити 
до Києва, Харкова, 
Одеси, Хмельницька 
на цікаві виставки… 
До того ж, і худож-
ник зацікавлений 
виставитись саме в 
приватній галереї. 
Бо добре усвідом-
лює, що, на відміну 
від  музеїв, муніци-
пальних картинних 
галерей, йому легше 
продати свої картини 
саме тут, – зауважує 
пані Наталія.

Нещодавно в її 
галереї відбулася 
презентація надзви-
чайно цікавих робіт 
хмельницького ху-
дожника Олександра 
Куркчі, відомого не 
тільки в Україні, а й 
у Європі. Його живо-

писні роботи, зокрема  картини аніма-
лістичного жанру (а саме вони наразі 
і представлені у мистецькій галереї), 
сприймаються критиками «в руслі 
культури постмодернізму». Проте, що 
ж воно є насправді?…

– Як фахівцю, мені навіть важко 
живопис Олександра якось назвати… 
Можна сказати, що це і концептуаль-
ний живопис, і наївний, тут проявля-
ється і постмодерн, і все що завгодно… 
Як правило, ви заходите на виставку 
і бачите пейзажі, натюрморти, пор-
трети, пейзажі, натюрморти, трохи 
жанрового, знову портрети… Роботи 
ж Олександра для ринку живопису 
не характерні, вони не так часто зу-
стрічаються. Цей художник занадто 
активний, занадто талановитий… У 
нього усе виходить без тривалих мук 
творчості… І він зробив настільки 
неймовірний крок уперед! На від-

критті виставки було багато ху-
дожників, його друзів, які знають 
його творчість з самого початку. 
Й усі були приємно вражені тим 
прогресом, який побачили в його 
творах. Це для художника дуже 
важко – пройти свій шлях пошуків, 
метань і, нарешті, знайти себе… 
Насамперед цим і цікава вистав-
ка. Це зовсім інший живопис, не 
той, до якого ми звикли, він дуже 
специфічний, тому хочеться щоби 
якомога більше людей змогли його 
побачити, – каже пані Наталя.

Картини ці можна не тільки 
подивитися, а й навіть придбати. 
Щоправда, задоволення це не з 
дешевих…

За словами пані Наталії, ціно-
утворення справжнього живопису 
– складний процес. На нього впли-
ває рівень художника, його вага 
на арт-ринку, звання (народний, 
заслужений художник України). У 
неї в галереї роботи коштують від 
400 доларів до  3 тисяч. 

– Парадокс, але наші митці 
дорожчі, ніж закордонні. Чому так, 
я не знаю. Ніхто цього не може по-

яснити. Це як з цінами на квартири 
у Чернівцях. Незрозуміле ціноутво-
рення, – жартує Наталія Богомаз. – 
Натомість у нас немає такої культури 
придбання картин, як за кордоном. 
Там передусім купують колекціоне-
ри, яких, до речі, набагато більше за 
вітчизняних. Освічені ж люди, з висо-
кою культурою придбають мистецькі 
твори для інтер’єру. Проте чимало 
картин художників купують і звичай-
ні люди, із середніми статками. Щоби 
підтримати свого художника, свою 
культуру, вони просто ходять галере-
ями і купують усе, що сподобалось! У 
нас цієї практики немає зовсім. У нас 
більше випадкових покупок… 

Але ж погодьмося, що інколи 
зроблені такі покупки зігрівають нас 
протягом усього життя, стаючи гор-
дістю та найціннішою річчю родини. 

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Добру пораду чоловікам від галеристки Наталії БОГОМАЗ було 
б не зле запам’ятати: є такі подарунки, що не просто приємно 
вразять жінку, але й з часом не зіпсуються і не зів’януть, не 
втратять якості, а, навпаки, набудуть вищої вартості. Шукати їх 
варто в мистецьких крамничках та галереях!

Наталія Богомаз і 
Олександр Куркчі

Анімалістичні картини  Олександра Куркчі

На відкритті виставки «Сто двадцять дев’ята»


