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ТЕЛЕКАНАЛ 
ЧЕРНІВЦІ Фото Сергія Зарайського,  «БукІнфо»

 «Версії» – газета особистостей

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

 
Нестандартні поради на всі  
випадки життя, нетрадиційні методики оздоровлення.

Мистецькі детективи та місцеве дискавері.

Передплата на  «Версії» на 2015 рік:
ціна на 6 місяців: 55.41 грн
ціна на 10 місяців: 92.00 грн.

СПРАВЖНІ 
ЛЮДСЬКІ 
ІСТОРІЇ

Військові комісаріати Чернівецької області про-
водять відбір кандидатів для проходження військо-
вої служби за контрактом у 10-му гірсько-піхотному 
полку, який формується в Чернівцях та в подальшому 
буде брати участь в антитерористичній операції.

Держава гарантує соціально-правовий захист, 
стабільне високе грошове забезпечення, відновлення 
набутої військової спеціальності або загальновійсько-
ву підготовку та повне речове й бойове оснащення. 

За інформацією звертатися: 
до Чернівецького облвійськкомату – Чер-
нівці, вул.О.Кобилянської, 32, телефони 
(095)-48-50-619, (0372)52-43-49, або до 

районних (міського) військкоматів. 

Кличуть захищати 
Україну

«Подарунки» 
від 

Трохимовича

5 СТОР.

2 СТОР.

Чернівецька міськрада 
забирає в людей майно

Розпочалася чергова хвиля мобілізації. Уже 
наступного тижня до облвійськкомату викличуть 800 
чоловіків. Загалом же з Чернівецької області мобілізують 
понад 1500 військовозобов’язаних.
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кримінал
Берегометська трагедія: чоловіка, що збив 

маланкарів, знайдено мертвим. 25-річного 
Дмитра Сумарюка з Берегомету Вижницького ра-
йону правоохоронці розшукували за підозрою,що 
саме він кермував джипом, який врізався в натовп 
колядників у ніч на 14 січня. Міліціонери знайшли 
хлопця 16 січня повішеним на вулиці Новоушицькій 
у Чернівцях. Схоже, що молодик, збагнувши, що 
він накоїв, вирішив вкоротити собі віку. Нагадаємо, 
що і потерпілі, і вже покійний водій брали участь 
у Переберії. На жаль, свято закінчилося траге-
дією: від наїзду загинула 31-річна жінка, ще 10 
людей із різними травмами потрапили до лікарні. 

Наркопритон у чернівецькій багатопо-
верхівці. 29-річний чернівчанин у власному 

помешканні не лише виготовляв наркотичні засо-
би, але й облаштував місце для їхнього вживання 
«клієнтами». Сусіди почули неприємний запах 
і повідомили до міліції. При огляді у помешканні 
знайшли всі ознаки наркопритону: прилади для 
виготовлення наркопрепаратів, посуд із залишка-
ми наркотиків, пристрої для куріння марихуани, 
шприци. Усе вилучене направили на експертизу. 
Господар квартири минулого року вже перебував 
під домашнім арештом за аналогічний злочин. Ч. 
2 ст.317 ККУ  – організація або утримання місць 
для незаконного вживання, виробництва чи ви-
готовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їхніх аналогів – передбачає до восьми 
років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Чернівчанин, замість сусідки, провчив 
себе – приблизно на 6 років ув’язнення. 

19-річна мешканка обласного центру виявила, що 
з її квартири зникли понад 9 тис. доларів. Оскільки 
вхідні двері не були пошкоджені та й у кімнатах 
нічого не порушено, підозра впала на 23-річного 
хлопця, який винаймав квартиру разом з дівчи-
ною. І дійсно, хлопець вибрав час, коли дівчина 
на кілька днів поїхала, та поцупив гроші. Затрима-
ний правоохоронцями, молодик гроші повернув і 
пояснив, що просто хотів «провчити» дівчину, із 
якою перед тим посварився. Однак кримінальне 
провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка з проник-
ненням) відкрите, і суд може призначити хлопцеві 
покаранні у вигляді позбавлення волі на 6 років. 

До магазину за крамом: утрьох і «безко-
штовно». Троє молодиків від 17 до 20 років 

«заробляли» крадіжками. Вони й раніше нео-
дноразово потрапляли в поле зору закону. Один 
навіть уже мав судимість. До магазинів проникали, 
зламуючи вікна чи двері. Будучи затриманими 
працівниками Шевченківського РВ ВС Чернівців, 
спершу не зізнавалися у скоєному, але докази 
були незаперечливі. Наразі їхні діяння кваліфі-
кують за ч.3 ст. 185 – крадіжка з проникненням. 
Перевіряють також причетність кримінально-
го тріо до аналогіних злочинів у Чернівцях. 

Кличуть захищати Україну

Працівники військкоматів, органів 
місцевого самоврядування та ЖРЕПів уже 
розносять повістки. У них зазначено, що 
протягом 24 годин військовозобов’язаний 
повинен з’явитися до військкомату 
для проходження медичної комісії та 
з’ясування сімейних обставин. 

– Уже за перший тиждень мобілізації 
ми повинні призвати 800 чоловіків, потім 
– ще понад 500. Усі вони протягом 26 діб 
проходитимуть навчання у спеціалізова-
них військових частинах, – каже Віталій 
ЧУРАЙ, військовий комісар Черні-
вецької області. – Далі мобілізовані по-
вернуться до військових частин, де ще 15 
діб триватиме бойове злагодження. 

Під час четвертої хвилі мобілізації най-
більш затребувані артилеристи, танкісти, 

зв’язківці, механіки-водії, водії, фахівці 
протиповітряної оборони. Потрібні також 
спеціалісти-будівельники для створення 
фортифікаційних укріплень для наших 
військових.

– Нині призиваються військово-
зобов’язані, які мають військову спеціаль-
ність. Це і офіцери, і солдати-сержанти, 
– продовжує Віталій Володимирович. – 
Плануємо також мобілізувати 22 офіцерів 
запасу – медиків. Віковий ценз для чолові-
ків – 20-60 років, для жінок – 20-50.

Тих, хто не з’явиться до військкоматів, 
попереджають: це тягне кримінальну від-
повідальність – ув’язнення на термін від 
двох до п’яти років.

– Наразі в області ведеться 22 кри-
мінальних провадження у справах про 
ухилення від мобілізації, – повідомив 
Олександр Іванюк, перший заступник 
прокурора Чернівецької області. – До 
суду вже передані 10 кримінальних про-
ваджень. Інші перебувають на досудовому 
розслідуванні. Шукаємо й утікачів, які хо-
ваються від міліції та військових комісарів.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»      

Війна забрала 
життя ще 
одного 
буковинця

Загинув боєць 80-ї аеромобільної 
бригади Юрій Кушнір з Хотина, пові-
домляє на своїй сторінці у «Фейсбук» 
організація «Автомайдан Чернівці». 

Хотинчанин Юрій Кушнір викону-
вав завдання під Лисичанськом у скла-
ді одного з підрозділів 80 окремої аеро-
мобільної бригади. У бою він отримав 
важкі поранення. Бойові побратими 
його евакуювали та намагалися надати 
першу медичну допомогу. Проте вряту-
вати бійця не вдалося: від отриманих 
поранень боєць загинув.

Чернівецький і Тернопільський 
«Автомайдани» доставлять тіло героя 
до Хотина й долучаться до організації 
прощання із загиблим захисником.

Чернівецькі вчителі 
працюватимуть задарма?
Без зарплатні за січень можуть залишитися чителі у Чернівцях. Про 
це редакції «Версій» повідомила вчителька однієї з місцевих шкіл

– Сьогодні нас зібрав директор 
школи і повідомив, що ні авансу, ні 
зарплатні за січень чекати не варто:  
грошей немає. Можливо, після сьо-
мого лютого прийде аванс, але й це 
не факт. Як же нам жити?.. 

Начальник Чернівецького 
міського управління освіти Георгій 
ОЛІЙНИК у коментарі кореспонден-
ту «Версій» підтвердив, що вони 

збирали голів профкомів і дирек-
торів шкіл, аби повідомити про за-
тримку зарплатні. Але про те, що за 
січень не заплатять, не йшлося.

– Відтепер школи фінансувати-
муть з Києва за рахунок державних 
субвенцій. Саме через це сталася за-
тримка. Вчителі звикли отримувати 
аванс 17-го числа кожного місяця, а 
зарплатню – першого. Нині це може 

трохи змінитися, – каже Георгій 
Олійник. – Дошкільні навчальні 
заклади залишилися на балансі 
міського бюджету, тож вихователі 
отримали гроші вчасно. А ситуація 
з учителями нині залежить не від 
нас, а від уряду. Сподіваємося, що 
після 22-го числа гроші все ж таки 
надійдуть.

Вл. інф.

Розпочалася чергова хвиля 
мобілізації. Уже наступного 
тижня до облвійськкомату 
викличуть 800 чоловіків. 
Загалом же з Чернівецької 
області мобілізують понад 1500 
військовозобов’язаних.



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,2
1.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,23.25,0
0.25 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.05 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв 
волi». Фiльм 1.
10.50 Х/ф «Квiтуче мiсто».
12.25 Утеодин з Майклом Щу-
ром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.20 Чоловiчий клуб.
15.55 Euronews.
16.00 Книга.ua.
16.30 Х/ф «Секрет озера Ероу».
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Бiатлон. Кубок свiту. Еста-
фета (жiн).
04.05 Д/ф «Ромео та Джульєтта 
в Країнi Рад».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 2».
11.05,04.30 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20 «Шiсть кадрiв».
12.40 Х/ф «Один плюс один».
14.45 Комедiя «Любов i голуби».
17.10,03.00 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 Комедiя «Джунглi».
22.15 Х/ф «Шерлок 3: Порожнiй 
катафалк».
00.00 Бойовик  «Останн iй 
кiногерой».
02.10 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
06.35 «М/ф».

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,12.25 Х/ф «Циган».
13.25 Д/с «Склад злочину».
14.20 «Сiмейний суд».
15.45 «Чекай на мене».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45 Т/с «Гречанка».
22.30,04.25 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
00.20 «Мiс Всесвiт 2014».
02.25 Х/ф «Подарунок на 
iменини».
03.30 М/ф «Пригоди капiтана 
Врунгеля».

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 М/с «Том i Джерi».
06.10,19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Ключ Саламандри».
12.05,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.45,16.15 Х/ф «Прошивка».
16.55 Х/ф «Пароль «Риба-меч».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.05 Х/ф «Залiзний лицар». (2 
категорiя).
02 .05  Х /ф «Патруль» .  (2 
категорiя).
03.45 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.55,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.25,23.30,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,
23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30,
12.30,13.30,15.30,16.30,17.30
,18.30,22.30,23.25,00.30 Час. 

Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.15,14.15 Час: пiдсумки тижня 
з В. Гайдукевичем.
09.50,13.25,15.25,00.55 Погода 
на курортах.
10.35,00.35 Машина Часу.
11 .35 ,18 .35 ,02 .40  Велик а 
Полiтика.
15.35 Мамина школа.
16.15,16.35,17.05,17.35 Єдина 
родина.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
20.00,21.10,01.15,05.15 Час. 
Пiдсумки дня.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
03.30 В кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 9.20 Теми дня-неділя
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.50, 3.55 Погода 
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 23.55, 4.00 Погода на 
курортах
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.00, 4.05 Гороскоп
6.40, 8.40, 14.50, 17.00, 21.15, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
Про казки
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила ети-
кету
12.00 Нова Гостьова
12.05, 20.10, 00.05 Панно ко-
хання
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20, 4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:30, 15:25, 21:10 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 Ваш експерт
07:20, 09:50, 15:15, 17:00, 19:35, 
01:20 Парад планет
07:30 Чернівецький репортер, 
підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 Служба порятунку «101»
08:30, 21:20 Афіша
08:35 Західний експрес
09:00 Єдина країна
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця Свят-

кова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Х/ф «Поневіряння Аль-
фреда» (1) 
16:00 Зірковий марафон
16:25 Музична програма, рум.
мов.
17:10 Хенд мейд
17:35 Цікаве кіно
18:00 Культура та мистецтво  
18:35 Служу Україні
19:00, 21:30, 00:00 Чернівецький 
репортер
22:00 Х/ф «Бум» (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20 03.10 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»   
07.30, 12.50, 13.50 М/ф 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.10 «Зелений БУМ» 
11.50, 17.30 «Музичний по-
дарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф «Наука семи 
морів» 
12.30, 01.10 Д/ф «Ріки світу» 
14.05 «Невигадані історії»
14.40 «Формула успіху»  
15.30, 02.10, 04.40 «Телеме-
ридіани» 
16.17 «Світ книги»
16.30 «Міні-мікс»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм» 
18.00, 21.00 «Вечірня студія» 
(рум. мов.) 
19.30 «Країна талантів»  
20.00 «Акценти» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/ф «Подорож до невідо-
мого» 
23.52 «Телемандри» 
01.40 «А музика звучить» 
03.40 «Енциклопедія дизайну» 
04.10 «Телелітопис краю» 
05.30  «Удосвіта» 

   «УКРАЇНА»
05.50 Подiї тижня.
06.50,07.10,08.10 Ранок з Укра-
їною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
1.35,05.30 Подiї.
09.15,04.55 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Багаття на снiгу».

13.45,15.25 Т/с «Слiд».
17.00 Т/с «Думай як жiнка», 15 
i 16 с.
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кордон слiдчого Са-
вельєва», 25 i 26 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(2 категорiя).
02.20 Т/с «Долина троянд». (2 
категорiя).
04.15 Т/с «Спiвтовариство 3», 1 
i 2 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06 .20 ,10 .40  М/с  «Маша i 
Ведмiдь».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
11.20 Х/ф «Береговий патруль: 
весiлля на Гаваях».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50,22.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00,23.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с  «Корабель».  (2 
категорiя).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.20 Х/ф «Атака».
06.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
08.30 «Правда життя. Професiя 
метеоролог».
09.00 «Агенти впливу».
09.55 Х/ф «Кримiнальний 
вiддiл».
11.15 Т/с «Петрович».
1 9 . 0 0 , 2 1 . 4 0 , 0 2 . 2 0 , 0 4 . 2 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
22.00 Т/с «Копи-новобранцi». (2 
категорiя).
23.45 Т/с «Декстер 8». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02 .50  Х /ф « Iзоляц iя» .  (3 
категорiя).
04.50 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
06.10 «У пошуках iстини. 
П од в i й н е  ж и т т я  Й о с и п а 
Сталiна».
06.55,16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Зiркове життя. Перше 
кохання зiрок 3».
09.45 Х/ф «Мужики!..»
11.35 Х/ф «Дiамантова рука».
13.30,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
14.35 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Зiркове життя. Залишенi 
дiтьми».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Детектор брехнi 7».
23.55 Х/ф «Коли розтанув снiг».
01.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
07.56 Т/с «Татусевi дочки».
10.55 Х/ф «Втеча неможлива».
13.25 Х/ф «Невразливий».
15.30 Х/ф «Сльози сонця».
18.00,01.55 Репортер.
18.20,01.10 Абзац!
19.00 Стажери.
20.25 Т/с «Воронiни».
21.00 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс 
проти Цезаря».
23.15 Х/ф «Рожева пантера». (2 
категорiя).
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Х/ф «Я люблю тебе до 
смертi».
03.35 Т/с «Плiткарка 5».
04.20 Зона ночi.
05.10 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 Х/ф «Антиснайпер».
07.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Подвiйна мотивацiя».
09.30 Т/с «Професiонал».
17.30 «Люстратор 07.62».
18.30,21.00 Новини «Спецкор».
19.00 Т/с «Вантаж».
21.30 «ДжеДАI».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Об`їзд». (2 категорiя).
01.45 Х/ф «Москаль-чарiвник».
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

27 січня, 16.00: Відкриття виставки творів Н. Ярмольчук (1965-
1999) до 50-річчя від дня народження. Відкриття 27.01 о 16.00.
●«Намалюю тобі казку». Виставка творів Чернівецької обласної 
громадської організації молодих художників «АРТ-НУВО». 
●Виставка, присвячена 70-річчю ВХПУ № 5.

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

24січня, 18.30: «Срібний павук».
25 січня, 12.00: «Білосніжка і семеро гномів»;
18.30: «Малюк».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

25 січня, 12.00: «Заздрісний котик»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Хакер»: 12.20, 16.20, 22.00; «Фатальна пристрасть»: 11.40, 
14.40, 20.20; «Ніч у музеї: Секрет гробниці» 10.00, 18.40.

Людина з гітарою – хто вона?
Штурман і судноводій, будівельник і 

художній керівник будинку культури, за 
плечима його навколосвітня подорож і від-
відини Північного полюсу, а також тривале 
життя в Голландії, виступи в цій країні, 5 
записаних там дисків. Нині ця людина за-
ймається… фермерством у Кіцманському 
районі. 

Як сказав Володимир КАВЕРІН ко-
респонденту «Версій», він шість разів 
розвертав своє життя на 180 градусів. І 
це, мабуть, не дивно, бо в душі він – бард, 
виконавець і автор пісень. 

Цими днями у Будинку естетики та до-

звілля, відомому під назвою «Шепетівка», 
відбувся  сольник Володимира Каверіна. 
Щоправда, у другому відділенні концерту 
Володя виступав разом з ученицями – На-
талкою Жара та Світланою Казимир. А 
глядачі з’ясували для себе, що Каверін 
полюбляє романси та жінок, яким їх і при-
свячує…

Інтерв’ю з дивовижною особистістю 
– Володимиром Каверіним – читайте у най-
ближчих числах «Версій».  

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії», 
фото автора  

Один із небагатьох
Виснажене обличчя із слідами тернового вінця на чолі, аскетичні руки – так 

виглядає скульптура «Одинний», яка власне, й дала поштовх до назви виставки 
Святослава Вірсти «Один із небагатьох», яка відбулася у приміщенні Чернівецького 
обласного товариства румунської культури ім. М. Емінеску.  Скульптура задумувалася 
як скульптурний портрет відомого поета Миколи Бучка. Та коли у процесі висихання 
глина «випустила» на чолі портрета частину дротяного каркасу, вона несподівано 
набула глибшого, сакрального значення. У назві є ще один підтекст: сам Вірста – один 
з небагатьох у своїй творчості.

Про його виставку читайте на сайті «Версій» – versii.cv.ua 
Галина МАТВІЇШИН, мистецтвознавець, член НСХУ

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

Великий зал:«Tупий та ще тупіший-2»:10.00, 19.30; 
«Пригоди Паддінгтона»:13.40, 17.40; «Хакер»: 
15.25,21.30; «Ніч у музеї. Секрет гробниці»:12.00. 
Малий зал: «Відпадний препод»: 19.00, 21.10; «Великі 
очі»:17.00; «Бабай»:14.20; «Ведмеді-сусіди» 13.00,16.00.



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,2
1.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,23.25,0
0.25 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.05 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв 
волi». Фiльм 3.
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.35 Зроблено в Європi.
13.20 Вiйна i мир.
14.00,18.05 Час-Ч.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Хочу бути.
15.00 Як ваше здоров`я?
15.35 Euronews.
15.50 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
16.15 Т/с «Сержант Рокка».
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.25 Слово.
22.30,03.55 Мовний бар.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Телевистава «Касандра».
04.05 В гостях у Д. Гордона.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 2».
11.05,04.25 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20,13.15 «Розсмiши комiка».
14.10 «Шiсть кадрiв».
15.00 Комедiя «Острiв везiння».
17.10,02.40 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 Комедiя «Няньки».
22.15 Х/ф «Шерлок 3: Його 
остання клятва».
00.10 Комедiя «Доктор Дулiттл 
4».
01.45 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».

06.35 «М/ф».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00
,12.00,14.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.15,03.35 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.30,04.20 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
00.25 Т/с «Правдива iсторiя про 
Червонi вiтрила», 1-4 с.

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.40,03.20 Т/с «У полi зору».
11.20,13.15,16.55 Т/с «Бом-
била».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с  «Прокурорська 
перевiрка».
14.35,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Україна. Код унiкальностi.
21.15 Т/с «Бригада».
22.15 Т/с «Лiсник».
23.10 Х/ф «Триста спартанцiв». 
(2 категорiя).
01.10 Х/ф «Доказ життя».
04.45 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.25,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.25,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,00.50 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,21.00,22.00,00.0
0,01.00,03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,23.50,00.15 Бiзнес-
час.
07.25,08.25,12.25 Погода в 
Українi.

07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17
.30,18.30,00.30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.35,15.35,17.35,03.30 Маши-
на Часу.
16.35 Зооакадемiя.
17.15 Мiграцiйний вектор.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
18.35,02.40 Фактор безпеки.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.30 Клуб реформ.
00.32,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
00.35 В кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

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

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 Ваш експерт
07:20, 09:50, 14:55, 19:35, 16:55, 
01:20 Парад планет
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 Чер-
нівецький репортер
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 18:00 Століття воєн
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте»
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця 
Святкова,1

11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Х/ф «Бум 2»  (1)
16:00 Пізнай світ
16:30 Феєрія мандрів
18:40 Закон і честь
22:00 Х/ф «Вечеря з придур-
ком»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/ф
08.00, 15.30, 16.30, 20.30, 02.10, 
04.40 «Телемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.30 «Пам’ять» 
11.00, 19.30 «Невигадані іс-
торії» 
11.30 «Музичний подарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф «Наука семи 
морів» 
12.30, 01.10, 05.00 Д/ф «Ріки 
світу»
14.00 «Телелітопис краю»  
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
16.17 «Це моя Буковина» 
17.00 «Країна талантів» 
17.30 «Буковинчики-веселин-
чики»  
20.00 «Зелений БУМ» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/ф «Подорож до не-
відомого» 
23.52 «Телемандри»
01.40, 02.40 «А музика звучить» 
03.40 «Урок для батьків» 
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Фабрика ідей» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25 Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.15,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,03.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
3 i 4 с.
11.50,19.45 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Думай як жiнка», 
18 с.
21.00 Т/с «Кордон слiдчого 
Савельєва», 29 i 30 с.
23.00 Подiї дня.

23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 4-6 с. (2 категорiя).
03.30 Т/с «Спiвтовариство 3», 
9-14 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Маша i 
Ведмiдь».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф «Бiлоснiжка».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50,22.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2 категорiя).
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
06.00 Т/с «Лiгво змiя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
13.10,19.30 Т/с «Вулицi розби-
тих лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,02.25,03.55 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Пе-
тербург».
22.00 Т/с «Копи-новобранцi». 
(2 категорiя).
23.45 Т/с «Декстер 8». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.55 «Речовий доказ».
04.25 «Випадковий свiдок».
05.25 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.35 «У пошуках iстини. Жу-
ков: сiмейнi поразки Маршала 
Перемоги».
06.20,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
06.55,16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зiркове життя. Дiти роз-
лучень».

09.45 «Зiркове життя. Куди 
зникають зiрки».
10.50 «Моя правда. Iрина 
Аллегрова. Вiрте в любов, 
дiвчатка...»
11.40 «Моя правда. Владислав 
Галкiн. Помилка цiною в життя».
12.40,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.35 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Зiркове життя. Жiночi 
слабкостi чоловiкiв».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Давай поговоримо про 
секс».
00.20 Т/с «Коли розтанув снiг».
02.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,02.20 Репортер.
08.05 Стажери.
09.20 Т/с «Татусевi дочки».
15.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,01.35 Абзац!
21 .00  Х /ф  «Астер i к с  на 
Олiмпiйських iграх».
23.15 Х/ф «Прибульцi 2».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Т/с «Плiткарка 5».
03.55 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,14.50,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Х/ф «Крiт 2».
13.45 Д/ф «Новi технологiї 
вiйни».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Вантаж».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Розумний сумнiв». 
(2 категорiя).

8
   УТ-1

06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,2
1.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,23.25,0
0.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.05 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв 
волi». Фiльм 2.
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.00 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20 Перша студiя.
14.00,18.05 Час-Ч.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Фольк-music.
15.50 Euronews.
16.15 Т/с «Сержант Рокка».
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Х/ф «Квiтуче мiсто».
04.05 В гостях у Д. Гордона.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 2».
11.05,04.15 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20 «Розсмiши комiка 5».
13.15 Комедiя «Любов i голу-
би».
15.10 Комедiя «Джунглi».
17.10,02.30 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 Комедiя «Острiв везiння».
22.15 Х/ф «Шерлок 3: Ознаки 
третього».
00.05 Х/ф «Полiт навiгатора».
01.40 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
04.55 «Служба Розшуку Дiтей».
05.00 «Телемагазин».
05.30 «Шiсть кадрiв».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 «М/ф».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00
,12.00,14.00,17.50 «Новини».

07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.15,03.35 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.15 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
00.25 Х/ф «Пiдмiна в одну 
мить».

   ICTV
05.05 Факти.
05.35,20.15 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.40,02.45 Т/с «У полi зору».
11.20,13.15,16.50 Т/с «Бом-
била».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с  «Прокурорська 
перевiрка».
14.30,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Бригада».
22.15 Т/с «Лiсник».
23.10 Х/ф «Центурiон». (2 
категорiя).
0 1 . 0 0  Т / с  « П о м с та » .  ( 2 
категорiя).
04.05 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.25,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.20,23.30,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,21.00,22.00
,23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.45,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.55,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.25,00.30 
Час. Важливо.

07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Не перший погляд.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35,04.40 В кабiнетах.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
18.35,02.40 Машина Часу.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
00.35 Фактор безпеки.
03.30 Феєрiя мандрiв.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00. 00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.30, 14.20, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила 
етикету
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
15.00, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:05, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 Ваш експерт
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 Парад планет
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 Чер-
нівецький репортер
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 18:00 Століття воєн
08:30 Служу Україні
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця 
Святкова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2

13:15 Х/ф «Бум» (1)
16:00 Пізнай світ
16:30 Феєрія мандрів
18:30 Мегазірки
22:00 Х/ф «Бум 2» (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне»  
06.30, 08.30, 09.30, 13.20, 03.10 
«Музичний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/ф 
08.00 «Країна талантів» 
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.25 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)   
10.52, 16.17 «Новини» (рум. 
мов.)   
11.05 «На музичній хвилі»   
11.34, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики»  
12.00, 00.40 Д/ф «Наука семи 
морів» 
12.30, 01.10 Д/ф «Ріки світу» 
14.10, 16.30, 03.40 «Телеме-
ридіани» 
14.30 «Вечірня студія» (рум. 
мов.) 
15.30 «Урок для батьків» 
17.30 «Акценти»  
18.00, 21.00 «Студія А-3» 
19.30 «Подіум її життя»  
20.45 «Вечірня казка»  
22.25 «Час країни» 
23.00 Д/ф «Бабин яр»
01.40 «А музика звучить» 
02.10 «Формула успіху» 
02.40 «Час змін»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
04.40 «Телемеридіани» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 
05.30 «Удосвіта» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25 Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.15,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,03.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
1 i 2 с.
11.50,19.45 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Думай як жiнка», 
17 с.
21.00 Т/с «Кордон слiдчого 
Савельєва», 27 i 28 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-

вод», 1-3 с. (2 категорiя).
03.30 Т/с «Спiвтовариство 3», 
3-8 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.40 М/с «Маша i 
Ведмiдь».
06.50,09.55 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
11.20 Х/ф «Мармадюк».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50,22.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2 категорiя).
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.05 Х/ф «На семи вiтрах».
05.30 «Легенди карного роз-
шуку».
06.45 Х/ф «Пiдiрване пекло».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
12.55,19.30 Т/с «Вулицi роз-
битих лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,03.10,05.00 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Пе-
тербург».
22.00 Т/с «Копи-новобранцi». 
(2 категорiя).
23.45 Т/с «Декстер 8». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.15 «Європейський покерний 
турнiр».
03.40 «Випадковий свiдок».
04.00 «Речовий доказ».

   СТБ
05.55 «У пошуках iстини. 
Особистi таємницi Адольфа 
Гiтлера».
06.40,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
07.15,16.00 «Все буде добре!»
09.10 «Зiркове життя. Залишенi 

дiтьми».
10.10 Х/ф «Хатня робiтниця».
12.00,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.55 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Зiркове життя. Дiти роз-
лучень».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
00.30 Т/с «Коли розтанув снiг».
02.15 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,01.40 Репортер.
08.05 Стажери.
09.20 Т/с «Щасливi разом».
15.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.55 Абзац!
21.00 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс: 
Мiсiя «Клеопатра».
23.05 Х/ф «Рожева пантера 2».
01.45 Т/с «Плiткарка 5».
03.55 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,21.30 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «ППС 2».
16.30,19.00 Т/с «Вантаж».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Помститись за Ан-
джело». (2 категорiя).

вівторок 27 січня
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Він мешкає в одній з квартир у будинку 
колишнього Пасажу.

– Це старий австрійський будинок, 
належить до культурної спадщини, – 
розповідає Олександр. – Тут є підвальні 
приміщення, де проходять системи во-
допостачання та каналізації. Ми були 
впевнені, що ці приміщення перебувають 
у нашій спільній власності, аж поки до 
нас не прийшов молодик із бригадою 
робітників і  сказав, що 
буде облаштовувати тут 
сходи. Згодом до нього 
підійшов наш сусід і, як 
виявилося з їхніх слів, 
вони набули ці підвальні 
приміщення в приватну 
власність, чого ми раніше 
не знали. У відповідь вони 
надали нам копію дозволу 
Управління культурної 
спадщини міськради. Ці-
каво, як міськрада могла 
дати такий дозвіл, адже 
будинок старий і може за-
валитися. Подібні випад-
ки в місті уже траплялися. 

Та, за словами нашого 
співрозмовника, голо-
вна проблема не в цьому: 
приватизація підвальних 
приміщень узагалі є не-
законною. Так, згідно з 
абзацом 2 ст. 10 Закону 
України «Про привати-
зацію державного житлового фонду», 
допоміжні приміщення (сходові клітини, 
вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквар-
тирні коридори, колясочні, кладові, 
сміттєкамери, горища, підвали, шахти і 
машинні відділення ліфтів, вентиляційні 
камери та інші технічні приміщення) пе-
редаються у власність квартиронаймачів 
безоплатно і окремій приватизації не 
підлягають. 

Це підтверджує і рішення Консти-
туційного Суду України від 2 березня 
2004 р. № 4-рп/2004 (справа про права 
співвласників на допоміжні приміщення 
багатоквартирних будинків), за яким 
допоміжні приміщення (підвали, сараї, 
кладовки, горища, колясочні і  т. ін.) 
передаються безоплатно у спільну влас-
ність громадян водночас із приватиза-
цією ними квартир (кімнат у квартирах) 
багатоквартирних будинків.

Мешканці звернулися із запитом до 
Департаменту економіки Чернівецької 
міськради, щоби розібратися, «звідки 
ростуть ноги» в цій справі. У відповіді 
значилося, що «на виконання рішення 
40 сесії міської ради IV скликання від 22 

грудня 2005 р. № 913, підвальні примі-
щення на вул. Головній, 42 – І.Франка, 13 
приватизовані шляхом викупу орендарем 
– Маріуцою С.Ю. На виконання рішення 
23 сесії Чернівецької міської ради від 27 
грудня 2007 р. № 471, підвальні примі-
щення на вул. Головній, 42 – І.Франка, 
13 приватизовані шляхом продажу з 
аукціону особою Лучаком П.Г.». 

У свою чергу, в договорах та рішен-

нях міської ради підвальні приміщення 
фігурують як «приміщення (склад)» та 
«нежилі приміщення підвалу».

– З юридичної точки зору підвальні 
приміщення не є нежитловими при-
міщеннями, як про це вказано в рішен-
нях міської ради, – пояснює Олександр 
Загарія. – Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку, допо-
міжні приміщення багатоквартирного 
будинку – приміщення, призначені для 
забезпечення експлуатації будинку та 
побутового обслуговування мешканців 
будинку, тобто це кладовки, підвали, са-
раї та інші технічні приміщення, а нежиле 
приміщення – приміщення, яке належить 
до житлового комплексу, але не до жит-
лового фонду і є самостійним об’єктом 
цивільно-правових відносин. Оскільки в 
підвальних приміщення нашого будинку 
проходять водопровідні та каналізаційні 
труби, які забезпечують експлуатацію 
наших будинків і до них має бути вільний 
доступ, то вони належать до допоміж-
них, а  не до, як зазначено у рішеннях 
міськради, нежитлових приміщень, отже, 

приватизації не підлягають. 
Те, що у підвалі будинку дійсно про-

ходять мережі водопостачання, підтвер-
джує довідка № Кол-123 видана КЖРЕП 
№ 6 від 06.11.2014 р. 

Обидва згадані рішення підписав то-
дішній міський голова Микола Федорук. 
Згідно з ними, у 2006 році підлягали при-
ватизації 68 об’єктів комунальної влас-
ності, у 2008 р. – 66. Нині це магазини, 
кафе та офіси. 

– Можливо, не в усіх приміщеннях 
проходили труби і каналізаційні мережі, 
і деякі з них були приватизовані пра-
вильно, але приміщення, яке належить 
нам, «подарували» цим підприємцям 
незаконно. Цікаво, чи міська рада перед 
приватизацією здійснювала перевірку 
цих приміщень, – продовжує юрист.

У міськраді дати особистий коментар 
щодо цього питання кореспонденту від-
мовилися. 

Мешканці не стали терпіти свавілля 
чиновників і подали позов до суду. За 
словами Олександра, на перше засідан-
ня жоден з представників міськради не 
з’явився. На другому засіданні міськрада 
подала свої заперечення, у яких вони не 
визнають позову мешканців будинку. 

Кажуть, що приватизація пройшла 
правильно, а один зі співвласників зібрав 
підписи з жителів, які не заперечують 
передачі приміщень. Щоправда, зна-

чилося лише 4 підписи, з 
яких один – співвласни-
ка, а насправді в будинку 
10 квартир. Як зазначає 
юрист, навіть одного го-
лосу проти достатньо, 
щоби приватизація не 
відбулася.

– Міськрада всіляко 
намагається відтягнути 
судові засідання, – зазна-
чає Олександр Загарія. – 
Я знаю, що такі проблеми 
є в багатьох чернівчан. Є 
рішення районних судів, і 
Апеляційного суду Черні-
вецької області, і Вищого 
спеціалізованого суду, де 
в більшості випадків суди 
беруть сторону грома-
дян. За рік у місті в серед-
ньому приватизуються 
70-80 приміщень – і я не 
впевнений, що в усіх ви-
падках це робиться за 

законом.
Справа триває – і про її перебіг ми 

обов’язково інформуватимемо наших 
читачів.

Бо така ситуація сама собою дуже 
непокоїть, оскільки в ній простежується 
негативна тенденція. Замість того, щоби 
стояти на сторожі інтересів громадян, чи-
новники міськради, отримуючи зарплату з 
наших податків і будучи фактично найма-
ними громадою працівниками, захищають 
тих, хто приносить їм додаткові гроші. 
Певним чином це зрозуміти можна – місь-
кий бюджет потребує коштів. Але ж не за 
рахунок ущемлення інтересів людей! При-
гадався улюблений вислів багаторічного 
мера Чернівців, а нині народного депутата 
Миколи Федорука про те, що для нього іс-
нує лише одна партія – партія чернівчан. 
Тож хочеться акцентувати на цьому по-
стулаті увагу його нинішніх колег по партії, 
які сьогодні керують містом, і, між іншим, 
сказати: «Будьте людяними і законослух-
няними, тоді чернівчани проголосують за 
вас на місцевих виборах цієї осені».        

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

Чернівецька міськрада забирає в людей майно, 
користуючись їхньою юридичною неграмотністю 
та незаконними рішеннями минулих років

«Подарунки» від Трохимовича
обізнаний – значить, озброєний
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Людська цивілізація, на відміну від тваринного світу, 
досягла вже того рівня розвитку, коли спільнота доручає 
виражати і забезпечувати свої інтереси не домінантним 
самцям чи самицям, а обраним особам з-поміж простих 
смертних, яким вона буцім-то довіряє  цей обов’язок. 
Така особа зветься депутатом. Насправді ж депутати, як 
правило, затято б’ються за те, щоби накласти на свої плечі 
цей «важкий тягар». Та лише оголошуються результати 
виборів, як наші «послані» майже начисто забувають 
про представлення інтересів громади і починають ви-
рішувати власні. 

За прикладом далеко не ходити. Звернімося, ска-
жімо, до роботи постійної депутатської комісії з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища, природо-користування та зе-
мельних відносин. Питання, що розглядаються цією 
комісією, життєво необхідні для кожного мешканця на-
шого краю, бо природа не чекає милостей від депутата, 
а вершить свою справу за своїми законами та регла-
ментами. Кожного засідання на вирішення чекає низка 
питань, які слід оперативно розглянути й винести на 
засідання найближчої позачергової сесії обласної ради. 
Та за відсутності кворуму розгляд нагальних для нашої 
області проблем просто зривається. От і минулої суботи 
запрошені на засідання представники зацікавлених 
державних установ з’явилися, та рішення не прийняли. 
Бо з нез’ясованих причин і без повідомлення секретарю 
комісії не з’явилися на її засідання вельми шановані у 
своїх округах або партійних списках депутати обласної 
ради Михайло Гоменюк, Віктор Кришмару, Сергій Тирон, 
Юрій Юзва. Достатньо було б хоча одному з них прийти – 
і засідання комісії вважалося б правомочним. Натомість 
були покарані марним очікуванням дисципліновані, 
постраждала загальна справа, учергове відтерміновані 
важливі рішення.

Напевне, варто вже знайти якесь «соломонове рішен-
ня» стосовно прогульників усіх депутатських мастей і ко-
місій. На думку громадськості, якій депутати зобов’язані 
своїм статусом, цілком прийнятні такі  варіанти:

■ скасувати, наприклад, обов’язковість кворуму: 
хто вважає за потрібне, нехай і вирішує справи, решті 
залишається смоктати лапу і жалкувати;

■ карати прогульників профільними громадськими 
роботами з викладанням відеоматеріалу в «Youtube» чи 
«Однокласниках»;

■ за злісні прогули позбавляти членства у постійній 
комісії, таким чином забезпечуючи кворум. Зі звільнених 
порушників сформувати такий собі «штрафний взвод» 
обласної ради, позбавивши привілею ділити бюджет і 
фонди та зірвавши перед строєм депутатський значок.

Є ще й четвертий, радикальний варіант. Депутат – 
справа добровільна. Якщо, за латинською термінологією, 
посланий не виконує своїх обов’язків, потрібно напра-
цювати механізм, як послати такого в іншому напрямку.

Віталій КОРЖИК, голова Громадської ради при 
Департаменті екології та туризму ЧОДА

Чи не послати нам 
подалі посланих… 
прогульників?
(Deputatus – від 
лат. посланий)

Більшість громадян не має уяви, що, згідно із законом, 
допоміжні приміщення – підвали, сараї, комори, горища, 
приміщення для візочків у під’їздах багатоповерхівок тощо – 
стають спільною власністю громадян водночас із приватизацією 
ними квартир чи кімнат у квартирах багатоквартирних будинків. 
А для чиновників закони не писані: достатньо змінити юридичне 
формулювання в офіційних паперах – і приміщення можна 
передавати у приватні руки – друзям, кумам, братам, сватам… 
Відтак необізнані мешканці будинків отримують нових сусідів: 
магазини, ресторани, нічні клуби, а може,  навіть і гральний 
заклад… 

Про такий випадок «Версіям» розповів чернівецький юрист 
Олександр ЗАГАРІЯ, який сам став жертвою «комунальної афери» 
міськради. 



«Я вірю, що герої не вмирають. Бо вірити – це як дихати…»

«Кіборг» – чернівчанин з донецького аеропорту – 
воює з весни. Поїхав за власний рахунок, розуміючи, що не 
отримає статусу учасника АТО. Зрозуміло, зброєю його ніхто 
не забезпечив (до слова, АКМ із повним боєкомплектом можна 
без проблем купити у «мирних» мешканців за …200 гривень). 
Не чекає допомоги від держави. Натомість від військового 
керівництва інстинктивно очікує зради, детально продуму-
ючи, що і де підривати у випадку, коли його з побратимами 
керівництво «зіллє»...

Бійці не поспішають виконувати накази коман-
дування ЗС України, бо в АТО їхня ціна – життя. Вони 
поспішають максимально думати власною головою. Це, на-
певно, дуже різнить наших вояків від інших… 

Полонені відмовляються від звільнення на користь 
тих, хто більше постраждав. Українці переповнені глибин-
ною внутрішньою шляхетністю: я зустрічався з мешканцями 
сусідніх областей (Івано-Франківської, Тернопільської),  які, 
перебуваючи в полоні, поранені, виїжджали аж четвертою 
колоною, бо поступалися своїм місцем тим, для кого визво-
лення було більш необхідним.  Оприлюднювати свої прізвища 
відмовилися.

Місцеві міліціянти «кришують» перевезення зброї 
на окуповані території.  Про це мені розповідало чимало 
добровольців. «Невійськову» контрабанду (алкоголь, тю-
тюнові вироби) супроводжує … генералітет ЗС України. І всі 
хлопці про це знають.

На передовій  бійці зупиняють колону  з  
контрабандою. Паралельно надходить дзвінок від керів-
ництва з генеральским званням з командою: «Пропустити 
колонну!» Паралельно з війною і смертями йде «бізнес». 
Писати прізвища не бачу потреби, як і не вважаю за потрібне 
позбавляти військову прокуратуру роботи. Та залишаються 
запитання: «Чи будуть озброєні люди, що кожного дня див-

ляться в обличчя смерті,  свідчити про такі випадки просто? І 
які наслідки може мати криза поваги і довіри до керівництва 
в такій справі, як війна?»

Є випадки, коли бійцям дають зброю, до якої немає  
набоїв.  Набої потрібного калібру привозять під замовлення 
волонтери. Чому вони можуть оперативно знайти і доставити 
безпосередньо на фронт боєкомплект, а керівництво Зброй-
них Сил України на це не здатне? 

Держава хоче перевірити, чи будуть  її сини за-
хищати Батьківщину голими руками? Будуть! Те, що на 
складах України повно зброї, не є вже військовою таємницею. 
Знають про це й бійці, що боронять рідну землю. Геройство 
одних – це майже завжди зрадницьке роздолбайство інших…

Хотів би подивитися в очі тому, хто додумався 
привозити ті копійки, які називають «бойовими», 
безпосередньо на фронт. І це – після випадків вживання 
придбанного на них алкоголю артиллеристами і подальшого 
влучення в своїх товаришів замість супротивника. І це так 

само після того, як я спостерігав неодноразово – та й не раз 
писали про те, – що серед «мирних» жителів зони АТО дуже 
багато  дівчат , які готові на все за 50 гривень, ампулу бу-
торфанолу чи дозу ефедріну. Про хвороби, які передаються 
таким шляхом, вже не згадую. Жену від себе думку, що існує 
зацікавлення в тому, щоби загинуло якомога більше моїх 
співвітчизників…  

Під вечір на ...надцятьшостий блокпост із «перевір-
кою» приїхав генерал із …трьома повіями. В супроводі 
трьох (!!!) БТРів. Галасно переночував і вранці рушив назад. 
Хлопці на блок-посту того дня ( як і в попередні ) на сніданок 
і на вечерю давилися минулостолітніми галетами та  кількою 
в томаті. «Злісні» та «розбещені» рядові наговорюють на своє 
військове керівництво??? Я особисто переконався – ні.  

До першоі «подорожі» до АТО я, наївний, думав, 
що привезене волонтерами по-братськи ділять між 
бійцями.  Спілкувався з бійцями не на одному блок-пості: 
все найкраще осідає в офіцерів. Рядовим бійцям – що за-
лишилося.    

Волонтери нерідко знаходять привезені для бійців 
тепловізори, стрілецьку оптику та інші допоміжні вій-
ськові речі – в … ломбардах. І викуповують їх звідти…  
Бійці та волонтери скаржилися також на випадки, коли офіцери 
ЗС України продавали своїм підлеглим бійцям за 100-150 гри-
вень речі, привезені волонтерами.

Володя «Кук», захисник донецького аєропорту 
– чернівчанин, на якого вдома чекають донька та дру-
жина. Один із легендарних «кіборгів».  Скромний, порядний, 
дуже талановитий. Стверджує, що не існує речей хороших чи 
поганих. Такими їх робить тільки наша свідомість. Я вдячний 
долі, що знайомий з такою веселою та відважною Людиною.

Сепаратист-миротворець дід Микита. Через 26-ий ( 
український ) «чек-поінт»  періодично їздить файний дідусь – 
сепаратист і комуняка дід Микита. Досить часто – на «віджатих»  
іномарках, щоразу – інших. На таких дрібницях, як документи на 
машину, не акцентують уваги ні дід Микита, ні українські хлопці 
з блок-постів. Дід, до речі, не приховує своїх поглядів, як і того, 
що обидва онуки воюють за ДНР. А ще у нього загинули близькі 
та родичі.. Та і його життя не на грубій ниточці тримається…

Одного разу приніс дід Микита нашим хлопцям молочка 
парного. «А ну відпий сам»,– запропонували навчені війною 
хлопці. Молоко виявилося корисним і бійцям, і дідусеві.  

Іншим разом він прийшов пішки і попросив хлопців відійти 
на безпечну відстань через годину хвилин на 20-25. Відійшли. 
З ДНР відстріляли з мінометів та «Граду» по блок-посту… Ре-
гламент не порушували: саме - за годину, саме – протягом 20 
хвилин. Бійці повернулися на блокпост, і я не писатиму про те, 
чи «відстрілювали наші обратку» чи ні. Але того дня серед на-
ших не було ні «200-х», ні «300–х». За кілька днів дід Микита 
знову приходить: ввічливо просить  наших хлопців не стріляти 
в напрямку дідового села чи хутора, висловлюючи «надію», 
що і по блок-посту з ДНР ніхто не стрілятиме... І  не стріляли. І 
досить довго. Такій ось дивний дідок-миротворець. І до Мінська 
ніхто з них не їздив…

Я вірю, що герої не вмирають. Можливо, тільки тому, 
що вірити – це як дихати.                             

Від  побаченого й почутого дуже болять очі та вуха.  
Як сказав один із героїв: «З нинішньою владою – нам не 
перемогти. Переможуть найбільш кровожерливі. Це будемо 
не ми».

Та, зрештою, хіба може таке бути, щоби люди, які за 
гідність готові заплатити власним життям, не перемогли??? 
Так не буває. Мабуть, територія України – це  як офіс. А Укра-
їна – там, де Українці. Нині я глибоко в цьому переконаний: 
Україна – це не земля , це – Люди.

Семен СЕМЕНЧЕНКО: «Друга штурмова рота 
батальйону «Донбас» вирушає в АТО»

Командир батальйону «Донбас», на-
родний депутат від партії «Самопоміч» Семен 
СЕМЕНЧЕНКО повідомив на своїй сторінці у 
«Facebook» про відправку бійців батальйону 
до зони антитерористичної операції: «Хлопці 
пройшли весняну партизанщину, літні штур-
ми, серпневі виходи з оточення, осінню реабі-
літацію і школу Нацгвардії в Золочеві, зимове 
сидіння. Тепер – до своїх». 

Семенченко зазначив, що бійці «Дон-
басу» налаштовані рішуче: «Добровольці 
прийшли захищати Батьківщину. Не «від-
жимати», мародерствувати, «кришувати» та 
влаштовувати круїзи барами у мирних містах. 
Це люди, що захищають Україну своїм тілом. 

Цього не врахував Путін. Це – майбутнє армії. 
І майбутнє України».

Нинішня мобілізація бійців стала резуль-
татом їхнього мітингу, який пройшов 11 січня 
у  Києві і зібрав більше ніж 200 солдатів баталь-
йону. Мета мітингу – вимога бійців провести 
планову ротацію і відправити їх до зони АТО. За 
словами учасників мітингу, ротація затримана 
вже більш ніж на два тижні. Вони почали свою 
ходу від Верховної Ради і прийшли під будівлю 
Міністерства внутрішніх справ, де командир ба-
тальйону Семен Семенченко особисто зустрівся 
з Арсеном Аваковим і вручив йому письмову 
вимогу бійців про відправлення їх до зони АТО. 
За словами учасників мітингу, вони готові за-

хищати країну і не будуть миритися з тим, що 
мародери і бандити називають себе доброволь-
цями і ганьблять уславлене ім’я батальйонів.

Від редакції: Питання на засипку: 
чому ті, які хочуть захищати батьків-
щину, до АТО потрапити не можуть. 
Але забирають тих, хто не вміє 
воювати і не хоче стріляти… Редакція 
збирає прізвища кадрових військових 
та «афганців», яким в облвійськкоматі 
вже відмовили: мовляв, нехай чека-
ють, а коли будуть потрібні, до них 
звернуться…  
Про це читайте у наступних публікаці-
ях «Версій».  

Чернівчанин Анатолій ІГНАТЮК – 
позаштатний військовий кореспондент 
газети «Версії» – у зоні АТО з осені 2014 
року. Пішов добровольцем. Довго не 
писав – мабуть, було не до того. Нині 
пропонуємо його перший репортаж – про 
війну і про людей на війні…

Американський розвідник 
пророкує затягування конфлікту 
в Україні та звинувачує в цьому… 
Бога 

Джордж ФРІДМАН – влаcник однієї з найбільшої 
в США приватної розвідувальної мережі «Stratfor» 
– відвідав Москву. На запитання, чи є Україна для 
Америки полем битви, Фрідман сказав, що Україна 
не тільки поле битви, а ще й сама по собі – важливий 
трофей: «Україна – буфер на південному  заході 
Росії, а для Сполучених Штатів – ще й інструмент її 
стримування. Тож Україна – це і місце, де розгортається 
конфлікт, і важлива сама по собі» – зауважив він.
– Як Ви вважаєте, хто став автором цього конфлікту?
– Бог! Бо саме Він зробив Україну такою важливою для світу. Адже в історії було 

чимало випадків, коли Україна ставала місцем битв. Сполучені Штати не вважають 
себе залученими до протистояння. Вони бачать себе опорою для права України на 
самовизначення. Втім, і росіяни вважають себе не агресорами, а лише тими, хто 
підтримує право однієї частини України на автономію. Обидві сторони вважають 
себе правими, а це завжди спричиняє конфлікт.

– Чи беретеся Ви передбачити, хто вийде переможцем з цього проти-
стояння?

– На мій погляд, те, що зараз відбувається, – це безвихідь, глухий кут. Росія 
не збирається захоплювати Україну. Це дуже велика країна. Сполучені Штати не 
збираються воювати в Україні. Це дуже далеко, тож таке не трапиться. Тому, як на 
мене, все це не скоро завершиться, а буде тільки затягуватися…    

АТО: пряма мова
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6-7«Я вірю, що герої не вмирають. Бо вірити – це як дихати…»
Волонтери нерідко знаходять привезені для бійців 

тепловізори, стрілецьку оптику та інші допоміжні вій-
ськові речі – в … ломбардах. І викуповують їх звідти…  
Бійці та волонтери скаржилися також на випадки, коли офіцери 
ЗС України продавали своїм підлеглим бійцям за 100-150 гри-
вень речі, привезені волонтерами.

Володя «Кук», захисник донецького аєропорту 
– чернівчанин, на якого вдома чекають донька та дру-
жина. Один із легендарних «кіборгів».  Скромний, порядний, 
дуже талановитий. Стверджує, що не існує речей хороших чи 
поганих. Такими їх робить тільки наша свідомість. Я вдячний 
долі, що знайомий з такою веселою та відважною Людиною.

Сепаратист-миротворець дід Микита. Через 26-ий ( 
український ) «чек-поінт»  періодично їздить файний дідусь – 
сепаратист і комуняка дід Микита. Досить часто – на «віджатих»  
іномарках, щоразу – інших. На таких дрібницях, як документи на 
машину, не акцентують уваги ні дід Микита, ні українські хлопці 
з блок-постів. Дід, до речі, не приховує своїх поглядів, як і того, 
що обидва онуки воюють за ДНР. А ще у нього загинули близькі 
та родичі.. Та і його життя не на грубій ниточці тримається…

Одного разу приніс дід Микита нашим хлопцям молочка 
парного. «А ну відпий сам»,– запропонували навчені війною 
хлопці. Молоко виявилося корисним і бійцям, і дідусеві.  

Іншим разом він прийшов пішки і попросив хлопців відійти 
на безпечну відстань через годину хвилин на 20-25. Відійшли. 
З ДНР відстріляли з мінометів та «Граду» по блок-посту… Ре-
гламент не порушували: саме - за годину, саме – протягом 20 
хвилин. Бійці повернулися на блокпост, і я не писатиму про те, 
чи «відстрілювали наші обратку» чи ні. Але того дня серед на-
ших не було ні «200-х», ні «300–х». За кілька днів дід Микита 
знову приходить: ввічливо просить  наших хлопців не стріляти 
в напрямку дідового села чи хутора, висловлюючи «надію», 
що і по блок-посту з ДНР ніхто не стрілятиме... І  не стріляли. І 
досить довго. Такій ось дивний дідок-миротворець. І до Мінська 
ніхто з них не їздив…

Я вірю, що герої не вмирають. Можливо, тільки тому, 
що вірити – це як дихати.                             

Від  побаченого й почутого дуже болять очі та вуха.  
Як сказав один із героїв: «З нинішньою владою – нам не 
перемогти. Переможуть найбільш кровожерливі. Це будемо 
не ми».

Та, зрештою, хіба може таке бути, щоби люди, які за 
гідність готові заплатити власним життям, не перемогли??? 
Так не буває. Мабуть, територія України – це  як офіс. А Укра-
їна – там, де Українці. Нині я глибоко в цьому переконаний: 
Україна – це не земля , це – Люди.

Семен СЕМЕНЧЕНКО: «Друга штурмова рота 
батальйону «Донбас» вирушає в АТО»

хищати країну і не будуть миритися з тим, що 
мародери і бандити називають себе доброволь-
цями і ганьблять уславлене ім’я батальйонів.

Від редакції: Питання на засипку: 
чому ті, які хочуть захищати батьків-
щину, до АТО потрапити не можуть. 
Але забирають тих, хто не вміє 
воювати і не хоче стріляти… Редакція 
збирає прізвища кадрових військових 
та «афганців», яким в облвійськкоматі 
вже відмовили: мовляв, нехай чека-
ють, а коли будуть потрібні, до них 
звернуться…  
Про це читайте у наступних публікаці-
ях «Версій».  

Мільйон гривень роздали сім’ям 
мобілізованих буковинців

Як стверджують у Департаменті соцзахисту населення 
Чернівецької ОДА, за результатами обстежень і 
звернень членів сімей військовослужбовців з коштів 
обласної та комплексних програм соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2013-
2015 роки 1071 сім’я мобілізованих буковинців отримала 
матеріальну допомогу на загальну суму 1,12 млн. грн.

Аніскільки не сумніваючись у щиросердності 
та прозорості роздавання цього мільйона гри-
вень, кореспондент «Версій» все ж таки вирішив 
розпитати дружин захисників, чи перепало їм з 
того «пирога». Дві підтвердили, що отримали 
по тисячі гривень, ще кілька – по 500 гривень, а 
деякі заявили, що… уперше про це чують. Хоча, 
як запевнили в Департаменті, вони навіть буклет 
«Соціальні гарантії учасникам АТО» розробили, 
направили його до всіх підрозділів соцзахисту 
для розповсюдження серед родин бійців АТО… 
Напевно, буклетів на всіх не вистачило. 

На забезпечення соцзахисту сімей військо-
вослужбовців – учасників АТО районні управ-
ління праці та соціального захисту населення 
обстежать соціально-побутові умови сімей вій-
ськовослужбовців, – повідомила Н.ПАСІЧНИК, 
заступник директора Департаменту.

А що робити тим, чиї соціально-побутові умо-
ви ще не обстежили (а зважаючи на оголошену 
нову хвилю мобілізації, такої роботи додасться)? 
– Вивчати свої права і вимагати належних за за-
коном пільг і допомог!

Пільги учасникам бойових дій:
●75% плати за користування житлом (квартирна 

плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;
●75% за користування комунальними послугами (газом, 

електроенергією та іншими послугами) та скрапленим ба-
лонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 
споживання;

●75% знижки на вартість палива, в тому числі рідкого, 
в межах норм, установлених для продажу населенню, для 
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального 
опалення;

●безплатний проїзд усіма видами міського пасажир-
ського транспорту, автомобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості, а також залізничним і 
водним транспортом приміського сполучення та автобусами 
приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайон-
них, внутрі- та міжобласних, незалежно від відстані та місця 
проживання;

●безоплатне забезпечення санаторно-курортним ліку-
ванням або одержання компенсації вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування;

●безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) 
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобіль-
ним транспортом, незалежно від наявності залізничного спо-
лучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) зазначеними 
видами  транспорту з 50%-ною знижкою;

●щорічна разова грошова допомога до 5 травня у розмірі, 
який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюд-
жетних призначень, установлених законом про Державний 
бюджет України тощо. 

Дітям бійців АТО – 
безкоштовне харчування, 
родинам – матеріальна допомога

●З метою соцзахисту учасників військових дій на 
сході України та їхніх сімей Чернівецька міськрада при-
йняла рішення про звільнення від батьківської плати за 
харчування дітей зазначеної категорії у ДНЗ міста, за-
безпечення безкоштовним харчуванням у ЗНЗ міста та 
безкоштовним проїздом у міському електротранспорті.

Для отримання таких місцевих пільг батькам слід 
звернутися до керівника навчального закладу із заявою 
та подати довідку про участь у військових діях на сході 
України та свідоцтво про народження дитини.

Для отримання адресної матеріальної допомоги 
сім’ї учасників військових дій на сході України можуть 
звернутися до управління праці та соціального захисту 
населення Чернівецької  міської ради (вул. Руська, 1, 
515-767, 515-787) з наступними документамии: ●копії 
паспорта, ●довідки з податкової інспекції про присвоєння 
ідентифікаційного номера, ●про склад сім’ї, підтверджу-
вальні документи про складність життєвих обставин 
(●довідка про участь у військових діях в східних регіонах 
України). У разі незадовільного стану здоров’я учасника 
військових дій в східних регіонах України або членів його 
сім’ї, треба подати довідку про стан здоров’я, – повідомив 
О.ПАСКАР, заступник міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів міської ради).

Надія ПЕРЖАН, дружина 
бійця АТО, м.Чернівці: 
«Пропоную створити 
рахунок для підтримки 
сімей учасників АТО» –

– Від часу, коли мій чоловік поїхав нести службу 
із захисту східних кордонів, у зв’язку із мобілізаці-
єю, я почала дізнаватися, на які пільги мають право 
учасники АТО.

Перше, що зацікавило, – оплата харчування у 
дитсадку і комунальних послуг. Із садочком вияви-
лося простіше: попросили довідку про те, що чоловік 
перебуває в зоні АТО і копію свідоцтва про наро-
дження дитини. На даний час, харчування в садочку 
оплачує міська рада за рішенням 54-ї сесії міської 
ради VI скликання від 2 вересня 2014 року «Про 
внесення змін і доповнень до комплексної Програми 
«Захист» міста Чернівців на 2013 – 2015 роки».

Ходіння ж за пільгами на оплату комунальних по-
слуг затягло мене у вир бюрократії. Наш будинок на-
лежить до ОСББ «Промінь». Бухгалтер ОСББ відпові-
ла, що вони цього не вирішують, треба звертатися до 
районної ради за місцем проживання. Пішла туди. У 
каб.25 спеціаліст відділу пільг повідомила, що пільги 
на оплату комунальних послуг мають тільки учасни-
ки АТО із посвідченням учасника бойових дій, поря-
док отримання якого наводиться у постанові Кабміну 
України від 20 серпня 2014 р. № 413. Простіше – пільги 
на оплату комунальних послуг наша сім’я отримати не 
може, бо нема такого закону для воїнів АТО, які саме 
зараз беруть в ній участь. Коли військовослужбовець 
повернеться із зони антитерористичної операції, про-
тягом місяця командир військової частини повинен 
подати на розгляд комісії довідки та документи, які є 
підставою для надання статусу учасника бойових дій. 
За позитивної відповіді пільги на оплату комунальних 
послуг будуть у розмірі 75%. Наразі за комунальні по-
слуги ми сплачуємо, як і раніше.

Інша справа, коли рішення про звільнення від 
сплати за комунальні послуги учасників АТО прийма-
ється на рівні міськради, як це запровадили на Черні-
гівщині. У Чернівцях, на жаль, не вважають за потрібне 
полегшити сім’ї учасника АТО сплату компослуг. А 
навіщо? Війна – далеко, хай дружини та діти військо-
вослужбовців живуть як живуть, нас це не стосується 
– виходить, така зараз позиція нашої міської влади.

Щоби не просто критикувати владу – це кожний 
може, – хочу запропонувати створити в Чернівцях 
рахунок для підтримки сімей учасників АТО, на-
приклад, для оплати компослуг. На сторінці міської 
ради вести звіт, скільки надійшло грошей і куди вони 
пішли. Якщо в цьому питанні існувала би публічність, 
знайшлися б і охочі допомогти. Головне – взяти і 
зробити. 

Хочу особисто звернутись до матерів і дружин, 
рідних, тих справжніх мужчин, які захищають нас, 
перебуваючи в АТО. Ви – не самі! У соцмережі 
«Facebook» я створила групу «Матері та дружини 
воїнів АТО (Чернівці та область)»– відвідайте та до-
давайтеся до групи! Разом ми вирішимо проблеми, 
що у вас виникають, та захистимо наші права!

Родичі АТОвців вимагають від влади 
публічності
– «Інтернет? Ні, не чули»

«Зробіть інформацію про пільги 
військовослужбовцям прозорою», 
– із такою пропозицією  на прес-
конференції звернулася до чиновни-
ків Чернівецької ОДА дружина одного 
з бійців Надія ПЕРЖАН. 

– Чому би не зробити інформацію 
про кошти, які виділяються родинам 
воїнів АТО публічною? Щоби люди 
могли бачити, скільки грошей на-
дійшло, на що вони призначені і 
як розподілені. Ми вже звикли, що 
чиновники показують нам офіційні 
документи, в яких зазначено те, що 
насправді ними не зроблено. По-
трібно ламати цю застарілу систему, 
– наголошує п.Пержан.

В.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення 
ОДА Юрій ПІВЕНЬ відповів, що вла-
да завжди була відкритою до людей:

– Ми роздрукували 1000 екземп-
лярів буклетів, у яких люди можуть 
ознайомитися з інформацією про те, 
як отримати допомогу. А от робити 
звіт… Це набагато складніше. Може-

те запитувати на прес-конференції 
окремо по кожній людині, а ми вже 
будемо з’ясовувати, отримала вона 
допомогу чи ні… 

Для нас дуже важливе розпо-
всюдження інформації. Я ледь не 
щотижня виступаю на телебаченні. 
Та не впевнений, що цю передачу 
більшість дивиться…

Автор цих рядків нагадав п. Пів-
ню про такий чарівний винахід люд-
ства як Інтернет, яким воно користу-
ється уже десятки років: «А чому би 
не публікувати на сайті ОДА?».

Відповіддю спантеличив мене 
заступник начальника управлін-
ня держземагенства у Чернівець-
кій області Григорій ЯМНЮК, який 
теж звітував на прес-конференції:

– На нашому сайті є вся інфор-
мація. Задавайте питання на сайті і 
отримаєте відповідь. Звісно ми мо-
жемо, але чи всі мають доступ до 
інтернету? Я цього не знаю…

У пору технологічного прогресу 
та інформаційної революції чути 

таке доволі дивно… Більшу частину 
новин люди дізнаються саме через 
віртуальну мережу. Комп’ютери з 
підключенням до Інтернету є тепер 
ледь не в кожному селі. Але прогрес, 
схоже, оминув Чернівецьку ОДА.

Хоча насправді чиновникам і не 
потрібно, щоби люди знали, куди 
гроші йдуть насправді. Простіше 
роздрукувати пачку марнотратних 
буклетиків – непоганий, до речі, спо-
сіб для відмивання бюджетних гро-
шей – у паперах розписати все дуже 
грамотно і переконливо, розповісти 
на прес-коференції, як влада щиро 
допомагає людям, а журналісти без-
думно покивають головами і опублі-
кують цю брехню у своїх виданнях. 

Система не змінюється. Чинов-
ники на Майданах закликали до від-
критості влади, але тепер, коли самі 
прийшли до влади, забули про це. 
«Пам’ять» у них, на жаль, коротка. 
Але ми ще нагадаємо…

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
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Буцегарня й СІЗО тепер в Інтернеті

Як повідомила прес-служба від-
ділу Державної пенітенціарної 
служби України в Чернівецькій 
області, нові вимоги до утримання в 
місцях обмеження свободи продик-
товані адаптацією до європейських 
стандартів. 

– Усі, хто перебуває в наших уста-
новах, мають змогу користуватися 
Інтернетом, – сказав начальник від-
ділу ДПтС України в Чернівецькій 
області полковник внутрішньої 
служби Микола ОНОФРЕЙЧУК. – 
Але засуджені не мають доступу до 
електронної пошти, соціальних мереж 

і сайтів, які пропагують жорстокість. 
Натомість вони можуть вільно корис-
туватися державними сайтами та сай-
тами, що висвітлюють події в Україні, а 
також вивчати актуальну нормативно-
правову базу, яка стосується порядку 
відбування покарання, застосування 
пільг і заохочувальних норм, – наголо-
сив полковник.  

Щоправда, комп’ютери стоять 

у відведеному місці і «спілкування» 
з ними відбувається під наглядом 
працівників пенітенціарної служби. 
Хоча, приміром, у шведських тюрмах 
комп’ютер є в кожній камері, що на 
власні очі бачила авторка цих ряд-
ків, коли перебувала 2000 року на 
журналістському тренінгу в Ґетеборзі 
(Швеція). 

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»       

Жінки  до 2022 року матимуть право на 
достроковий вихід на пенсію

До 1 січня 2022 року жін-
ки, яким виповнилося 55 ро-
ків, за наявності страхового 
стажу не менше 30 років, 
матимуть право звернутися 
за призначенням пенсії за 
умови звільнення з роботи. 
Розмір їхньої пенсії змен-
шуватиметься на 0,5% за 
кожний повний чи неповний 
місяць дострокового виходу 

на пенсію.  
Нагадаємо, що пенсія 

жінок, які виходять на пен-
сію за віком пізніше визна-
ченого законодавством тер-
міну, збільшується на 2,5% 
за кожні 6 місяців виходу на 
пенсію пізніше. 

До 1 січня 2022 року 
продовжено також можли-
вість надання довідки для 

призначення пенсії про за-
робітну плату за будь-які 60 
календарних місяців страхо-
вого стажу підряд до 1 лип-
ня 2000 року. Однак право 
вибору найбільш вигідної 
для майбутнього пенсіонера 
«п’ятирічки» залишається 
за ним.

Прес-служба ГУ ПФУ в 
Чернівецькій області 

Рік закінчився, а борги залишилися...
Чи зарахують страховий стаж ?

Актуальним напрямом у роботі Пенсійного 
Фонду є погашення заборгованості, наявність якої 
ставить під загрозу здобуття страхового стажу 
працівниками, зайнятими на підприємствах-борж-
никах, з одного боку, та ускладнює своєчасність 
і повноту здійснення пенсійних виплат нинішнім 
пенсіонерам, з іншого. 

За нормами ЗУ «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», до страхового 
стажу для обчислення пенсії включаються пері-
оди, за які щомісяця сплачені страхові внески в 
Пенсійний фонд у сумі не меншій за мінімальний 
страховий внесок, розрахований від мінімальної 
зарплати. Тільки після повного розрахунку робо-
тодавця з Пенсійним фондом місяці, за які існувала 
заборгованість, будуть зараховані до страхового 
стажу застрахованої особи.

Тривалий час не розраховуються за 
зобов’язаннями з платежів до Пенсійного фонду 

України, які виникли до 01.01.2011, такі підпри-
ємства, як ДП «Карапчівський спиртовий завод», 
Дослідне господарство «Центральне» БІАВ УААН, 
Чернівецьке облдержоб’єднання спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості, ДП ДАК «Хліб 
України» «Чернівецький комбінат хілобопродук-
тів», ДП «Чернівецький металообробний завод». 

Керівники таких підприємств-боржників 
повинні розуміти,  що за цифрами боргів до Пен-
сійного фонду – долі тисяч людей, виплати заро-
блених пенсій. Тільки виконання всіх зобов’язань 
платниками внесків дасть змогу своєчасно та в 
повному обсязі виплатити пенсії і зберегти со-
ціальну справедливість і стабільність.

Богдан КОЛІСНИК, головний спеціаліст 
управління надходження, прогнозування 

платежів, обліку застрахованих осіб і 
контрольно-перевірочної роботи ГУ ПФУ в 

Чернівецькій області

Пенсійне посвідчення

Пенсійні посвідчення видають у ви-
гляді пластикової картки з фотографією 
пенсіонера, де зазначені прізвище, ім'я 
та по батькові, дата народження, номер 
особового рахунку, вид пенсії, термін дії та 
дата видачі посвідчення. 

Для запобігання несанкціонованому 
тиражуванню документа сучасні пенсійні 
посвідчення мають кілька ступенів захисту. 
На відміну від старих посвідчень, нові за-
хищають права людини на конфіденційну 
інформацію, оскільки в них не зазнача-

ється розмір пенсії. Бланки посвідчень є 
документами суворої звітності, вони виго-
товляються безкоштовно, витрати на їхнє 
виготовлення бере на себе ПФУ. Пенсійні 
посвідчення старого зразка зберігають 
чинність на всій території України, але за 
бажання пенсіонера їх можна замінити на 
пластикові, звернувшись до органу ПФ за 
місцем проживання та надавши кольорову 
фотографію 4х6 см. 

Пенсійне посвідчення пред’являється 
для користування пільгами на проїзд в 
громадському транспорті, для одержання 
знижки при розрахунку в деяких торгі-
вельних мережах та аптеках. Цей доку-
мент містить пам’ятку пенсіонеру про його 
обов’язок своєчасно інформувати органи 
ПФУ про влаштування на роботу, в тому 
числі й за сумісництвом, зміни у складі 
сім'ї та інші обставини, які, відповідно до 
законодавства, визначають право на пен-
сію та її розмір. Також пенсіонер повинен 
обов’язково повідомляти органи ПФ про 
втрату посвідчення. 
Тетяна ГРИГОРАШ, головний спеціаліст 

управління пенсійного забезпечення 
ГУ ПФУ в Чернівецькій області

ПЕНСІЙНІ

Про зміни у призначенні пенсій за 
спеціальними законами

 Із прийняттям Закону України «Про  вне-
сення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України» 
від 28 грудня 2014 року відбулися зміни в частині 
пенсійного забезпечення, регламентованій За-
конами України «Про державну службу», «Про 
прокуратуру», «Про статус народного депутата 
України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 
наукову та науково-технічну діяльність».

Внаслідок змін, передбачених в Законі, всі 
спеціальні пенсії (щомісячне довічне грошове 
утримання), призначені відповідно до зазна-
чених вище законів, за заявами про їхнє при-
значення, що надійшли починаючи з 1 січня 
2015 року, будуть обчислюватися в розмірі 60% 
заробітної плати (грошового утримання). В 

разі змінення в подальшому умов оплати праці 
людей, яких стосуються зазначені закони, пере-
рахунки пенсій для них теж будуть проводитися 
з урахуванням 60% заробітної плати. Якщо при 
цьому отримана сума пенсій буде нижчою за ту, 
що пенсіонер уже отримував, буде виплачува-
тися попередня сума.  

Разом з тим, особи, яких притягнуто до 
адміністративної відповідальності за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, по-
збавляються права на одержання пенсій відпо-
відно до перелічених вище законів.

Ольга РЯБОВА, головний спеціаліст відділу 
спеціальних пенсій ГУ ПФУ в Чернівецькій 

області  

нотатки про податки
Компроміси бувають різні: і податкові також. 95% безна-

дійної заборгованості з виплати податків можна списати: 
Закон про податковий компроміс набрав чинності 17 січня 
2015 року. Бізнес має 90 днів від цієї дати, щоби ухвалити рішення та 
скористатися податковим компромісом і подати уточнений розрахунок 
невиплачених зобов’язань з податку на прибуток і ПДВ. Підприєм-
цям дозволено самим визначати, яку заборгованість за цими двома 
видами податків вони мають на 1 квітня 2014 року. За податковим 
компромісом вони зобов’язані будуть сплатити 5% зазначеної суми, 
а 95% вважатимуться списаними. Водночас органи ДФС мають право 
провести перевірку правильності розрахунків протягом 10 днів від 
моменту подачі заявки. Уточнені й перевірені відомості в подальшому 
не перевірятимуть. Податковий компроміс - це не обов’язок, а право 
бізнесу, можливість погасити таким чином безнадійну заборгова-
ність із податків і в подальшому свідомо та своєчасно сплачувати 
податки. Із текстом Закону можна ознайомитися за посилан-
ням: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=371492

Податкова міліція Буковини повернула державі майже 5 
млн. грн. збитків. Підрозділи податкової міліції області ви-

крили 47 злочинів у податковій сфері, серед них 5 тяжких та осо-
бливо тяжких. Сума збитків по цих справах – майже 5 млн. грн., 
які 100-відсотково відшкодовані до бюджету, – повідомляє інфор-
маційно-комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях. З незаконного 
обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму понад 11 млн. 
грн., серед них алкогольні напої, спирт, тютюнові вироби, палив-
но-мастильні матеріали, транспортні засоби. У сфері державних 
закупівель обліковано 13 кримінальних правопорушень, скоєних  
постачальниками чи переможцями держзакупівель, на загальну суму 
бюджетних коштів  19,5 млн. грн. Минулого року припинено проти-
правну діяльність 1 «конвертаційного центру» та 8 «підпільних» 
цехів з виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

За оренду землі треба платити  
У «Берегометської лісової» можуть забрати орендовану землю

Прокурор Вижницького району звернувся до Господар-
ського суду в Чернівецькій області в інтересах Берегомет-
ської селищної ради із позовом до ТзОВ «Берегометська 
лісова компанія» про стягнення заборгованості за оренду 
земельної ділянки, розірвання договору оренди та по-
вернення територіальній громаді понад 10 га землі, по-
відомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.

2003 року Берегометська лісова компанія уклала з 

Берегометською селищною радою договір оренди зе-
мельних ділянок для виробничих потреб терміном на 48 
років, однак уже від 2010 року орендну плату практично 
не платила. Якщо суд задовольнить вимоги прокурора 
району, то земельну ділянку вартістю 14 млн. грн. Ви-
лучать з оренди та повернуть територіальній громаді 
Берегометської селищної ради, повідомила прес-служба  
прокуратури області.

«Клієнти» установ 
виконання покарань 
Чернівецької області мають 
доступ до глобальної 
комп’ютерної мережі. 
Хоча далеко не в кожного 
засудженого вдома є 
комп’ютер.    

Пенсійне посвідчення є 
документом, що підтверджує 
призначення пенсії і засвідчує 
особу його власника при 
отриманні належних до 
виплати пенсійних коштів, 
зверненні до органів 
ПФУ та інших державних 
органів з питань пенсійного 
забезпечення.



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,2
1.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,22.35,2
3.25,00.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.05 Д/ф «Герої України. Кру-
ти. Перша Незалежнiсть».
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 Слiдство. Iнфо.
12.45,22.25 Слово.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Свiтло.
14.25 Надвечiр`я...
15.20 Euronews.
1 5 . 3 5  Х / ф  « Ш о к о л а д н i 
поцiлунки».
17.30 Д/ф «Палiтра. Ватто».
18.15 Новини. Свiт.
22.00 «Схеми» з Н. Седлець-
кою.
22.30 Мовний бар.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Телевистава «Сiльськi 
бувальщини».
04.25 Як ваше здоров`я?

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,04.30 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20,13.15 «Розсмiши комiка».
14.10 «Шiсть кадрiв».
14.55 Комедiя «Няньки».
17.10,02.35 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 Комедiя «Квиток на 
Vegas».
22.30 «Право на владу 2».
00.15 Комедiя «Доктор Дулiттл 
5».
01.45 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 «М/ф».

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00
,12.00,14.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.15,03.30 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.15 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
00.25 Х/ф «Таємничий острiв».
02.05 Х/ф «Вперед, за скарба-
ми гетьмана!»

   ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.40,03.10 Т/с «У полi зору».
11.20,13.15,16.55 Т/с «Бом-
била».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с  «Прокурорська 
перевiрка».
14.35,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
21.15 Т/с «Бригада».
22.15 Т/с «Лiсник».
23.10 Х/ф «Мiсiя порятунку». (2 
категорiя).
00.50 Х/ф «Лють». (2 категорiя).
04.30 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.50 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.20,23.30,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,21.00,22.00
,23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,

12.30,13.30,14.30,15.30,17.30
,18.25,22.30,23.25,00.30 Час. 
Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.45 Драйв.
09.25,13.25,14.25,15.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.32 Майстри ремонту.
14.35,00.35 Велика Полiтика.
15.35 Фактор безпеки.
16.05,17.10 Клуб реформ.
17.35 Територiя закону.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
18.30 Вiкно в Європу.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35,04.40 Лiсова варта.
00.32,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.30 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
8.30, 15.10 Про закони
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин 
правди
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20, 21.00 Журналістське роз-
слідування
15.30, 4.15 Настрій
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:40, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 Ваш експерт
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 Парад планет
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 Чер-
нівецький репортер
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05, 18:00 Століття воєн
08:30 Закон і честь
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 

Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця 
Святкова,1
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Зірковий марафон
13:45 Х/ф «Вечеря з придур-
ком»  (1)
15:05 Подружки   
16:00 Пізнай світ
16:30 Феєрія мандрів
18:25, 23:00 Слідство інфо   
22:00 Пряма відповідь

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00 
«Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/ф
08.00 «Подіум її життя»  
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.29 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)  
10.55, 16.17, 19.00 «Новини» 
(рум. мов.) 
11.05 «Зелений БУМ»  
11.34, 17.00 «Країна талантів» 
12.00, 00.40 Д/ф «Наука семи 
морів»
12.30, 01.10 Д/ф «Ріки світу»
14.04 «Зав’язь»
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30, 16.30, 03.40, 04.40, 05.30 
«Телемеридіани» 
17.30 «Погляд» 
19.30 «Пам’ять»  
20.00 «Поезія Майдану» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни»  
23.00, 02.10 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
23.30, 01.40, 05.45 «А музика 
звучить»
02.40 «Діловий ритм»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25 Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.15,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,03.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
5 i 6 с.
11.50,19.45 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Думай як жiнка», 

19 с.
21.00 Т/с «Кордон слiдчого 
Савельєва».
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 7-9 с. (2 категорiя).
03.30 Т/с «Спiвтовариство 3». 
(2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Маша i 
Ведмiдь».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф «Кiт у чоботях».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50,22.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00,23.00 Т/с «Свiтлофор». 
(2 категорiя).
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.55 Т/с «Лiгво змiя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
13.05,19.30 Т/с «Вулицi роз-
битих лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,03.10,04.00 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Пе-
тербург».
22.00 Т/с «Копи-новобранцi». 
(2 категорiя).
23.45 Т/с «Декстер 8». (3 
категорiя).
00.50 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.25 «Покер. Велика гра».
03.40 «Випадковий свiдок».
04.30 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.30 «У пошуках iстини. Убити 
вождя: замахи вiд Ленiна до 
Горбачова».
06.15,18.00,22.00 «Вiкна-

новини».
06.50,16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Зiркове життя. Жiночi 
слабкостi чоловiкiв».
09.40 «Зiркове життя. Краса на 
кiнчику скальпеля».
10.20 «Моя правда. Iрина Бiлик: 
Коли любов стає отрутою».
12.10,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.00 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. Принц з 
iнтернету».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла 2».
00.25 Т/с «Коли розтанув снiг».
02.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,01.40 Репортер.
08.05 Стажери.
09.55 Т/с «Щасливi разом».
15.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.55 Абзац!
21.00 Х/ф «Моя суперколиш-
ня». (2 категорiя).
23.00 Х/ф «Привиди Марса». (3 
категорiя).
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Плiткарка 5».
04.00 Зона ночi.
05.00 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
0 8 . 4 0 , 1 4 . 5 0 , 1 8 . 3 0 , 2 1 . 3 0 
«ДжеДАI».
09.00,21.00 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Х/ф «Крiт 2».
13.45 Д/ф «Новi технологiї 
вiйни».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Вантаж».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Як злодiй у злодiя 
шапку вкрав».

   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21
.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,05.35 
Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,18.05,23
.20,00.20 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.10 Д/ф «Жiнки в блакитних 
беретах».
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 «Схеми» з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Як це?
14.40,04.05 Вiра. Надiя. Любов.
15.35 Euronews.
15.50 Театральнi сезони.
16.20 Музичне турне.
17.35 Д/ф «Палiтра. Бекон».
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.20 Х/ф «Зiгмунд Колосов-
ський».
03.40 Вiкно до Америки.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09
.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,13.15 «Розсмiши комiка».
14.10 «Шiсть кадрiв».
14.55 Комедiя «Квиток на Vegas».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.20 «Мультибарбара».
20.55 «Вечiрнiй Київ».
22.55 «Свiтське життя».
23.55,03.45 Драма «Найкраща 
пропозицiя».
02.05 Драма «Неможливе».
05.45 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 «М/ф».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00

,12.00,14.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Гречанка».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.15 Т/с «Готель «Президент».
14.20 «Судовi справи».
15.20 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45,03.50 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо».
00.25 Т/с «Друге дихання».
02.15 Д/ф «Ген жорстокостi».
03.10 «Готель «Президент».

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Студiя Вашингтон.
05.40 Факти.
05.45 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.45,03.10 Т/с «У полi зору».
11.25,13.15,16.55 Т/с «Бом-
била».
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.35,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Фiзрук».
00.00 Х/ф «Мiсiя порятунку 2. 
Точка удару». (2 категорiя).
01.30 Х/ф «Патруль». (2 
категорiя).
04.30 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.25,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.50 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.25,23.35,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.40 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,
23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.25,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,16.20,17.55
,22.55,23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.25,

17.30,18.30,22.30,23.30,00.30 
Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.55,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Феєрiя мандрiв.
15.35,18.35,02.40 Машина Часу.
16.30 Вiкно в Європу.
17.15 Мотор.
17.35 Лiсова варта.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Особливий погляд.
00.35,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
03.30 Хронiка тижня.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

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

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 Ваш експерт
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 Парад планет
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 Чер-
нівецький репортер
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05 Слідство інфо
09:00,17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 Вулиця 
Святкова,1»
11:30, 01:30 Блискуча година 
від М2
13:15 Золота колекція кінема-
тографа

16:00 Пізнай світ
16:30 Феєрія мандрів
18:00 Століття воєн
18:30 Д/ф «Стіна»
22:00 Х/ф «Все враховано»  (2)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.29 «Святині Буко-
вини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.50, 13.50 М/ф
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності»  
09.00, 00.10, 05.00 Д/ф «При-
годи у Зоопарках» 
11.08, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики»  
11.34 «На музичній хвилі» 
12.00, 00.40 Д/ф «Наука семи 
морів» 
12.30, 23.00, 01.10 Д/ф «Ріки 
світу» 
14.04, 20.00 «Невигадані іс-
торії» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 20.30, 04.30 «Телеме-
ридіани» 
16.30 «Роздуми про сокро-
венне» 
17.30 «Музичний подарунок» 
19.30 «Погляд»  
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
01.40, 03.40 «А музика звучить»
02.10 «Фабрика ідей» 
02.40 «Енергоманія»
04.00 «Це моя Буковина» 
05.30 «Розмова без нотацій»

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25,21.00 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,
02.15 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
7 i 8 с.
11.50,19.45 «Говорить Україна».
18.00 Т/с «Думай як жiнка».
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 10-12 с. (2 категорiя).
03.00 Т/с «Думай як жiнка», 
15-19 с.

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Маша i 
Ведмiдь».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф «Столику, накрийся».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50 Вiталька.
17.10 Країна У.
18.10 М/ф «Дельго».  (2 
категорiя).
20.00 М/ф «Тачки».
22.20 Х/ф «Все про Стiва». (2 
категорiя).
00.20 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.00 Т/с «Лiгво змiя».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,03.20 «Випадковий 
свiдок».
09.10 Т/с «Зниклi безвiсти».
12.55 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
15.00,19.00,02.50 «Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Пе-
тербург».
19.30 Х/ф «Годинникар».
21.15 Х/ф «Мексиканець».
23.30 Х/ф «Код убивства: Полю-
вання на кiлера». (2 категорiя).
01.15 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
3». (2 категорiя).
04.10 «Речовий доказ».
04.40 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.40 «У пошуках iстини. Мики-
та Хрущов: кривавий блазень 
Кремля».
06.25 Х/ф «Кур`єр».
07.55 «Зiркове життя. Принц з 
iнтернету».
08.50 «Зiркове життя. Зорянi 
весiлля».
09.50 Х/ф «Двi iсторiї про ко-
хання».
11.50 Х/ф «Самара».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. Знаменитi 
бомжi».
20.00,22.35 Х/ф «Не було б 
щастя».
01.00 Х/ф «Принцеса цирку».
03.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.30,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф «Санктум».
23.10 Х/ф «Посейдон Рекс». (2 
категорiя).
00.55 Х/ф «Привиди Марса». (3 
категорiя).
02.30 Т/с «Плiткарка 5».
03.55 Зона ночi.
05.05 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Х/ф «Крiт 2».
14.00 «Вiдеобiмба».
15.30 «Облом.UA. Новий се-
зон».
16.30 Т/с «Вантаж».
19.00 Х/ф «Одиночка».
21.30 «Буде бiй». Всесвiтня 
серiя боксу WSB: China Dragons 
(Китай) - Ukraine Otamans 
(Україна).
00.10 Х/ф «Забута рота». (2 
категорiя).
01.50 Х/ф «Чорна Рада».
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   УТ-1
06.00,07.20,08.55,09.00,14.50,1
7.55,22.35,01.15 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.30 «Золотий гусак».
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
09.55 Школа Мерi Поппiнс.
1 0 . 1 0  М / ф  « В е с е л а 
навколосвiтня подорож».
10.25 Хочу бути.
11.00 Х/ф «Закоханi невро-
тики».
12.45 Православний вiсник.
13.15 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея».
13.40 Фольк-music.
15.00 Театральнi сезони.
15.30 Д/ф «Знищити АЕС».
16.50 В гостях у Д. Гордона.
18.10,03.40 Гандбол. ЧС. Фiнал.
19.55 Д/ф «Джерела тисячi i 
однiєї ночi».
21.00,05.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Д/ф «Йога».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.
00.15 День янгола.
01.20 Музичне турне.
02.20 Х/ф «Мiсяцева зозулька».
05.30 Д/ф «Дiм, у якому живе 
театр». Фiльм 2.

   «1+1»
06.00 Х/ф «Врятувати Санту».
07.35 М/ф.
08.00,08.35 М/с «Качинi iсторiї».
09.00 «Лото-Забава».
10.10 «ТСН».
10.55 М/ф «Ескiмоска 2: при-
годи в Арктицi».
11.00 М/ф «Маша i ведмiдь».
11.05 Мелодрама «У вас буде 
дитина».
19.30,05.25 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 2».
23.30 Комедiя «Таксi Нью-
Йорка».
01.10 Д/ф «Перекотиполе. 
Такбiр».
02.55 Драма «Неможливе».
04.35 «Шiсть кадрiв».
04.55 «Телемагазин».

   IНТЕР
06.00 «Подробицi» - «Час».

06.30 «М/ф».
06.55 Х/ф «Сiм няньок».
08.35 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i решка. На краю 
свiту».
10.55 Т/с «Гречанка».
18.00 Т/с «Все спочатку», 1 i 2 
с. (2 категорiя).
20.00 «Подробицi тижня».
21.30 Т/с «Все спочатку», 3 i 4 
с. (2 категорiя).
23.30 Х/ф «Чорта з два». (2 
категорiя).
01.10 Д/ф «Гра чемпiонiв».
02.05 Т/с «Iлюзiя щастя».

   ICTV
06.25 Факти.
06.55 М/ф.
07.35 Х/ф «Епiдемiя страху».
09.35 Зiрка YouTube.
12.00 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Лiсник».
15.50 Т/с «Бригада».
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Зоряний десант».
22.45 Х/ф «Зоряний десант 2. 
Герой Федерацiї».
00.20 Х/ф «Зоряний десант 3. 
Мародер».
02.00 Х/ф «Лють». (2 категорiя).
04.15 Приголомшливi сюжети 
про роботу полiцiї.

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,02.35 Погода у свiтi.
06.30,03.15 Мiсцевий час.
06.40,10.35,05.35 Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,22.00,23.00,0
0.00,01.00,02.00,03.00,04.00,0
5.00 Час новин.
07.10,08.10,18.15,23.40,00.25 
Час спорту.
07.15,08.25,12.25,16.25,23.55 
Погода в Українi.
07.20,08.15,22.15,23.20,00.15,0
3.45 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.25,20.30,23.30,00.30
,02.30,03.30,04.35,05.30 Час. 
Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
08.55,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.10,14.35,19.25 Велика 

Полiтика.
09.35,15.35,00.35 Вiкно до Аме-
рики.
09.50 Народна кухня.
10.15 Снiданок з Iскрою.
11.10 Технопарк.
11.35,04.40 В кабiнетах.
13.15 Iнтелект.ua.
13.35,04.15 Тема/Хронiка тиж-
ня.
14.15 Улюблена робота.
16.10,16.40,17.10,17.35 Єдина 
родина.
18.30 Вiкно в Європу.
20.31 Прообраз.
21.00,01.15 Час: пiдсумки тижня 
з В. Гайдукевичем.
21.40,03.35,06.00 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.
22.35,02.15 Кiно з Янiною Со-
коловою.
23.45 Огляд преси.

   ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми Тижня
6.30,8.15, 9.45, 17.15, 21.50, 
3.20 Погода 
6.35, 8.20, 9.50, 17.20, 21.55, 
3.25 Погода на курортах
6.40, 8.25, 9.55, 17.25, 22.00, 
3.30 Гороскоп
6.50, 8.35, 15.30, 17.00, 5.50 
Про казки
7.10 Ранок надії
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.15 Панно Ко-
хання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тва-
рин в кіно”  ●
16.30 Журналістське розслі-
дування
16.40 Наше здоров’я
16.50 Про закони 
19.30, 00.10 Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 3.00 Теми дня-неділя
22.05, 3.40 Х/Ф «Сім самура-
їв» ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:40, 11:40, 14:40, 18:00, 
20:50, 00:40Погода
07:05 Хенд Мейд 
07:30, 20:55 Афіша
07:35, 14:45 Кінозал «Малятко»
07:50, 09:45, 11:45, 19:00 , 01:20, 
16:40Парад планет
08:00 Єдина країна
08:20 Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск (рум. мов)

09:00 Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 Вулиця 
Святкова,1
11:55 Слідство інфо
12:20 Ваш експерт
12:35 Кінозал «Малятко»
13:00, 01:30 Блискуча година 
від М2
15:10, 21:00 Х/ф «Людина-ор-
кестр» (ЗА) 
16:50 Музична програма (рум. 
мов)
17:30 Д/ф «Стіна»
18:05 Служба порятунку 101
18:30 Вікно в Європу
22:40 Х/ф «Все можливо, бебі!» 
(2) 

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05, 18.40 «Палітра» 
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики»  
08.00 «Зелений БУМ»
08.30, 15.25 М/ф 
08.55 «Зелена аптека»  
09.00, 23.00 «Резонанс»  
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.05 «Чого хоче жінка» 
11.20 «Фейс-контроль»  
12.00, 19.30 «Реалії» 
13.30 «Абетка здоров’я»
14.05, 17.45, 04.00 «Подіум її 
життя» 
15.05, 05.00 «А музика звучить»
16.00 «Міні-мікс»  
17.00 Д/ф «Пригоди у Зоопар-
ках» 
17.30 «Герої»  
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/ф «Річки світу» 
22.00 Д/ф «Наука семи морів» 
00.40 «Долі жіночі» 
01.10 Д/ф «Наука семи морів» 
01.40 «Розмова без нотацій» 
02.10 Д/ф «Річки світу» 
03.30 «Діловий ритм» 

   «УКРАЇНА»
06.30 Подiї.
07.10 Т/с «Мiй».
11.00 Т/с «Кордон слiдчого 
Савельєва».
19.00,02.30,05.50 Подiї тижня.

20.00 Т/с «Анютине щастя».
00.00 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 7-9 с. (2 категорiя).
03.20 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 10-12 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,08.00 М/с «Лалалупси».
06.20,11.40 М/ф «Школа 
монстрiв. Мiсто страхiв».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
10.35 М/ф «101 далматинець 
2: Пригоди Патча в Лондонi».
12.50 М/ф «Пiтер Пен: Повер-
нення в Нетландiю».
14.05 Х/ф «Прекрасний 
«принц».
16.00 Панянка-селянка.
18.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Все про Стiва». (2 
категорiя).
01.00 Х/ф «Непристойна 
комедiя». (3 категорiя).
02.15 БарДак.
03.30 Це любов.
03.55 З ночi до ранку.

   НТН
06.00 Т/с «Таємницi слiдства 2».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Пiд грифом секретностi.
12.00 «Агенти впливу».
12.55,22.45,04.35 «Випадковий 
свiдок».
13.20 Х/ф «Годинникар».
15.00 Т/с «Петрович».
23.00 «Головний свiдок».
00.00 Х/ф «I прийшов павук». 
(2 категорiя).
01.50 Х/ф «Код убивства: Полю-
вання на кiлера». (2 категорiя).
03.20 «Голi та смiшнi».
04.10 «Iнша тема».
05.05 «Речовий доказ».
05.35 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
06.25,00.40 Х/ф «Вокзал для 
двох».
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Караоке на Майданi».

11.50 Х/ф «Не було б щастя 2».
15.30 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.30 «Один за всiх».
21.40 Х/ф «Москва-Лопушки».
23.35 «Детектор брехнi 7».
03.00 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.10 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.55 Файна Юкрайна.
09.40 Х/ф «Прибульцi 2».
11.55 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс 
проти Цезаря».
14.05 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс: 
Мiсiя «Клеопатра».
16.15 Х/ф «Астерiкс  на 
Олiмпiйських iграх».
18.45 Х/ф «Анаконда». (2 
категорiя).
20.40 Х/ф «Анаконда: Полюван-
ня за проклятою орхiдеєю». (2 
категорiя).
22.40 Х/ф «Анаконда: Кривавий 
слiд».
00.30 Х/ф «Рожева пантера 2».
02.05 Т/с «Плiткарка 5».
03.35 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
06.45 Х/ф «Поєдинок».
11.00 «Люстратор 07.62».
12.00 «ДжеДАI».
13.00 Т/с «ППС 2».
21.00 Т/с «Чужий». (2 категорiя).
01.00 Х/ф «Воронка». (2 
категорiя).
02.25 Х/ф «Все перемагає 
любов».
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   УТ-1

06.00 Пiдсумки.
06.15,07.30,08.55,09.00,15.55,
18.50,22.30,01.15 Погода.
06.20,00.00 Вiд першої особи. 
Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 «Золотий гусак».
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Зима тривоги нашої.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф «Знищити АЕС».
12.45 Свiтло.
13.15 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея».
1 4 . 0 0  Х / ф  « Ш о к ол а д н i 
поцiлунки».
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.15 Чоловiчий клуб.
17.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
19.00 Т/с «Сержант Рокка».
21.00,05.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День янгола.
01.20 Музичне турне.
02.20 Телевистава «Камiнний 
господар».
03.55 Мовний бар.
04.05 «Надвечiр`я».
05.30 Д/ф «Дiм, у якому живе 
театр». Фiльм 1.

   «1+1»
06.00,04.40,05.25 «Шiсть 
кадрiв».
07.10,19.30 «ТСН».
08.00,08.30 М/с «Качинi 
iсторiї».
08.55 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Свiтське життя».
10.40,01.40 Мелодрама «Са-
мозванка».
14.15 «Вечiрнiй Київ».
16.15,21.15 «Вечiрнiй квар-
тал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Українськi сенсацiї».
05.10 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.20 «Орел i решка. На краю 
свiту».
05.55,01.50 «Подробицi» - 
«Час».
06.40 «М/ф».

07.05,03.05 Д/ф «Цвiль».
08.45 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Сiм няньок».
11.25 Т/с «Гречанка».
18.10,20.30 Х/ф «Чоловiк на 
годину».
20.00 «Подробицi».
22.20 Т/с «Iлюзiя щастя», 
1-4 с.
02.20 Д/ф «Ризиковане життя. 
Шампунь».
04.25 Т/с «Ластiвчине гнiздо».

   ICTV
05.30 Факти.
06.00 М/ф.
06.40 Х/ф «Доказ життя».
0 9 . 0 5  У к р а ї н а .  К о д 
унiкальностi.
10.00 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.50 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Ключ Саламан-
дри».
14.55 Т/с «Фiзрук».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Днi руйнувань».
22.00 Х/ф «Колонiя». (2 
категорiя).
23.40 Х/ф «Епiдемiя страху».
01.30 Х/ф «Мiсiя порятунку». 
(2 категорiя).
02.55 Х/ф «Мiсiя порятунку 2. 
Точка удару». (2 категорiя).
04 .15  Т /с  «Помста».  (2 
категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,02.55 Погода у свiтi.
06.40,10.35,19.35,05.10,05.40 
Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,
03.00,04.00,05.00 Час новин.
07.10,08.10,18.25,23.45,00.25 
Час спорту.
07.15,08.15,12.25,19.25,22.55,
23.55 Погода в Українi.
07 .20 ,22 .20 ,23 .20 ,00 .15 
Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,19.30,20.30,22.
30,23.30,00.30,01.35,02.35,03
.30,04.35,05.35 Час. Важливо.

07.35 Клуб 700.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
09.50 Народна кухня.
10.15 Снiданок з Iскрою.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Майстри Ремонту.
13.10 Драйв.
13.15 Iнтелект.ua.
13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
13.35 Зооакадемiя.
14.15 Улюблена робота.
15.35,02.15 Кiно з Янiною Со-
коловою.
16.31 Капiтал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
18.10,03.15 Мiсцевий час.
18.35,22.35,01.15,04.15 Тема/
Хронiка тижня.
20.35,01.40,04.40 В кабiнетах.
21.10,00.35 Велика Полiтика.
21.35,03.35,06.00 Вiкно до 
Америки.
22.50 Гра iнтересiв.
23.35 Iсторiя успiху.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00, 
4.00 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05, 
4.05 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.10, 
4.10 Гороскоп
6.45, 16.00, 17.00, 20.45, 
5.50Про казки
7.10 Ранок надії
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно 
Кохання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тва-
рин в кіно”  ●
15.30 Настрій
16.15 Політика
21.10 Журналістське розслі-
дування
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «На голці» ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40, 
18:40, 20:55, 00:40 Погода
07:05, 09:00 Кінозал «Ма-
лятко»
07:40, 09:50, 11:45, 17:20, 
19:05, 01:20 Парад планет
08:00 Чернівецький репортер 

08:30, 19:10 Афіша 
08:35 Сад. Город. Квітник
10:00, 19:15, 00:50 Вулиця 
Святкова,1
10:50, 20:10 Музичний сер-
пантин
11:55, 21:00 Цікаве кіно
12:20 Д/ф «Стіна»
13:00, 01:30 Блискуча година 
від М2
14:45 Зірковий марафон
15:10 Кінозал «Малятко»
15:30 Хенд Мейд
15:55 Ваш експерт
16:20 Слідство інфо
16:50 Мегазірки
18:00, 00:00 Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск.
18:45 Західний експрес
21:20 Х/ф «Долина квітів»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 00.10, 03.00 «Музичний 
експрес»  
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05 «А музика звучить» 
07.30 «У нас на Буковині»  
08.00 «На музичній хвилі»
08.30, 15.25 М/ф  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя» 
09.52, 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»   
10.30, 16.30 «Країна талантів»  
11.00 «Міні-мікс»    
12.00 «Невигадані історії» 
13.00 «Музичний експрес»  
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятівник»
14.05 «Студія А-3» 
15.05, 05.00 «А музика зву-
чить»
16.00 «Фейс-контроль»  
17.00 Д/ф «Пригоди у Зо-
опарках» 
17.30, 23.00 «Резонанс»  
18.25, 21.00 «Реалії» 
19.30, 04.00 «Формула успіху» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.00, 02.10 Д/ф «Наука семи 
морів» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
03.30 «Енергоманія» 

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с «Думай як жiнка».
08.00,23.30 Х/ф «Формула 

щастя».
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Мiй».
15.20,19.40 Т/с «Сестра моя, 
любов».
01.25 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 1-3 с. (2 категорiя).
04.20 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 4-6 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,08.00 М/с «Лалалупси».
06.20 М/ф «Пригоди морського 
дракона».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10.35 М/с «Ескiмоска. Пригоди 
в Арктицi».
10.45 М/ф «Тiмотi Твiдл».
11.45 М/ф «Пiтер Пен: Повер-
нення в Нетландiю».
12.55 М/ф «101 далматинець 
2: Пригоди Патча в Лондонi».
14.10,00.30 Х/ф «Стрибок 
вгору».
15.55 М/ф «Дельго».
17.40 М/ф «Тачки».
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Непристойна 
комедiя». (3 категорiя).
01.50 БарДак.
03.05 Це любов.
03.55 З ночi до ранку.

   НТН
05.10 Х/ф «Русь споконвiчна».
07.40 Т/с «Зниклi безвiсти».
11.30 «Речовий доказ». 
ВБРСВ проти цеховикiв.
12.00 «Головний свiдок».
12.55 «Випадковий свiдок».
1 3 . 4 0  « П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя кiнолог».
14.10 Т/с «Таємницi слiдства 
2».
19.30 Т/с «Удар у вiдповiдь».
23.00 «Голi та смiшнi».
00.00 Х/ф «Мексиканець».
02.05 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровського». (3 
категорiя).

   СТБ
06.20 Х/ф «Гараж».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»

10.30 Х/ф «Кавказька по-
лонянка, або Новi пригоди 
Шурика».
12.00 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
13.50 Х/ф «Не було б щастя».
18.00 Х/ф «Не було б щастя 
2».
21.40 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання».
23.45 «Я соромлюся свого 
тiла 2».
01.30 «Давай поговоримо про 
секс».
02.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30 Люди Хе.
08.45 М/с «Монстри проти 
прибульцiв».
10.25 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
12.20 Х/ф «Агент Кодi Бенкс 
2».
14.20 Уральськi пельменi.
16.05 Х/ф «Санктум».
18.35 Х/ф «Моя суперколиш-
ня». (2 категорiя).
20.40 Х/ф «Анаконда». (2 
категорiя).
22.30 Х/ф «Анаконда: Цiна 
експерименту».
00.25 Х/ф «Рожева пантера». 
(2 категорiя).
01.55 Т/с «Плiткарка 5».
04.05 Зона ночi.
05.05 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
10.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вий рiвень».
12.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Пострiл iз минулого».
14.00 Т/с «Професiонал».
22.00 Х/ф «Господар».
00.05 Х/ф «Швидкий вогонь». 
(2 категорiя).
02.00 Х/ф «Захар Беркут».

субота 31 січня теле

8понеділокнеділя 1 лютого теле
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ОВЕН ЛЕВ СТРІЛЕЦЬ

ТЕЛЕЦЬ КОЗЕРІГ

БЛИЗНЮКИ ТЕРЕЗИ ВОДОЛІЙ

РАК СКОРПІОН РИБИ

ГОРОСКОП на 23-29 січня

ДІВА

порадницькі

    №3 (576) 
22.01.2015 
28.01.2015

У п’ятницю знайдіть час для серйозних 
роздумів у тиші. На вихідних доведеться 
багато рухатися. Прибутку очікуйте 
у понеділок або четвер, із грошима 
поводьтеся обережно. У вівторок не 
наражайтеся на конфлікт. У середу 
ретельно завершуйте рутинні справи. 

На вихідних доведеться попрацювати, 
щоби уникнути фінансової кризи. У 
понеділок-вівторок і в рішеннях, і в 
їхньому виконанні покладайтеся лише на 
себе. Натомість від середи можна шукати 
нових знайомств. Будьте обережні з 
новими для вас людьми.

Поїздка п’ятниці-суботи буде вдалою, 
але не поспішайте з прийняттям рішень 
у неділю. У понеділок варто зайнятися 
власним здоров’ям. Вівторок сприятливий 
для родинних справ і освідчень. Середа 
день конфліктний для вас, тож рішення 
залиште на четвер. 

Усі рішення п’ятниці-суботи важливі для 
вашої родини та особистих стосунків. У 
неділю, навпаки, не приймайте рішень 
і стримуйте емоції. Понеділок і вівторок 
– порожні дні для ваших справ. Усе 
важливе зробіть у середу, у четвер можна 
очікувати змін.  

Прикрощі п’ятниці в суботу зможете 
змінити на позитив. Неділю й понеділок 
присвятіть активному руху, поїздкам і 
діловим контактам. Натомість у вівторок 
обмежте активність і уникайте техніки. У 
середу просто працюйте, у четвер можна 
очікувати прибуток. 

У п’ятницю-суботу родина очікуватиме 
вирішення нагальних проблем. У неділю 
просто відпочивайте. Важливі рішення 
відкладіть до вівторка. У середу будьте 
уважними до свого здоров’я. Не надто 
засмучуйтеся від прикрощів у четвер: усе 
минуще.

У п’ятницю висока ймовірність травм. 
Не приймайте рішень у суботу. У 
неділю можете отримати допомогу з 
несподіваного джерела. Поводьтеся 
скромніше у понеділок-вівторок. У середу 
уважно оцінюйте інформацію. Четвер 
присвятіть найближчим.

Уменшіть активність: у п’ятницю, неділю 
й вівторок узагалі не приймайте жодних 
рішень і не починайте справ. Стримуйте 
власне невдоволення: у понеділок можете 
спричинити конфлікт. Гроші, отримані у 
середу-четвер, вкладіть у важливу справу.

У п’ятницю стримуйте бажання 
посваритися: це може затягнутися. Не 
поспішайте витрачати гроші, отримані 
в суботу. У понеділок присвятіть час 
оздоровленню. Не приймайте рішень 
у неділю й середу, натомість, у четвер 
підбивайте підсумки. 

Для пошуку партнерів і нових знайомств 
сприятливі п’ятниця й субота. Натомість 
у неділю уникайте активного спілкування. 
У понеділок-вівторок не починайте нових 
справ. У середу й четвер будьте уважні до 
свого здоров’я і обережні на вулицях. 

П’ятниця – важкий день у фінансовому 
плані. На вихідних займайтеся спортом і 
не починайте справ. У понеділок зробіть 
якнайбільше, бо вівторок сприятливий для 
поїздок. Не поспішайте «розрулювати» 
ситуацію у середу-четвер.

У п’ятницю можливе легке нездужання. 
На вихідних не дратуйтеся через фінанси: 
це може перейти у серйозний конфлікт. У 
понеділок-вівторок вимагатимуть вирішення 
родинні справи. У середу й четвер 
покладайтеся лише на власний розсуд.
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Як харчуватися після 
новорічних свят
Імбир та злаки – а від цукерок 
і кави слід відмовитися

►Після свят їжте побільше овочів і фруктів, аби нормалі-
зувати травлення.

►«Прочистити» кишечник допоможуть кисломолочні 
продукти. Обирайте ті з них, що містять низький процент 
жирності, але не зовсім знежирені. 

►Не вживайте цукор і цукерки. Замініть їх на мед: 1 ч.л. 
на склянку чаю.

►Відмовтеся від борошняних виробів. Житній хліб корис-
ний – в розумних межах (до чотирьох шматочків на день), 
від решти краще відмовитися. Не вживайте хрустких хліб-
ців – від них більше шкоди, ніж користі.

►Чай краще пити неміцний або трав’яний. Можна зро-
бити вітамінний напій з імбиру (1 ч.л тертого імбиру, сік 
половинки лимона, цедра апельсина, 2 ст.л. меду. Усе 
це залити 2 склянками окропу). Імбир насичує організм 

енергією, виводить токсини. Мед заспокоює, а глюкоза, 
що міститься ву ньому, чудово виводить алкоголь – тобто, 
зменшує інтоксикацію. Лимонна кислота допоможе пере-
травити залишки їжі в шлунку.

►На тиждень відмовтеся від кави. Якщо дуже важко – об-
межтеся однією чашкою на день. 

►Їжте більше злаків. Каші, зварені на воді, поживні та 
малокалорійні. Особливо корисна гречка.

►Убезпечитися від нестачі кальцію допоможе нежирний 
м’який сир. Додайте до нього фруктів – сніданок буде 
королівським.

►М’ясо тимчасово замініть на рибу. Краще запікати її в 
духовці без олії або зварити на пару. 

►Більшу частину раціону з’їдайте на обід, а вечеряйте 
легко і не дуже пізно.     

Є КІЛЬКА ПРАВИЛ ВИХОДУ З ТАК ЗВАНОГО «ХАРЧОВОГО ЗАПОЮ»:

За період свят наш шлунок розтягнувся та 
звик до усього калорійного. Тепер йому важко 
перейти до звичного раціону, не те що до 
розвантажувальних днів. 
Сувора дієта наразі 
– не для нас. Бо 
вона навпаки змусить 
організм активно запасатися 
жиром і відкладати його саме 
там, звідки ми хотіли б його 
прибрати.
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12Домашні улюбленці 
арахнокіпера й дікціоптерника 
– павуки й таргани 

У Василя мешкає близько трьох 
десятків павуків різних видів. Вони 
різного віку, статі, розміру, забарв-
лення, поведінки. Господар щиро за-
хоплюється ними, хоча декого й осте-
рігається, та цілком логічно зауважує, 
що павуки нічим не гірші за, скажімо, 
акваріумних рибок, які комусь теж 
можуть не подобатися за холодне тіло 
та слизьку луску. 

«ПАВУКИ – ТВАРЮКИ 
ПЕРЕДБАЧУВАНІ»

«Вихованці» Василя Савки живуть 
у пластикових тераріумах на поли-
цях. Хтось із них більш товариський: 
показується господареві та його гос-
тям, жваво лазить по розташованих 
у тераріумі гілках дерев, хтось геть 
«відлюдькуватий», ховається в густій 
павутині, а то й під шаром землі – як-от 
земляний павук.

Павуками Василь захопився сім 
років тому. Придбав тоді одного, але, 
через відсутність досвіду в догляді за 
такими екзотичними істотами, незаба-

ром втратив. До наступних улюбленців 
був уважнішим, тож вони й живуть у 
доброму здоров’ї і гарному настрої.

– Павуки – досить передбачувані 
тварюки, – усміхається Василь. – На 
відміну, приміром, від  сороконіжки, 
сколопендри, одна з яких у мене також 
живе. Вона мені дісталася випадково, 
як «бонус» до тарганів, яких мені 
надіслали поштою. Сколопендру не 
передбачиш: вона рухається в різні 
боки, і ніколи не вгадаєш, куди вона 
поверне. А павук, якщо до нього полі-
зеш, найперше спробує втекти. Якщо 
продовжиш дратувати його, спробує 
налякати: стане в стійку, підніме пе-
редні лапки. Деякі починають шипіти. 
Але якщо й цей сигнал не дійде, тоді 
вже нападе. Єдина загроза – павук 
може напасти, якщо випадково сплу-
тає вас зі здобиччю. 

– Рухаються деякі павуки дуже 
швидко – швидше за людську реак-
цію, – розповідає далі Василь. – Деякі 
бігали по мені, коли я їх пересаджував, 
прибирав у них. І я навіть не помічав, 
коли вони встигали по мені перебігати 

з одного тераріуму до іншого. 
Павуків їхній господар годує тар-

ганами і личинками-зоофобусами. 
Невеличким павукам – по одній осо-
бині комахи чи личинки на тиждень, 
великим – по дві. П’ють ці екзоти воду. 

«ЗГОДОВУВАТИ ПАВУКАМ 
ДЕКОРАТИВНИХ ТАРГАНІВ 
ТРОХИ ШКОДА»

Хоча три десятки своїх вихованців 
Василь годує, вони справно обпліта-
ють свої тераріуми павутиною. 

– Саме завдяки павутині вони 
відчувають рух здобичі, – пояснює 
Василь. – Павуки дуже погано бачать, 
тож реагують на рух повітря і, відпо-
відно, павутини. Тому плести – це в 
них  інстинкт. 

Деякі з Василевих павуків дуже 
пухнасті. За це він їх жартома нази-
ває «восьминогими хом’ячками». Та 
їхні ворсинки – не стільки прикраса, 
скільки захист. Є види павуків, які за 
небезпеки починають потирати лап-
ками тільце – ворсинки відлущуються 
і спричиняють алергічну реакцію в 
нападника. 

Тарганів і личинок павуки їдять 
живцем – Василь спеціально розво-
дить колонії «живого корму».

Господар продемонстрував і де-
коративних тарганів, здоровенних і 
страшно шиплячих, якщо їх потурбу-
вати. Ними Василь павуків не годує: 

Хтось ганяє плетунів павутини з кутків свого 
помешкання віником, хтось труїть рудих і чорних 
мешканців території «під плінтусом», а чернівчанин 
Василь САВКА їх купує, утримує, розводить і 
милується ними. Він – арахнокіпер, тобто утримувач 
павуків. 

Декоративні таргани«Восьминогий хом’ячок» Павук у коробці

Скелет павука на руці

надто дорого. Зате годувати самих 
тарганів досить легко: моркви, капус-
ти, салату цілком достатньо.

Більшість з цих «домашніх улю-
бленців» – отруйні, хоча й не смер-
тельно. Господар знає про наслідки і 
про способи захисту в ситуації, коли 
«улюбленець» укусив. 

– Зрештою, і укус бджоли може 
бути небезпечним, але ж пасічники 
їх розводять! – переконує любитель 
екзотики.  

САМОТНІСТЬ У МЕРЕЖІ
У Василя павуки живуть не па-

рами, а по одному – кожен у своєму 
тераріумі і у своїй сплетеній мережі. Як 
повідомляє їхній господар, зазвичай 
самки коштують дорожче, вигляда-
ють яскравіше, живуть довше. «Усе 
як в людей», – сміється Василь. Якщо 
посадити двох павуків різних видів в 

одне «помешкання», то рано чи пізно 
більший таки з’їсть меншого, упевне-
ний арахнокіпер. 

Оскільки захоплення павуками 
поділяють не так багато людей, то 
Василь зі своїм хобі у Чернівцях теж 
є самотнім. Окрім кількох людей, 
які мають по одному павуку вдома, 
якому дають ім’я і спрямовують на 
нього всю увагу і гордість, справжніх 
арахнокіперів у нашому краї немає. На 
відміну від великих міст, як-от Харків 
чи Дніпропетровськ, де час від часу 
проводяться великі виставки павуків, 
на які звозять своїх улюбленців кіпери 
з усієї України. 

І хоча павуки – це не котики, які 
подобаються всім, вони також Божі 
створіннячка. І вже за це ними можна 
милуватися. 
Маріанна АНТОНЮК, «Версії», фото 

автора

Василь біля тераріумів з павуками


