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Перше заняття – 31 січня,  
об 11.00 у Манежі  (вул. Головна, 69).

Форма одягу: спортивний костюм та 
змінне взуття.

Буковинці 
беззахисні:

Чернівецька область фактично не готова до війни. 
Захисні споруди, зведені ще за радянських часів, 
перебувають нині у жахливому стані. В них нема ані 
вентиляції, ані каналізації, ані елементарних меблів і 
захисного спорядження.

– На території області є 1176 
захисних споруд, з яких 86 сховищ 
і 1090 – протирадіаційних укриттів, 
– каже Олексій ГАЙДАЙ, начальник 
управління цивільного захисту на-
селення Чернівецької ОДА. – Від 
2014-го року ми проводимо їхню 
інвентаризацію. Наразі лише 41 з 
них готове до укриття цивільного 
населення, 828 – обмежено готові, 
308 – не готові зовсім.

Називаючи захисні споруди 
готовими, чиновник зауважує: 
у них герметичні двері і прибра-
не сміття. Однак далеко не в усіх 
відремонтовані вентиляційна та 
каналізаційна системи, практично 
скрізь відсутні протигази, захисні 
костюми, питна вода.

– Ситуація дуже складна. Біль-

шість сховищ донедавна були про-
сто сміттєзвалищами, які доводи-
лося розчищати. Частину захисних 
споруд приватизували, перетво-
ривши їх на магазини, ресторани, 
офіси та склади. Проте, якщо в 
області оголосять надзвичайну 
ситуацію, підприємці повинні бу-
дуть протягом 24-х годин звільнити 
сховища для вільного укриття в 
них людей, – каже Олексій Гайдай. 
– Забезпечити споруди протигаза-
ми нині практично нереально. Бо 
один протигаз вартує близько 250 
гривень. У нас таких коштів нема. 
На проведення технічної інвента-
ризації захисних споруд області 
виділили 129,6 тис. гривень. Це 
при тому, що нам потрібно майже 
півтора мільйона.

Найгірше зі станом захисних 
споруд у Кіцманському, Застав-
нівському та Новоселицькому 
районах. Зрештою, не набагато 
краще у Чернівцях. Більшість 
містян навіть не знають, куди 
ховатися в разі обстрілів.

– Список найближчих захис-
них споруд є в кожному ЖРЕПі, – 

наголошує Олексій Гайдай. – Зараз 
ми працюємо над тим, аби розміс-
тити по місту вказівники з адреса-
ми укриттів. Навіть у тих спорудах, 
які, згідно з інвентаризацією, не-
придатні до використання, в разі 
потреби люди зможуть сховатися.

…У той час, як на Сході дер-
жави в розпалі повномасштаб-
на війна, в нашій області все ще 
планують, обіцяють, думають… 
Складається враження, що місцеві 
чиновники живуть за принципом 
«моя хата скраю». Область у нас 
насправді крайня, проте із такою 
підготовкою та рівнем захисту її 
дуже просто буде взагалі стерти з 
лиця землі.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»   

Носіть із собою документи: 
Буковинська міліція обшукуватиме громадян на вулицях

Усі населені пункти та стратегічні об’єкти в Україні будуть посилено охоронятися 
працівниками міліції. Відтепер вулиці міст, селищ, сіл патрулюватимуть удвічі більше 
міліціонерів. Створять також  спеціальні групи експертів-вибухотехніків та кінологів.

УМВСУ в Чернівецькій області звертається до громадян із проханням носити з со-
бою документи, які засвідчують особу, й спокійно реагувати на вимогу правоохоронців 
щодо перевірки речей, документів та огляду транспортних засобів. 

Громадян просять бути уважними та інформувати міліцію, рятувальну службу та 
СБУ про тривожні випадки. Йдеться, зокрема, про підозрілі предмети й транспортні 
засоби, сумнівних осіб, які приїхали на Буковину і чия поведінка, зовнішній вигляд 
викликають підозру про можливість скоєння ними правопорушень чи терористичних 
актів. 

«Гаряча лінія» УМВС (0372) 52-42-24,  спецлінія – 102 
або звертайтеся до найближчого відділу УМВС. 

Війна збирає криваву дань з буковинців
У зоні проведення антитерористичної 

операції загинув ще один буковинець  
–  27-річний батько трьох дітей, уродже-
нець с. Анадоли на Хотинщині Олександр 
Гарбуз, військовослужбовець 25-ї окре-
мої Дніпропетровської повітряно-десант-
ної бригади Сухопутних військ Збройних 
сил України.

Невдовзі до Чернівців мають допра-
вити тіло бійця добровольчого баталь-

йону «Донбас» Леоніда Петихачного, 
який зник безвісти ще влітку під час 
Іловайського котла.

Наразі вважаються безвісти зникли-
ми троє буковинців, які перебували в зоні 
АТО. Серед них і 26-річний Володимир 
Бузенко з Великого Кучурова Сторожи-
нецького району, який служив у 80 бри-
гаді. Після штурму Донецького аеропорту 
чоловік не виходить на зв'язок. 

чиновник радить ховатися 
у непридатних спорудах

Чернівецькі чемпіони  
безкоштовно навчатимуть 
охочих самозахисту
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«Тих, хто підтримує  воєнний 
стан, використовує 
російська агентура», – 
політолог

Цього понеділка під стінами Чернівецької ОДА зі-
бралися активісти місцевого осередку ВО «Свобода» з 
вимогою введення в країні військового стану.  

– Ми повинні вимагати всією Україною введення 
воєнного стану. «Ні» – означає імпічмент президенту, 
– наголосила на своїй сторінці у «Фейсбуці»  депутат 
міськради від фракції «Свобода» Олена Калмикова.

Однак акція не була численною, і вранці біля будин-
ку з левами зійшлося лише трохи більше десятка людей, 
здебільшого журналісти.

Загалом останнім часом поширюється багато заяв від 
різноманітних політичних сил і громадських активістів 
із вимогою введення військового стану, однак, не всі 
можуть пояснити його наслідки.

– Насамперед введення воєнного стану означає, 
що Україна знаходиться у стані війни з Росією. Путін 
тільки чекає цього моменту і може скористатися цим для 
значного поширення російської агресії, – наголошує 
політолог Ігор БУРКУТ.

За його словами, введення воєнного стану веде за 
собою значне обмеження демократичних свобод простих 
громадян – заборону мітингів, демонстрацій, пікетів, 
введення цензури у ЗМІ, відключення Інтернету, мо-
більного зв’язку, введення комендантської години, яка 
передбачає, що її порушники можуть навіть отримати 
кулю від патруля. Великої шкоди таке рішення завдає 
й економічному становищу в країні, адже міжнародні 
фінансові установи припинять надавати позики Україні.

– Ті, хто закликають до введення воєнного стану, 
є або людьми некомпетентними і наївними, яких ви-
користовує агентура Кремля, або ж самі є російськими 
агентами, – підкреслює політолог. 

Насамперед такі гасла лунають з вуст політиків чи 
громадських діячів, які не усвідомлюють весь жах війни. 
Для них вона обмежується лише гучними патріотичними 
гаслами і є лише шаховою партією, в якій можна легко 
пожертвувати кількома пішаками. Для них за кадром 
залишаються легіони загиблих, батальйони поранених 
і роти скалічених душ. Саме про таких «патріотів» і писав 
англійський письменник Джордж Орвелл: «Вся пропа-
ганда війни, всі крики, брехня і ненависть, як правило, 
виходять від людей, які не воюють».

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»

На Буковину линуть фальшиві 
гривні з Новоросії
Як відрізнити фальшивку?

Чутки про те, що на Буковині з’явилися 
фальшиві гривневі купюри нібито надруко-
вані в так званих ДНР і ЛНР, дослідили банкі-
ри. Вони зазначають, що  в області поки що 
не помічене зростання кількості підробних 
купюр. Але, щоби буковинці могли убезпе-
читися, розповіли, як відрізнити справжню 
гривню від фальшивки.

– Перше, що треба зробити, – довіри-
тися своїм тактильним відчуттям, – радить 
заступник керівника Напрямку з касової 
роботи одного з банків Марина ТУЗ. – Справ-
жня гривня із шорсткою поверхнею, під-
робка ж відрізняється гладким папером. На 
купюрі обов’язково повинні бути її номер 
та захисна смуга, яку можна побачити, під-
нісши купюру до світла.

Експерти наголошують, що особливу 
увагу слід приділити наявності водяних зна-
ків посередині лівої грані купюри, а також у 
ділянці портретів видатних осіб.

– Номінал гривні повинен збігатися 
із прописаною на правому ребрі купюри 
цифрою. Папір має бути однорідного ко-
льору. На підробках же, як правило, одна 
сторона завжди блідіша за іншу. Гроші не 
мають бути залиті фарбою, на краях купюр 
не допускаються плями, що спотворюють її 
колір, – зауважила Марина Туз.

Якщо у вас виникли сумніви у справ-
жності гривневих купюр, краще звернутися 
до фахівців. Безкоштовну експертизу ку-
пюри здійснюють у Національному Банку 
України. Перевірка триває не більше місяця. 
Якщо купюра справжня, її повернуть влас-
нику. У разі фальшивки – купюру вилучать, 
а «власнику» несправжніх грошей видадуть 
висновок про перевірку. Фальшиві банкно-
ти передаються до Міністерства внутрішніх 
справ. Збиток, понесений їхніми власника-
ми, не компенсується.

Вл.інф.

Продовжувати ремонтні роботи на 
вул. Б. Хмельницького, ймовірно, буде 
інша фірма, адже міськрада хоче розі-
рвати угоду із попереднім переможцем 
тендеру – фірмою «Укргазкомплект». 
Про це на прес-конференції повідомив 
мер Чернівців Олексій КАСПРУК. За його 
словами, тендер виграло підприємство, 
уповноважена особа якого представляла 
будівельну компанію, що виконувала 
роботи на скандальній вул. П. Каспрука. 
Нагадаємо, цю вулицю досі не здано в 
експлуатацію. Щодо підприємства, яке 
виграло тендер на проведення робіт на 
вул. Б. Хмельницького, то за два місяці 
там нічого не зроблено, хоча роботи мали 
розпочати ще першого грудня.

Міськрада розірве контракт 
із фірмою, яка мала 
відремонтувати вулицю 
Хмельницького

ТенДЕРибан 
триває?

Олексій Каспрук: – По-перше, підприємство не ліквідоване, 
воно працює, і на ньому призначений новий керівник. Стосовно 
попереднього керівника скажу, що усі кадрові рішення я приймаю, 
враховуючи те, що мені кажуть чернівчани. Десь улітку до мене 
підійшов один з підприємців, якого дуже поважаю і знаю роками, і 
сказав мені: «Олексію, я знаю, що керівник цього підприємства бере 
«відкати». Тоді я поспілкувався із паном Сажнєвим і запропонував 
йому звільнитися. Він відмовився. Хоча в нього закінчився трудовий 
контракт і, до того ж, мені надійшов лист від СБУ про зловживання. 
І що, мені продовжити з ним контракт? Беззаперечно, ні. За кілька 
днів тендер. Керівник підприємства уже звільнений, але ще продо-
вжує перебувати на посаді. Підприємство програло тендер, але це 
питання не до кухарів, не до завідувачок їдалень, а до тих людей, які 
працювали на цьому підприємстві та працюють досі. Не може керівник 
сам по собі зловживати. 

До підприємства «Мега Крокус» у мене питань немає. Все ви-
конано чітко, згідно вимог законодавства до проведення тендерних 
процедур. У мене ніколи не змінювалася позиція до комунальних 
підприємств. Я завжди казав, що люблю всі підприємства. Щоправда, 
комунальні люблю трохи більше. Але любов має бути взаємною. Ко-
мунальні підприємства мають бути конкурентоспроможними. Тендер 
програли, і кілька тижнів намагалися знайти вихід з цієї ситуації. Вже 
знайшли, призначили нового керівника, діти харчуються, чекаємо 
нового тендеру. Сподіваємося, що комунальне підприємство пере-
може і запропонує вигідніші умови для чернівецької громади. 

Кор.: – Містом поширюється інформація про примусову 
ліквідацію, чи то пак знищення, міського комунального під-
приємства, яке десятиліттями успішно обслуговувало ди-
тячі їдальні. Але, на думку працівників цього підприємства, 
проти їхнього директора здійснили провокацію – лист із 
правоохоронних органів про корупцію. І директора поста-
вили перед вибором: або він йде з посади або проти нього 
відкривають кримінальну справу. Після цього комунальне 
підприємство програло  тендер приватному, «Мега-Крокус» 
із Заставни, в якого навіть немає відповідного обладнання 
і людей. 
Отже, запитання: спростуйте чи підтвердіть інформа-
цію про те, що міська влада отримала вказівку «згори» 
провести перепідпорядкування рентабельного успішного 
підприємства приватній структурі. Для цього хотілося б 
дізнатися, чи подали заяви на звільнення із комунального 
підприємства працівники шкільних їдалень та чи написали 
заяви на роботу до ПП «Мега-Крокус»?

Каспрук – про «невзаємну 
любов» до одного 
комунального 
підприємства

кримінал
Звичайна пильність: небайдужі сусіди допомогли 

затримати домушника. «Гастролер» з сусідньої держа-
ви впродовж півроку «орудував» на території області. Уваж-
но вибирав «об’єкти» й майже не залишав після себе слідів. 
Але цього разу небайдужі мешканці, побачивши підозрілого 
чоловіка біля дверей сусідської квартири, повідомили про це 
на «102».  Далі було як у детективному фільмі: почаклував-
ши над замком наміченої квартири, вже за лічені хвилини 
вийняв серцевину замка й проник до помешкання. А на ви-
ході… на нього чекали працівники відділу Державної служби 
охорони. Злодій спробував втекти нагору, але й там шлях 
був перекритий правоохоронцями.  32-річний затриманий 
виявився уродженцем сусідньої держави і лише півроку тому 
умовно-достроково звільнився від ув’язнення за скоєння 
декількох крадіжок у Полтавській області. Нині стосовно 
нього відкрите нове кримінальне провадження за ч.3 ст. 
185 ККУ (крадіжка з проникненням). Завдяки професійним 
діям оперативників та слідчих встановлено причетність 
чоловіка до скоєння 17 крадіжок із помешкань буковинців. 

Двоє невідомих на вулиці обласного центру напали 
на 19-річну чернівчанку. Правоохоронці оператив-

но затримали кривдників. Просто в очі дівчині молодики 
бризнули сльозогінним газом, вирвали з рук сумку й утекли. 
Від болі в очах потерпіла почала кричати й розбила вікно на 
першому поверсі житлового будинку. Перехожі кинулися 
на допомогу й викликали міліцію. Правоохоронці швидко 
вийшли на слід зловмисників. Двох мешканців Хмельницької 
області, 42 та 44-років, затримали. Установлено, що раніше 
вони неодноразово потрапляли у кримінальні історії.

– Якщо ми не будемо захищати кожний 
клаптик нашої землі, ворог буде вже тут. 
Наші хлопці перебувають майже рік на 
фронті… Слід провести  ротацію, – сказав 
Максим Бурбак на прес-конференції, що 
відбулася вчора у Чернівцях. – Тому я звер-

нувся до депутатів, щоби вони проводили 
роз’яснювальну роботу на своїх округах, 
із головами сільрад, і допомагали в забез-
печенні плану мобілізації.

На питання про те, чи воює в зоні АТО 
хтось із його близьких родичів (брати 
тощо), нардеп відповів, що в нього не так 
багато родичів. Двоюрідні, троюрідні – ді-
вчата, жінки.

– Мій рідний брат… вся його сім’я після 
анексії Криму залишилася там. Маємо в 
сім’ї таке. А він не може там бути. Персона 
нон-грата в Росії і Криму – як я, так і він.

Про особисту участь в АТО Максим 
Бурбак сказав: «Я там був». 

– Неодноразово перебував в АТО, і 

впевнений, що там нічого страшного нема. 
Так, йде війна. Герої наші гинуть. Але без 
цього ворог був би вже давно тут…

Пишаюся своїми 10 друзями-побра-
тимами, які від серпня – на фронті. Андрій 
Кавуля, який працював у Міністерстві інф-
раструктури, депутат Чернівецької місь-
кради Юрій Ватаманюк, Сергій Лазарєв… 

Чи пішов би я? Звичайно. Кажу: «Я 
постійно до них їжджу». Я був відпові-
дальним за сектори «М» і «С». Міністерство 
інфраструктури, я особисто відповідав за 
рубежі, які ми робили, де зараз стоїть армія. 
Був на передовій. Щодватижні у мене були 
відрядження в АТО. 

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Нардеп БУРБАК закликає захищати державу



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21
.00,02.20,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.30,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,17.55,2
3.25,00.25 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.10 Д/ф «Йога».
10.35 Х/ф «Запрошення».
12.25 Утеодин з Майклом Щу-
ром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Чоловiчий клуб.
14.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.40 Euronews.
15.55 Книга.ua.
16.30 Х/ф «Закоханi невротики».
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
21 .40 ,05 .45  Тен iс .  Ку бок 
Федерацiї. Щоденник.
21.55 Д/ф «Мрналiнi Сарабхаї: 
мистецтво танцю».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.40 Телевистава «Сто тисяч».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30,23.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,01.15 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30 Т/с «Слiпа».
14.00,14.55,15.50,03.40 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10,02.00 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
22.00 «Грошi».
23.35,04.25 Т/с «Касл».
00.25 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.15 «Подробицi тижня».
06.35 «М/ф».

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00,17.45 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,11.05,12.25 Х/ф «Циган».
11.00 «Новини. Дайджест».
13.15,14.20 «Сiмейний суд».
15.25,16.15 «Чекай на мене».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45 Т/с «Гречанка».
22.30,04.20 Т/с «Будинок бiля 
великої рiки».
00.20 Х/ф «Чоловiк на годину».
03.25 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.
10.05 Х/ф «Днi руйнувань».
12.00,13.15 Х/ф «Зоряний де-
сант».
12.45,15.45 Факти. День.
14.45,16.15 Х/ф «Зоряний де-
сант 2. Герой Федерацiї».
16.50 Х/ф «Зоряний десант 3. 
Мародер».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
23 .55  Х /ф «Кол он iя» .  ( 2 
категорiя).
01.30 Х/ф «Пасажир 57». (2 
категорiя).
02.50 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
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила ети-
кету
9.10 Моє місто
12.00 Нова Гостьова
12.05, 20.10, 00.05 Панно ко-
хання
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20 Посередині
15.30, 4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
22.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С «Спека в Лос-
Анджелесі» ▲
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,  09:30, 15:25, 21:10Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30, 19:35  «Ваш 
експерт» 
07:20, 09:50, 15:15 , 17:00, 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 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Людина-оркестр»  (1) 
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Музична програма» рум.
мов.
17:10 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»  
18:40 «Служу Україні»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Моя перша пригода»  (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 Зо-
опарках» 
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»  
11.10 «Зелений БУМ» 
11.50, 17.30 «Музичний по-
дарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф«Подорож до 
невідомого» 
12.30 01.10 Д/ф«Наука семи 
морів» 
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«Річки світу» 
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
1.40,05.30 Подiї.
09.15,04.55 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Анютине щастя».
13.45,15.25 Т/с «Слiд».
18.00,04.10 Т/с «Безсмертник», 
1 с.
19.45,02.25,03.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Рiк у Тосканi», 1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Мерзла земля». (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20 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».
10.20 М/с «Фiксики».
10.55 Єралаш.
11.35 Х/ф «Пiсля дощику в 
четвер».
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
05.40 Т/с «Говорить полiцiя!»
08.30 «Правда життя. Професiя 
кiнолог».
09.00 «Агенти впливу».
10.00 Х/ф «Вiдплата».
11.45 Т/с «Петрович».
1 9 . 0 0 , 2 1 . 4 0 , 0 2 . 1 5 , 0 4 . 3 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
22.00 Т/с «Елементарно 2».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.45 Х/ф «I прийшов павук». (2 
категорiя).
05.00 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.45 «У пошуках iстини. 
Калiгула: хвора пристрасть 
iмператора».
06.30,16.00 «Все буде добре!»
08.30 «Зiркове життя. Знаменитi 
бомжi».
09.25 «Зiркове життя. Битва за 
дiтей».
10 .20  Х /ф  «Будьте  мо їм 
чоловiком...»
12.00 Х/ф «Кавказька полонян-
ка, або Новi пригоди Шурика».
13.40,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
14.35 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома».
19.05 «Зiркове життя. Як зберег-
ти сiм`ю».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Детектор брехнi 7».
23.50 «Один за всiх».
01.00 Х/ф «Час бажань».
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.56 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.56,07.33 М/с «Кунг-Фу панда: 
легенди крутизни».
07.57,19.02 Стажери.
09.22,09.58,10.20,10.57,11.1
9,11.55,12.17,12.55,13.18 Т/с 
«Татусевi дочки».
13.55 Х/ф «Чаклунка».
16.02 Х/ф «Практична магiя».
18.02,01.56 Репортер.
18.22,01.13 Абзац!
21.01 Х/ф «П`ятий вимiр».
23.15 Х/ф «Анаконда: Полюван-
ня на прокляту орхiдею».
02.01 Служба розшуку дiтей.
02.06 Х/ф «Перукарня».
03.38 Т/с «Плiткарка 5».
04.21 Зона ночi.
05.11 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 Х/ф «Антиснайпер. Новий 
рiвень».
07.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Пострiл iз минулого».
09.30 Т/с «Професiонал».
17.30 «Люстратор 07.62».
18.30,21.00 Новини «Спецкор».
19.00 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
21.30 «ДжеДАI».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Єгер».
01.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький».
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

*Ткані та шкіряні вироби як елемент 
народного костюму (із фондів ЧХМ). 
*Виставка творів Наталії Ярмольчук (1965-1999) до 50-річчя від дня 
народження. *«Намалюю тобі казку». Виставка творів Чернівецької 
обласної громадської організації молодих художників «АРТ-НУВО».

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

31 січня, 18.30: «Різдвяна ніч».
1 лютого, 12.00: «Золоте курча»;
18.30: «Кохання у стилі бароко».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

1 лютого, 12.00: «Крила Дюймовочки»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

«Хакер»: 15.30; «Фатальна пристрасть»: 18.00, 20.00, 22.00.

Чернівецькі музиканти 
допомагали врятувати життя 
маленькій дівчинці

Минулої суботи у пабі «Public» відбувся доброчинний концерт, на 
якому збирали кошти на лікування 4-річної Варвари Глущенко, хворої на 
рак крові. Допомогти маленькій дівчинці зголосилися співачка DaKooka, 
гурти «Стелсі» та «Гуцул Каліпсо». Загалом під час концерту зібрали 19 
тис. грн. 

Допомогти маленькій Варварі знову відчути радість життя
 можна, переказавши гроші - на банківську картку 

Приватбанку 5168 7572 7695 3280  – Глущенко (Онопрійчук) Христина 
- Qiwi: +380502989823  

- Яндекс Гаманець: 41001930968811

КІНОТЕАТР «ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Заручниця-3»: 14.10, 19.35;«Пригоди Паддінг-
тона»: 12.20, 16.00, 17.50; «Тупий і ще тупіший»: 10.20, 21.30.
Малий зал: «Відпадний препод»: 21.00; «Українська Нова 
хвиля-3»: 16.30, 18.50; «Спецзагін»: 13.00, 14.40.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ«ВЕРНІСАЖ»

Виставка творів учнів і випускників народної студії образотвор-
чого мистецтва «Диво-ART», присвяченої 45-річчю створення та 
90-річчю від дня народження засновника студії  М.Ф.ТКАЧУКА.  

фото Руслана КОЗЛОВА



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21.0
0,02.20,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.30,23.15,00.1
5,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,23.25,00.
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.
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.35 Зроблено в Європi.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Школа Мерi Поппiнс.
14.55,02.40 Як ваше здоров`я?
15.30 Euronews.
15.50 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
16.15 Т/с «Сержант Рокка».
18.15 Новини. Свiт.
21.40,05.45 Тенiс. Кубок Федерацiї. 
Щоденник.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.25 Слово.
22.30 Мовний бар.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
03.10 Телевистава «Пора жовтого 
листя», 1 с.
04.10 В гостях у Д. Гордона.

   «1+1»
06.45,07.10,07.45,08.10,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.3
0,23.15 «ТСН».
07.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,01.15 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30 Т/с «Слiпа».
14.00,14.55,15.50,03.40 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10,02.00 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
22.00 «Повернiть менi красу».
23.35,04.25 Т/с «Касл».
00.25 Т/с «Терпкий смак кохання».
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
.00,14.00,16.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.20,03.35 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.30,16.15 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.30,04.20 Т/с «Будинок бiля 
великої рiки».
00.20 Т/с «Банкiри».

   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 новини.
09.45,02.25 Т/с «У полi зору».
11.25,13.15,16.55 Т/с «Бомби-
ла».
12.45,15.45 Факти. День.
13 .40  Т /с  «Прокурорськ а 
перевiрка».
14.40,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Україна. Код унiкальностi.
21.15 Т/с «Лiсник».
23.05 Х/ф «Людина нiзвiдки».
00.55 Х/ф «Вантаж 200». (2 
категорiя).
03.45 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.
00,01.00,03.00,04.00 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
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,1

7.30,18.30,00.30 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 Машина 
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 новини.
00.35 В Кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6 . 0 0 ,  7 . 4 5 ,  9 . 2 0  , 1 9 . 3 0 , 
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, 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 Панно кохання
15.10, 4.15 Настрій
21.00 17 хвилин правди
21.20 Посередині
22.20 Журналістське розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00  Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт»
07:20, 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»
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 «Молодий Індіана 
Джонс: Спрага життя»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Феєрія мандрів»
18:30  «Мегазірки» 
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Витівки Купідона»  (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, 02.10, 04.40 
«Телемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00, 00.10 Д/ф«Пригоди у Зо-
опарках» 
10.25 «Пам’ять» 
10.55, 16.17 «Герої» 
11.00, 19.30 «Невигадані історії» 
11.30 «Музичний подарунок» 
12.00, 00.40 Д/ф«Подорож до 
невідомого» 
12.30, 01.10 Д/ф«Наука семи 
морів» 
14.00 «Телелітопис краю» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
17.00 «Країна талантів» 
17.30 «Буковинчики-веселин-
чики» 
20.00 «Зелений БУМ» 
20.30 «Своє, українське»
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00, 05.00 Д/ф«Річки світу» 
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
2.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.55 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
11 i 12 с.
11.50,19.45,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00,04.10 Т/с «Безсмертник», 
3 с.
21.00 Т/с «Рiк у Тосканi», 5 i 6 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 16-18 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Фiксики».
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 «Спляча красуня».
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
05.35 Т/с «Говорить полiцiя!»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
11.40,22.00 Т/с «Елементарно 
2».
13.10,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,02.25,03.55 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Петер-
бург».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.55 «Речовий доказ».
04.25 «Випадковий свiдок».
05.05 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.05 «У пошуках iстини. 
Таємницi кремлiвських смертей: 
отрути для вождiв».
05.50,18.00,22.00 «Вiкна-
Новини».
06.25,16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зоряна життя. Любов з 
другого погляду».
09.05 «Зiркове життя. Дiти-
злочинцi».
10.10 «Моя правда. Бiдна На-
стя».
11.00 «Моя правда. Мiтя Фомин. 

Безпритульник шоу-бiзнесу».
12.00,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.55 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.10 «Зiркове життя. Зiрки з 
дитбудинку».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2».
00.25 Х/ф «Полiцейськi i злодiї».
02.15 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.59 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.57,07.36 М/с «Кунг-Фу панда: 
легенди крутизни».
08.00,18.00,02.10 Репортер.
08.05 Стажери.
09.29,10.06,10.28,11.05,11.27,1
2.03,12.26,13.04,13.26,14.04,1
4.36,14.58,15.36 Т/с «Татусевi 
дочки».
15.58,16.37,16.59,17.37,19.00,1
9.38 Т/с «Воронiни».
18.20,01.29 Абзац!
20.00,20.38 Т/с «СашаТаня».
21.00 Х/ф «Матриця».
23.47 Х/ф «Анаконда: Кривавий 
слiд».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20,03.03 Т/с «Плiткарка 5».
03.46 Зона ночi.
04.46 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 «Полювання на 
асфальтi».
13.45 Д/ф «Новi технологiї 
вiйни».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Ментовськi 
вiйни 6».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Один день». (2 
категорiя).
01.55 Х/ф «Пострiл у трунi».

8
   УТ-1

06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21
.00,02.20,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.30,23.15,00
.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,17.55,23
.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.
10.10 Д/ф «Мрналiнi Сарабхаї: 
мистецтво танцю».
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.00 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.10 Хто в домi хазяїн?
14.40 Фольк-music.
16.05 Euronews.
16.25 Д/ф «Джерела тисячi i 
однiєї ночi».
17.25 Д/ф «Палiтра. Пуссен».
18.15 Новини. Свiт.
21 .40 ,05 .45  Тен i с .  Ку бо к 
Федерацiї. Щоденник.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.40 Х/ф «Запрошення».
04.10 В гостях у Д. Гордона.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30,23.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,01.15 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30 Т/с «Слiпа».
14.00,14.55,15.50,03.50 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10,02.00 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
22.00 «Принци бажають позна-
йомитися 2».
23.35,04.25 Т/с «Касл».
00.25 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35,03.10 «М/ф».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00,17.50 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.20,03.40 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.30,16.15 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.30,04.20 Т/с «Будинок бiля 
великої рiки».
00.20 Т/с «Циган».

   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 новини.
09.45,02.15 Т/с «У полi зору».
11.25,13.15,16.55 Т/с «Бомбила».
12.45,15.45 Факти. День.
13 .40  Т /с  «Прок урорськ а 
перевiрка».
14.40,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с «Лiсник».
23.00 Х/ф «Вантаж 200». (2 
категорiя).
00 .45  Х /ф «Монтана».  (2 
категорiя).
03.40 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.
06.35,07.45,18.20,23.30,00.25,04
.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00
.00,01.00,03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.45,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.55,23
.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.
30,18.30,22.30,23.25,00.30 Час. 

Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
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 новини.
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
8.45 Таємниці мого міста
9.00, 14.10, 22.15 Мовний бар
9.05, 14.15, 22.20 Правила ети-
кету
9.10 Посередині
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
14.45 Моє місто
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 екс-
перт»
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, 00:25Погода
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, 22:00 Х/ф «Молодий 
Індіана Джонс: Моя перша при-
года»  (1)
 16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Феєрія мандрів»
18:30 «Мегазірки»

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

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25 Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02
.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.55 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
9 i 10 с.
11.50,19.45,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00,04.10 Т/с «Безсмертник», 
2 с.

21.00 Т/с «Рiк у Тосканi», 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 13-15 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Фiксики».
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 «Хоробрий кравчик».
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
05.30 Т/с «Говорить полiцiя!»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
11.15,22.00 Т/с «Елементарно 
2».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,03.00,04.40 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Петер-
бург».
23.50 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.45 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.10 «Європейський покерний 
турнiр».
03.30 «Випадковий свiдок».
03.35 «Речовий доказ».
05.10 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.15 «У пошуках iстини. Янгол-
охоронець маршала Рокоссов-
ського».
05 .55 ,18 .00 ,22 .00  «В iкна-
Новини».
06.30,16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Зiркове життя. Як зберег-

ти сiм`ю».
09.15 «Зiркове життя. Зорянi 
зради».
10.15 Х/ф «Москва-Лопушки».
12.05,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.00 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Колi ми вдома». (2 
категорiя).
19.10 «Зiркове життя. Любов з 
другого погляду».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
00.25 Х/ф «Китайський сервiз».
02.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.59 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.57,07.36 М/с «Кунг-Фу панда: 
легенди крутизни».
08.00,18.00,02.19 Репортер.
08.05 Стажери.
09.30,10.07,10.29,11.07,11.29,1
2.06,12.28,13.05,13.43,14.05,1
4.36,14.58,15.36 Т/с «Щасливi 
разом».
15.58,16.36,16.59,17.37,19.00,19
.38 Т/с «Воронiни».
18.20,01.38 Абзац!
20.00,20.38 Т/с «СашаТаня».
21.00 Х/ф «Згадати все».
23.53 Х/ф «Анаконда: Цiна екс-
перименту».
02.24,03.07,03.50 Т/с «Плiткарка 
5».
04.33 Зона ночi.
05.33 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 «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «ППС 2».
16.30,19.00 Т/с «Ментовськi 
вiйни 6».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
00.00 Х/ф «Лiкаря викликали?» 
(2 категорiя).
01.55 Х/ф «Вiдьма».

вівторок 3 лютого

8понеділоксереда 3 лютого
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5«Ми не повинні воювати з 
природою, бо це війна із собою»
Органічне землеробство: хобі, яке вирішує соціальні проблеми

СТЕРЕОТИПИ ШВИДКО 
СТВОРЮЮТЬСЯ, ТА ДОВГО 
РУЙНУЮТЬСЯ

«Називатися «гомо сапієнс» (людиною 
розумною) людина наразі не має права, 
– вважає Орест Клайник. – Бог створив 
світ і лишився задоволений. А ми своїми 
спробами вдосконалити природу нахабно 
ревізуємо Бога». Важко з цим не погодитися, 
міркуючи логічно. Старше покоління добре 
пам’ятає бум навколо «підкорення цілини» 
– грандіозного радянського проекту з осво-
єння земель Казахстану. Доведеним фактом 
є і небувалі врожаї у перші роки після початку 
господарського використання цих земель. 
Тільки де ж ті врожаї зараз? 

Пояснення просте. Родючими цілинні 
землі були доти, доки у їхній життєворот не 
втрутилася людина. Кожна оранка руйнува-
ла природний стан речей, обіг речовин і зрос-
тання рослин на тих землях, що, зрештою, 
призвело до їхнього збідніння, виснаження 
і пилових бур. Тепер про врожаї не йдеться. 
Так само й ми нищимо наші поля і городи. 

Орест Оттович розшукав однодумців на 
рідній Буковині, з’ясував, що в Чернівцях 
працює Клуб органічного землеробства, 
почав з ним співпрацювати, а згодом гро-
мадська організація «Справа Кольпінга», 
до якої належить Орест Оттович, підтримала 
його інтерес і запровадила освітній проект 
«Мотивація членів сільських «Родин Коль-
пінга» у вирощенні городніх культур за агро-
технікою природнього землеробства». Адже, 
окрім цікавості, це заняття може приносити 
ще й дохід: не секрет, що єдиним джерелом 
доходів для сільського населення часто за-
лишається власний город. 

Як не дивно, проект більше зацікавив 
міських жителів і дачників. Вони обмежені 
в часі для догляду своїх ділянок, але нама-
гаються отримати якнайбільше найкорис-
нішого з власних клаптиків землі. Селяни 
і далі працюють так, як звикли, бо ж «що 
сусіди скажуть». Серед проблем переходу 
до органічного землеробства – соціально-
психологічні (зокрема, недостатній рівень 
обізнаності населення), хоча їх уже по-
ступово долають, і фінансово-економічні 
– це питання має відстояти держава (Закон 
України «Про органічне виробництво» при-

йнятий 2011 року, але так і не підписаний 
президентом…) У цивілізованих країнах 
існують дотації фермерам. Оскільки в них 
інша проблема – перевиробництво, то 
держава дає дотацію й на те, щоб уникнути 
цього і щоби земля відпочила. 

Стереотипи важко ламати… Сам Орест 
Оттович лише посміюється й мотивує сусі-
дів власним прикладом. 

«ЦІЛЕ ЛІТО ХОДЖУ ПО ДОРІЖЦІ 
І МИЛУЮСЯ ГОРОДОМ» 

Саме так описує тепер Орест Клайник 
своє городництво, яке до 2012-го вигля-
дало зовсім інакше: «Раніше ми ціле літо 
гарували, а восени йшли на оптовий базар, 
купували всі продукти, які погано виросли 
вдома, і консервували на зиму куплене». 
Тепер на його 6 сотках, де ще й розташо-
вані хата, гараж, літня кухня, стодола, 
майстерня і курятник, росте все в достатній 
кількості для того, аби прогодувати родину. 

Для початку вони з дружиною обла-
штували грядки – ширина їх 1 м, а довжина 
може бути яка завгодно. Розташували їх з 
півночі на південь. Грядки відділяють від 
доріжок бордюрчиками (з бляхи, бетону, 
черепиці – чого завгодно) і на саму грядку 
не стають ногами, не затоптують. Ходять 
доріжками. Земля на грядках грудками – це 
нормально, її не треба розбивати і подрібню-
вати. Восени засівають грядку, наприклад, 
гірчицею, яка сходить на третій день. Перед 
випаданням снігу її скошують і залишають пе-
регнивати. Це органіка. А корінці залишають 
у землі: через них відбувається так званий 
«автоматичний полив». Облаштували ком-
постні ями, до яких викидають усе листя, 
скошені деінде бур’яни, гілочки від чищення 
винограду чи троянд, лушпиння від овочів… 
Додають мікробіологічні препарати, а гумус 
утворюється уже сам. Утворений продукт 
перегнивання – компост – вносять на грядки. 
Дотримуються земледогоджальної техноло-
гії. Стежки між грядками теж встеляють ско-
шеною травою (мульчею). До кожної лунки 
при посадці картоплі додають, наприклад, 
жменю лушпиння від цибулі, або шкаралу-
пу від яйця. Жодної хімії! Адже отрутохімі-
кати, створені для боротьби з шкідником, 
діють рік-два, і шкідники адаптуються. А 

люди – ні. З року в рік створюють 
все сильніші препарати, і все більша 
шкода від них для людського організму.  

«Ми не повинні воювати з природою, 
бо це війна з самими собою. Маємо йти 
з нею в одному ритмі, – переконаний пан 
Клайник. – Хімізація сільського господарства 
почалася у США, але вони вже давно від неї 
відійшли. Найдорожчі продукти – вирощені 
без «хімії». Органічного ж землеробства до-
тримуються країни, бідні на землі. Тому вони 
ці землі шанують». 

Дотримуються послідовники органічного 
землеробства й графіку сівозміни. «Якщо 
сіяти одне і те ж, рослини вибиратимуть з 
грунту одні і ті ж речовини», – пояснює Орест 
Оттович. Має спеціальну таблицю «Добрий 
попередник», у якій розписано, яку культуру 
після якої найкраще висаджувати. Практи-
кують сумісні посадки – розташування на 
одній грядці різних культур, шкідники яких 
не терплять сусідства одне одного і взаємно 
знищуються (наприклад, морква і цибуля). 
Висаджують сидерати — рослини, які тимча-
сово вирощують на вільних ділянках ґрунту 
для поліпшення його структури.

«Органічне землеробство – це система, 
технологія, – наголошує Орест Оттович. – Тут 
задіяні багато факторів, які пов’язані між 
собою. І якщо застосовувати окремі, висмик-
нуті з системи факти, – не буде результату». 

Його результат – полуниці, що родять 
тричі на рік, 120 стебел помідорів із рясними 
соковитими плодами на двох квадратних 
метрах, яскравий квітник пані Ніни Клайник 
від ранньої весни до пізньої осені, і вся-вся 
городина, за якою тепер родина Клайників 
уже не ходить на ринок. «На відміну від 
того, що було раніше – ціле літо з сапою, не 
розгинаючи спини – тепер ми практично 
лише ходимо поміж грядками і милуємося 
на них», – сміється пані Ніна.

   

ПОВЕРНУТИ УКРАЇНЦІВ ЗІ 
СВІТІВ ДОДОМУ

Несподівано, але метою органічного 
землеробства є не лише зайняти дозвілля 
людей і забезпечити свіжою продукцією 
їхні родини. Цей «нерозкручений» і не під-
триманий наразі державою пласт діяльності 
може вплинути на життя українців значно 
потужніше! «Виїзд наших людей за кордон 
у пошуках роботи спричинило соціальне 
сирітство, –  нагадує пан Клайник. – Якби 
люди мали роботу вдома, проблему подо-
лали б. Органічне землеробство може стати 
успішним бізнесом!»

І це не мрії, а реальність. У віддаленій 
перспективі, якби члени «Родини Коль-
пінга» почали запроваджувати на своїх ді-
лянках органічне землеробство, то могли б 
не лише самі харчуватися власною продук-
цією, а й зробити її товаром. За достатньої 
кількості товару (а урожайність тут висока 
за малих зусиль), громадська організа-
ція зайнялася б реалізацією, створивши 
для цього артілі, які шукали б покупця. 
Найбільшим попитом екологічно чистий 
товар користується на Заході. Пробитися 
туди непросто. Продукція, яку купують за 
кордоном, мусить пройти сертифікацію за 
західними стандартами. Її вартість – від 6 
до 15 тис. грн., чого не може собі дозволити 
окремий виробник. Об’єднання ж громадян, 
яке входить до міжнародної організації, 
могло би просувати цю продукцію, бути 
агентом своїх виробників. Але поки дійде до 
цього, Орест Оттович разом з однодумцями 
створюють на власному прикладі моделі, 
які згодом екстраполюють на суспільство. 
Найвищого врожаю не можна досягати 
будь-якою ціною! Завдання органічного 
землеробства – виростити з найменшими 
затратами, не нанести шкоди довкіллю та 
ще й зберегти родючість грунтів. Практичні 
рекомендації, як це зробити, читайте в на-
ступних числах «Версій».

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

– Його фірма виграла тендери на загальну суму 
майже півтора мільярда грн., – йдеться у замітці. – Хоча 
насправді фірма Марчевського практикувала вивезення 
на утилізацію за кордон замість смертельно небезпечних 
речовин трохи забруднений ґрунт, а також «освоювала» 
бюджетні кошти на утилізації вигаданих об’ємів пестици-
дів. До речі, Україна платила за утилізацію своєї землі за 
кордоном 35 грн. за кг.

Тетяна Чорновол додає, що 2012 року проти Марчев-
ського була порушена кримінальна справа, однак уже на-
ступного року її успішно «поховали».

– Та Марчевський швидко оговтався: цього літа він по-
дав до суду. І найчесніший Господарський суд Івано-Фран-
ківської області зобов’язав місцеву владу виплатити фірмі 
Марчевського 294 млн. 300 тис. 49 грн. 47 грн. начебто бор-
гу за послуги зі збирання шкідливих відходів на полігоні під 
Калушем в 2013 році, яких він насправді не надавав. А нині 
для мене взагалі повний шок: міністерство екології взялося 
відстоювати інтереси шахрая. Там ізнову заговорили про 
необхідність утилізації шкідливих відходів – і Марчевського 
запрошують як професіонала у цій справі, ще й лобіюють 
виплату йому тих 300 млн. грн. «боргу».

Серед тих, хто лобіює інтереси екологічного афериста, 
журналістка називає імена депутатів від БПП – Олега Не-
вади та Івана Рибака. 

– Рибак дуже переймався тим, що Марчевському затри-
мують виплату боргу в 300 млн. грн. і він має втрати через 
падіння гривні. Який інтерес у Рибака захищати Марчев-
ського, я не знаю, – йдеться далі у блозі.

Чорновол наводить кричущі факти злочинної діяльності 
Марчевського, які розміщені у відкритих джерелах, але 
Міністерство екології їх уперто не помічає.

– Британське Агентство з охорони довкілля отримало 
від заводу «Tradebe», куди направлялися відходи, звіт: 
Україна надсилає їм на переробку не гексахлорбензол, 
а «агрохімічні відходи, які містять небезпечні речовини, 
включаючи пестициди з 1-го по 11-й клас токсичності, із 
гексахлорбензолом включно». Причому, вміст гексахлор-
бензолу в цих відходах був мінімальний. За даними британ-
ського урядового агентства, 2010 року в різних партіях від-
ходів найбільший відсоток гексахлорбензолу складав 13%. 
Найменший – наближався до нуля. Тобто це було відверте, 
нахабне шахрайство: за скажені бюджетні кошти Україна 
відправляла до Великої Британії тисячі тонн… звичайної 
землі. Причина цього була проста і звична: «освоєння», 
тобто розкрадання бюджетних коштів.

– Ще кілька фактів: фірма Іллі Марчевського, яка за 
часів Януковича вигравала майже всі тендери на ути-
лізацію шкідливих відходів, називалася ТОВ «С.І. Груп 
Консорт». Причому, вигравала вона умовно: це були 
тендери з одним учасником. Були лише два винятки в 
Києві та Сумах, де фокус з першої спроби не пройшов. 
Тендерні комітети обурилися, бо виявили, що ТОВ «С.І. 
Груп Консорт» не має потрібного для роботи зі шкідливи-
ми відходами досвіду. Фірма «Сі буд систем» – підрядник з 
утилізації небезпечних відходів, у якій офіційно значився 
засновником Марчевський, перед тим, як перейти до такої 
специфічної діяльності, торгувала в Києві... ізраїльською 
білизною та шкарпетками. Однак із білизною якось не 
склалося: у балансі, зданому до податкової, за 2010 рік 
стояли суцільні нулі – жодного руху фінансів. Тому, пев-
но, Марчевський і перекваліфікувався. А що від продажу 
трусів до утилізації смертельно небезпечних речовин,  
– то це цілком в його стилі, – зазначає Тетяна Чорновол.

«Нардеп Іван Рибак 
«відбілює» екологічного 
афериста», – Тетяна 
Чорновол

Журналістка, а нині нардеп 
Тетяна Чорновол у своєму блозі 
на сайті «Українська правда» 
оприлюднила матеріал під назвою 
«Генпрокуратуро, врятуйте 300 
млн. для країни і посадіть нарешті 
злочинця», у якій розкриває 
екологічні афери монополіста з 
утилізації небезпечних речовин в 
Україні Іллі Марчевського

З невідомих причин «традиційним» у нас прийнято називати спосіб 
землеробства, яким займаємося упродовж останніх двох століть: 
щорічну оранку, безкінечне копання, сапання і хімічну боротьбу з 
бур’янами та шкідниками – вперту й безрезультатну.  Тим часом те, 
що розвивалося протягом шести попередніх тисячоліть, видають за 
оригінальну новинку – мабуть, через здатність людської пам’яті швидко 
забувати. 

Інженер-будівельник із Кіцманя Орест КЛАЙНИК, який зацікавився 
органічним землеробством з подачі брата-дачника, швидко захопився  
вирощуванням сільгосппродукції без надмірного застосування ручної 
праці та без використання отрутохімікатів. І тепер не лише сам отримує 
задоволення від процесу і від результату свого городництва, а й навчає 
цього інших. 



К
О

Л
О

Н
К

А
  Р

Е
Д

А
К

Т
О

Р
А

 
Не люблю лідера комуністів Симоненка за брехливість і дво-

ликість, але політики рідко бувають іншими. Та саме Симоненко сказав 
правду про те, що йде війна олігархів з олігархами. Це підтверджують і 
цифри: товарооборот Європи упав на 4,5 відсотка, а США – зріс майже 
на 7%. На території України вирішуються нині глобальні проблеми тран-
сконтинентальних груп, до яких рядові українці, як і рядові росіяни, не 
мають жодного стосунку. 

Уже не секрет, що на Сході воюють добре озброєні армії/банди олігар-
хів. Але ж ті хлопці знають, за що кладуть здоров’я та життя, бо воювати 
– це їхня професія, що забезпечує їх та їхні родини. 

А за що кладуть життя наші ненавчені хлопці, з яких 96% – за офіцій-
ною статистикою – мають серйозні вади здоров’я та в яких немає ні нор-
мального обмундирування, ні сучасної зброї, бо керівництво військового 
відомства давно все продало, чим збагатилося? Складається враження, 
що наші діти воюють за державу, якої практично немає. Адже навіть в СБУ 
сиділи й сидять (!) російські ФСБшники! Тож громадяни України зубожі-
ють, не маючи ні соціального захисту, ні впевненості у завтрашньому дні, 
а тепер ще й їхніх синів забирають на гарматне м’ясо. 

Йдемо далі. Наші зверхники не можуть домовитися й мирно вирішити 
питання, але й війну не хочуть оголошувати, бо не матимуть траншів від 
МВФ. У такому разі посилайте в АТО силовиків! У нас міліція була більша за 
армію. А ще ж маємо Службу безпеки України та інші воєнізовані структу-
ри. Воювати мають ті, хто вміє це робити. Та чомусь колишніх десантників 
не призивають. А про те, як навчалися студенти у часи Незалежності на 
військових кафедрах ходять не стільки легенди, як анекдоти. І що собою 
являла українська армія, де БТРи не могли виїхати на полігон, а лише 
імітували рух, бо не було пального, ми теж знаємо.  

Замість епілогу: верхівка країни протягом чверті століття дерибанила 
Україну, а тепер хоче, щоби її захищав нещасний народ, над яким добряче 
познущалися. Вибачайте, панове, якось нелогічно. 

Та задля справедливості маю сказати, що в нинішній біді винні також і 
всі ми, бо поводилися, як малі діти: купувалися на обіцянки, продавалися 
за гречку, сподівалися на «тата»… Тепер спокутуємо свою недалекогляд-
ність і несамостійність. А ще – втрату віри у Бога.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»              

Чия війна і хто має їхати 
на фронт 

Чому не 
воюють ті, хто 
цього навчений, 
– міліціянти, 
працівники СБУ, 
МНС, представники 
інших воєнізованих 
структур, бодай вояки, що служили у 
спецвійськах, а відправляють у пекло 
ненавчених і хворобливих юнаків?

МОБІЛІЗАЦІЯ: 

«МАТЕРІ НА КОЛІНАХ ПРОСЯТЬ НЕ ЗАБИРАТИ СИНІВ НА ВІЙНУ» 
Як розповів кореспондентові «Версій» сільський голова одного з сіл Кіцманського 

району, який дуже просив не давати його прізвища, він уже два дні – на корвалолі. «Жінки 
втрачають свідомість, лише бачать , як я підходжу до брами з повісткою, – каже він. – Го-
лосять… Матері стають переді мною на коліна, просять не відправляти синів на війну…» 

В іншому селі – Новоселицького району – кореспондентові «Версій» повідомили, що 
«нічого не поробиш – треба захищати Батьківщину, ми дуже стараємося,  розносимо пові-
стки.. Але інша проблема: деякі люди не відчиняють двері». 

Подібним чином реагують на мобілізацію і в Чернівцях: зачиняються в хатах і ховаються.
  

«СТВОРЮЄМО ЄДИНИЙ РЕЄСТР ТИХ, ХТО УХИЛЯЄТЬСЯ ВІД 
ПРИЗОВУ», – НАГОЛОСИВ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАР

Прогноз для таких «патріотів», як запевнив Віталій Чурай, несприятливий: 
– Відсутність за місцем проживання, перебування за кордоном не знімає відповідаль-

ності… Вони порушили «Закон про військовий обов’язок і військову службу» в частині 
військового обліку, «Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». За оголошеної мо-
білізації забороняється вибувати кудись на тривалий термін без повідомлення військового 
комісаріату. Зараз створюється єдиний реєстр тих, хто ухиляється від призову. Облвоєнком 
запевнив, що вживатимуть відповідні заходи до тих, хто ухиляється від мобілізації. Це пи-
тання вирішується нині на законодавчому рівні. 

Вл.інф.

Повістки прийшли батькові та сину

«Поки чоловіки воюють – ми їм допомагаємо»
Дружина бійця АТО з Чернівців Надія ПЕРЖАН розповідає про те, як збирала з друзями кошти на придбання 
тепловізора для прикордонників

Майже всі військовозобов’язані буковинці отримають  
чи вже отримали (станом на 27 лютого – понад 2500 осіб) 
повістки про мобілізацію. «Це робиться для того, щоби 
провести медичну комісію, з’ясувати їхній сімейний стан»,– 
повідомив обласний воєнком Віталій ЧУРАЙ на брифінгу, 
зауваживши, що повісток вручать набагато більше, ніж 
мобілізують. 

– Коли прийшла повістка чоловікові, я зрозуміла, що 
вже нічого не змінити: слід жити тим життям, що є. Кому 
було б легше, якби я почала плакати? Було розуміння, що 
хлопцям слід допомогти… – згадує Надія Пержан, політолог 
за освітою, мати 5-річної доньки. Її чоловік, прикордонник, 
перебуває в зоні АТО від вересня 2014 року. Надія розпові-
дає, що в їхній родині навіть мови не було про те, що чоловік 
не хоче чи не піде захищати Україну. 

– Звісно, хвилювалася. Якось прокинулася вранці від 
того, що чоловік мене будить: «Зачини за мною двері», – як 
він завше робив, коли їхав на роботу. За хвилину прийшло 
розуміння – він ТАМ. Та я ні на секунду не дозволяла собі 
піддатися суму чи зневірі: «В наших хлопців усе буде до-
бре!».

 Порятунок у важкі часи, вважаю, – це допомагати 
іншим. Я зателефонувала чоловікові і запитала, чи є в них 
тепловізор. Він сказав, що мають старий, ще радянського 
зразка, який за хмарної погоди малоефективний. Чула та-
кож розповіді волонтерів про випадки, коли бійці гинули, бо 
в них не було тепловізора. І я собі вирішила: зберу гроші на 
цей прилад! Це буде моїм внеском у справу захисту України, 
поки наші хлопці там воюють. Почала телефонувати, роз-
повідати друзям і знайомим. Багато хто відгукнувся. Мій 
сусід дав 7 тис. гривень, генеральний директор «Трембіти» 
Стелла Станкевич відгукнулася по-материнськи – виділила 
15 тис. гривень. Але тепловізор коштував 65 тисяч гривень 
(за курсом долара у 16,6 грн), а мої знайомі закінчилися. 
Тоді на допомогу прийшла Надія БАБИНСЬКА: вона зверну-
лася до своїх знайомих, організувала збір коштів у магазині 
«Караван». Гроші в «Каравані» давали переважно прості 

люди. Часом – останні гривні, що й на проїзд не залишало-
ся. Навіть хлопець, який збирає візочки в магазині, коли 
дізнався, на що збираємо – підійшов, допоміг. Якось підій-
шов гурт юнаків, вкинули 5 доларів і запитують: «Ви такі 
гроші берете? Ми – з Криму…» Видно було, що в них – така 
ностальгія за Україною, де люди разом допомагають армії, 
вболівають за свою землю... 

Різні ситуації були. Бізнесмен з сусідньої області, який, 
мені розповідали, допомагав армії завжди, відмовив мені, 
бо мій чоловік родом з Чернівців, а не з його країв. Та го-

ловне – ми зібрали гроші на тепловізор, придбали його й 
передали хлопцям! 

Згодом Надія Пержан організувала збір коштів на 
придбання теплих курток для чоловіка та його товаришів 
по службі. Жінка каже, що найважчим періодом було очі-
кування, коли чоловікові прийшла повістка, а він ще не 
поїхав до зони АТО. Коли ж поїхав, зателефонував, що все 
добре, – спокійніше стало. 

– Тепер є відчуття, що живеш життям України. Допо-
магаю, чим можу, нашим бійцям. Вірю і знаю, що все буде 
добре: наші хлопці повернуться з перемогою. «Мій тато – на 
війні, але ще зовсім трохи – і буде весна, він повернеть-
ся, – сказала моя 5-річна донечка нашій знайомій. – Інші 
татки-солдати підуть на війну, і тоді наш повернеться». Що 
тут скажеш? Таким, як раніше, життя наше вже не буде.. 
Повинні наші хлопці йти на війну, а ми – на них чекати 
і допомагати, чим можемо. Чим більше хлопців буде на 
Сході – тим швидше ми здобудемо перемогу. Не можна 
сидіти вдома й чекати на мир. До нас росіяни прийшли не 
з миром, а з війною. І ми повинні відстояти мир на Україні, 
захистити рідну землю..

Хочу особисто звернутись до матерів і дружин, 
рідних, тих справжніх чоловіків, 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! (Надія 
ПЕРЖАН)

одні ховаються, інші – воюють…
«Поляжемо ми – вони 

прийдуть до вас»
Віктор ДУДАР в зоні АТО з літа 2014 року. Доброволець, десантник. 

У мирному житті – відомий журналіст (працював у різних ЗМІ Чернівців і 
Львова). 

Справжній чоловік і просто хороший хлопець. Таким його знають і 
люблять у Чернівцях і у Львові. Чекають, пишаються. 

У грудні 2014-го Віктор приїжджав у відпустку. Написав у ФБ за час 
відпустки лише один пост. Прочитайте його слова, будь ласка, перш ніж 
вирішите зачинитися у квартирі, щоби уникнути отримання повістки. По-
дивіться в його очі, коли  йтимете з друзями на пиво, щоби «авторитетно» 
поговорити про те, що воювати за олігархів не збираєтеся.  

 Dudar
26 грудня 2014 р. о 23:45  
…Що я вам скажу, мої солодунчики. Мені ставили багато дебільних 
питань: що їли, де спали, як там, чи не страшно? 
Там страшно. Справді. І ти постійно дякуєш Богу за те, що живий і 
твої товариші живі. 
Коли ми чуємо ці питання, ми кажемо: там прикольно.
А для представників тієї статі, яка, переважно, носить штани, 
відповідаємо: поїхали з нами.
Відмазки про політиків, визначення <АТО це чи війна>, вони – гнилі. 
Те, що зараз відбувається – це чергові національно-визвольні 
змагання. 
Нам пох*, як обізвуть війну. За Батьківщину воювати ж треба. Якщо 
ти чоловік і українець. 
Поляжемо ми – вони прийдуть до вас.

Повістки коменданту Чернівецької обласної державної 
адміністрації 59-річному Дмитру ЧЕРНИШОВУ та 25-річному  
сину Максиму прийшли водночас. Чоловіки передали облас-
ному військовому комісару Віталію Чураю заяви з проханням, 
щоби їх відправили добровольцями захищати Україну, ще 
влітку 2014 року. 

Проте і в сина, і у батька медики виявили тоді певні про-
блеми зі здоров’ям. Півроку Чернишови добивалися повістки. 
«То дрібниці – проблеми, які віднайшли медики», – жартує 
Дмитро Чернишов, якого у Чернівцях всі називають лагідно 
«дядя Діма» і знають як найпершого помічника волонтерів.

Дмитро Чернишов – штурман, закінчив Одеське вище 

інженерне морехідне училище,  син Максим – програміст. 
Рішення про те, щоби йти добровольцями, вони прийняли 
удвох. 

– Моя дружина нас підтримує, – каже Дмитро Чернишов. 
– Вона ж усе розуміє: Батьківщину слід захищати. Знаю, що 
дехто уникає мобілізації. Не можу зрозуміти таких чоловіків. 
Адже наша рідна земля – в небезпеці! Дехто каже, що пішов 
би служити, але в добровольчі підрозділи. Бо люди не дові-
ряють владі… Та я не хочу, щоби на нашу землю прийшли 
агресори. Ставати на коліна перед ними теж не збираюся.

Фото Тетяни Спориніної
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Повістки прийшли батькові та сину

«Поки чоловіки воюють – ми їм допомагаємо»
Дружина бійця АТО з Чернівців Надія ПЕРЖАН розповідає про те, як збирала з друзями кошти на придбання 
тепловізора для прикордонників

Фронт кличе і медиків
А хто лікуватиме буковинців?

Медиків Буковини масово призивають вою-
вати. Повістки приходять до всіх лікувальних 
установ міста. Їхні керівники б’ють на сполох: 
хто ж лікуватиме людей в області?..

Під мобілізацію потрапили лікарі «швидкої». Вони 
вже отримали повістки і проходять медогляд. 

– Наразі ми отримали 16 повісток. Десять з них розда-
ли, і лікарі пішли на медкомісію, – каже Володимир ЄЛЕНЄВ, 
головний лікар Чернівецького обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф. – Ще шість з 
різних причин не вручили: хтось у відпустці, хтось перебу-
ває за межами області, кілька чоловіків на лікарняному. 

Троє медиків чернівецької «швидкої» вже півроку 
перебувають у зоні АТО. Там виконують свій без-
посередній обов’язок: надають першу допомогу, 
рятують життя людей.

– Ніхто з лікарів не відмовляється від отри-
мання мобілізаційного посвідчення, – зазна-
чає Володимир Єленєв. – Хоча, зважаючи 
на загальну ситуацію в Україні – загрозу 
терактів, постійні повідомлення про за-
мінування цивільних об’єктів і загальне 
збільшення кількості викликів «швидкої» через 
серцево-судинні захворювання, медики екстреної 
служби потрібні й тут, у Чернівцях.

Чверть медичного персоналу Чернівецького обласного онкодиспансеру отримала 
повістки. Усім – від 25 до 45 років.

– Повісток дуже багато. Наша лікарня нині перевантажена: пацієнтів не 100, а 135 
відсотків від належного навантаження, – каже Анатолій ГОНЦА, головний лікар он-
кодиспансеру. – Ми занепокоєні тим, що у краї нікому буде рятувати людей від раку. 
Боремося за раннє виявлення, але ж виявляти буде нікому. Ситуація важка.

Чи не найбільша лікарня Чернівців – обласна – теж отримує повістки. Наразі їх на-
дійшло 121. 

– Причин для паніки нема, – наголошує Володимир УШАКОВ, головний лікар 
Чернівецької обласної клінічної лікарні. – Наші лікарі готові не лише працювати в 
зоні АТО, а й розгорнути на базі нашого терапевтичного відділення ще одну хірургію і при-
ймати поранених з фронту. Я попередив своїх підлеглих, що за ухиляння від мобілізації 
загрожує позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. 

Менше повісток отримала Чернівецька міська лікарня швидкої медичної допомоги. 
Поки що для проходження медкомісії викликали 27 лікарів. 

– Наш медичний заклад – ургентний. Ми цілодобово приймаємо хворих і проводимо 
операції. Можливо, через це повісток не так багато, – вважає головний лікар Олек-
сандр ГРУШКО.

Натомість на брифінгу Віталій ЧУРАЙ, обласний військовий комісар, повідомив, 
що лікарі на фронті справді потрібні, але не так багато.

– Ми повинні призвати 22 лікарів – офіцерів запасу, – каже Віталій Чурай. – Серед 
них можуть бути й жінки.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Чернівчани створили 
перший в Україні 
онлайн-майданчик 
для допомоги армії

Перший в Україні онлайн-майданчик за принципом колективного 
збирання коштів для реалізації певного проекту створили чернівецькі 
підприємці, які вже тривалий час допомагають бійцям АТО.

 В Україні існують десятки волонтерських організацій з допомоги 
бійцям АТО. Та як зорієнтуватися в цьому тим, хто хоче допомогти 
армії: яку організацію обрати, яким чином здійснити допомогу – пере-
казати кошти на придбання саме обмундирування чи одягу, харчів чи 
ліків, або ж на допомогу постраждалим в АТО чи родинам загиблих 
бійців, а, може, й іншим способом?

– Єдиного майданчика в інтернет-просторі України, де були б 
представлені ВСІ волонтерські організації, які перебувають у Єдиному 
реєстрі волонтерів, довіра до яких не спричиняє сумнівів і надаючи 
допомогу через які можна бути певним, що не натрапиш на шахраїв, 
не було, – розповідає Петро, підприємець. – Надто актуально це для 
доброчинців, які живуть за кордоном, – адже вони не знають волонтерів 
особисто, не мають змоги відстежити, на що конкретно йде допомога, 
кому її надали.

Тому Петро з однодумцями вирішили створити онлайн-майданчик 
для допомоги бійцям АТО та їхнім родинам – місце, де зустрічаються по-
треби й можливості. Це сайт, на якому небайдужі люди можуть за участі 
волонтерів допомогти українським воякам, які мужньо боронять нашу 
батьківщину, та їхнім сім’ям.

– Ми не є суб'єктом взаємин між військовими і тими, хто надає допо-
могу, та волонтерами. Ми лише місце, де вони ефективно взаємодіють, 
– пояснює Петро. – Наша мета – створити зручну перевірену базу даних 
для доброчинців з України та з-за кордону (передбачається англомовна 
версія). Водночас це платформа для волонтерів, на якій вони зможуть 
викладати найсвіжішу інформацію про потреби бійців. А головне – це 
перший ресурс, на якому, по-перше, кожний може онлайн обрати, на 
що саме переказати кошти і , по-друге, миттєво відстежити, чи додалися 
переказані гроші до суми, призначеної для закупівлі, і, по-третє, після за-
купівлі волонтери звітують про те, що дійсно доставили допомогу бійцям 
АТО чи їхнім родинам (документи, фото, відео, свідчення військових).

Вл.інф.

Сайт («Братерство» (http://braterstvo.org) вже 
працює. Запрошуємо до співпраці волонтерські 
організації (повідомляйте про свої потреби, але й 
будьте готовими до того, що робота сайту передба-
чає звіт про кожну використану копійку) та добро-
чинців, які можуть буди впевненими у абсолютній 
прозорості надання допомоги бійцям АТО. 

ловне – ми зібрали гроші на тепловізор, придбали його й 
передали хлопцям! 

Згодом Надія Пержан організувала збір коштів на 
придбання теплих курток для чоловіка та його товаришів 
по службі. Жінка каже, що найважчим періодом було очі-
кування, коли чоловікові прийшла повістка, а він ще не 
поїхав до зони АТО. Коли ж поїхав, зателефонував, що все 
добре, – спокійніше стало. 

– Тепер є відчуття, що живеш життям України. Допо-
магаю, чим можу, нашим бійцям. Вірю і знаю, що все буде 
добре: наші хлопці повернуться з перемогою. «Мій тато – на 
війні, але ще зовсім трохи – і буде весна, він повернеть-
ся, – сказала моя 5-річна донечка нашій знайомій. – Інші 
татки-солдати підуть на війну, і тоді наш повернеться». Що 
тут скажеш? Таким, як раніше, життя наше вже не буде.. 
Повинні наші хлопці йти на війну, а ми – на них чекати 
і допомагати, чим можемо. Чим більше хлопців буде на 
Сході – тим швидше ми здобудемо перемогу. Не можна 
сидіти вдома й чекати на мир. До нас росіяни прийшли не 
з миром, а з війною. І ми повинні відстояти мир на Україні, 
захистити рідну землю..

Хочу особисто звернутись до матерів і дружин, 
рідних, тих справжніх чоловіків, 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! (Надія 
ПЕРЖАН)

Чернівецький воєнком не 
планує надихати добровольців 
особистим прикладом, але 
готовий написати рапорт на 
АТО

Показати приклад буковинцям, серед яких добровольців набрало-
ся заледве кілька десятків (до прикладу, в інших областях – по кілька 
сотень), і вирушити в зону АТО чернівецький обласний військовий 
комісар Віталій ЧУРАЙ вважає недоцільним. Хоча рапорт на АТО на-
писати готовий.

Про це облвоєнком розповів на брифінгу «Особливості проведення 
четвертої черги мобілізації» 27 січня. Йому нагадали, що кілька місяців 
тому Президент сказав, що військкомати повинні очолити люди, які 
повернулися із зони АТО. Журналісти запитали, чи не планує Віталій 
Чурай застосувати свій бойовий досвід на Сході України, показавши 
таким чином приклад краянам. 

– Я у військовому комісаріаті працюю вже майже 20 років, – на-
голосив воєнком. – Не думаю, що прийде людина, яка краще знає, 
як проводити мобілізацію. Це – по-перше. Та і я вже не раз говорив, 
що 27 років тому півтора року брав участь у бойових діях. Маю важкі 
поранення, відмітки від п’ятки до маківки. Крім того, понад 20 із моїх 
офіцерів уже побували в зоні АТО. Практично всі військові комісари 
були в зоні проведення антитерористичної операції. Ще 11 офіцерам 
надали відношення на переведення після поранень. Вони вже при-
бувають до нас і починають роботу у військових комісаріатах. Окрім 
цього, існує специфіка роботи військового комісаріату. 

Цієї роботи ніде не вчать. Є двотижневі курси, де навчають основ. 
Зараз простіше командувати взводом, ротою, батальйоном, ніж пра-
цювати у військовому комісаріаті. Повірте моєму досвіду. Я готовий 
написати рапорт. 

…Я ж не піду командиром взводу, мене не призначать ним. Я вже 
перебував два тижні у зоні АТО. Був під трубами теплоелектростан-
ції під Щастям, спілкувався із солдатами, офіцерами. На передових 
блок-постах був. Виконував завдання, які мені визначили, – сказав 
на завершення Чурай.

Вл.інф.

Відтепер доброчинці можуть, не виходячи 
з дому, не лише обрати, яку конкретно 
допомогу і якому бійцю АТО вони хочуть 
надати, а й простежити в режимі реального часу 
надходження коштів і надання допомоги.

одні ховаються, інші – воюють…

інженерне морехідне училище,  син Максим – програміст. 
Рішення про те, щоби йти добровольцями, вони прийняли 
удвох. 

– Моя дружина нас підтримує, – каже Дмитро Чернишов. 
– Вона ж усе розуміє: Батьківщину слід захищати. Знаю, що 
дехто уникає мобілізації. Не можу зрозуміти таких чоловіків. 
Адже наша рідна земля – в небезпеці! Дехто каже, що пішов 
би служити, але в добровольчі підрозділи. Бо люди не дові-
ряють владі… Та я не хочу, щоби на нашу землю прийшли 
агресори. Ставати на коліна перед ними теж не збираюся.

Фото Тетяни Спориніної
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Час профспілок як «школи комунізму» минув, але від нас залежить, 
як швидко ми позбудемося цього рудимента компартійної епохи 

Старі профспілки – як пудра до лиця: 
збирають гроші і прислуговують своїм 
роботодавцям

ФПУ-ІМІТАТОР ЗАХИСТУ ТРУДЯЩИХ   
За роки незалежності в Україні пішла в 

небуття «загальнонародна власність»,  пере-
творившись здебільшого на власність конкрет-
них олігархів і вчорашніх компартійних босів; 
визнане (але не забезпечене належно) право 
на приватну власність; ліквідовані інститути 
комуністично-тоталітарного устрою. «Лєнін-
ци» познімали вивіски зі своїх небідних офісів, 
країною прокотився «лєнінопад». І лише третій 
«кит» комуністичної системи вцілів і плаває в 
каламутному морі суспільних баталій – ленін-
ські профспілки. 

У царині жирних залишків ще не привати-
зованого профспілкового майна з численними 
санаторіями, палацами культури, базами відпо-
чинку та «будинками профспілок», на багато-
мільйонні суми щомісячних профвнесків жиру-
ють профбоси Федерації профспілок України від 
Києва аж до «самих до окраїн». Тишком і поза 
суспільною увагою плаває цей «кит», ховаю-
чись, аби ніхто не збагнув часом, що ФПУшники 
є  не захисниками трудящих, а лише імітатора-
ми, які живляться з майна профспілок і профв-
несків. А ще точніше, ці внески стали фактично 
ще одним податком на зарплати бюджетників, 
працівників державних і комунальних підпри-
ємств. І союзники в них – профспілкові боси 
на підприємствах, що належать олігархам. А 
чи було колись таке, щоби ці профспілки за-
хищали інтереси найманих працівників у сфері 
трудових відносин? Чи, може, профорг відстояв 
учителя чи захистив медсестру – працівників, 
які  наповнюють профспілкову кассу ФПУ чесно 
заробленими гривнями? 

ТРИСТОРОННЯ ТРУДОВА УГОДА – 
ВЕРХ ЦИНІЗМУ 

Цинічно виглядає і так звана «тристороння 
угода» між владою, роботодавцями та трудящим 
людом. Організацію роботодавців очолює олігарх 
Фірташ, який зріс на грошах Путіна і зараз пере-
буває під наглядом австрійського правосуддя. А 
нібито від народу  Федерацію профспілок України 
донедавна очолювали представники злочинної 
влади: прізвища регіоналів Хари, Стояна всім 
відомі…  

А це ж та ФПУ, яка роками «прихватизовувала» 
рухоме і нерухоме майно. Згадаймо лише резонансну 
судову справу стосовно продажу панами Шквар-
ковським «енд компані» єдиного пансіонату матері 
і дитини «Зелені пагорби» у Виженці Чернівецької 
області. Саме наша Конфедерація профспілок зупи-
нила протиправні дії профспілкових чиновників, які 
«переплутали» майно людей з власним.

ПОДАТОК НА ПРОФСПІЛКУ 
Ніхто інший як ФПУ освячувала владу Яну-

ковича! Та й у Чернівцях голова облпрофради 
двічі поспіль був довіреною особою Януковича 
на президентських виборах! А під час Революції 
Гідності нинішні керівники ФПУ зверталися до 
Генпрокуратури з вимогою си-
лою звільнити Будинок проф-
спілок від народу, а потім ви-
магали й отримували (!) плату 
за перебування учасників Ре-
волюції в Будинку профспілок на 
Майдані Незалежності! 

Навіяв же цю статтю пленум 
Чернівецької облпрофради, яку 

незмінно очолює від кінця 80-х років минулого сто-
ліття пан Шкварковський. Він бадьоро декларував 
свою вірність інтересам трудящих, вбачаючи голо-
вне завдання «у збереженні трудових колективів, 
намітивши план конкретних заходів для того, щоб 
якомога швидше реанімувати наше виробництво, 
тобто бюджетоутворювальні галузі». 

Та схоже, що реанімувати він хоче швидше 
ленінсько-сталінські профспілки, які пересиділи 
важкі для суспільства й держави часи і навіть за-
робили на цьому, продаючи профспілкове майно. 
Та ще імітували діяльність – у теплих кабінетах 
з непоганою зарплатнею: 94% усіх профспіл-
кових внесків йдуть на зарплату керівників 
облпрофради. 

Та найбільшим їхнім «досягненням» за роки 
незалежності України була і є тотальна дис-
кредитація профспілкового руху. Бо саме за-
вдяки таким «захисникам трудового люду» про 
профспілки існує єдина думка: від них – жодної 
користі, тільки кошти збирають. А один місцевий 
чиновник достатньо високого рангу з гумором 
сказав: «профспілки як пудра до лиця».  

Українському народові, аби відчути себе 
вільним, треба відстоювати свої права у сфері тру-
дових відносин, які є найважливішими для кожної 
людини і родини. Час відправити на звалище історії 

услід за комуністами й кому-
ністичні профспілки, а їхнє 
майно передати у користу-
вання новим профспілкам 
на конкурсних засадах без 
права приватизації. А до 
пп. Стояна, Хари та інших 
ФПУшних загальноукраїн-
ських та обласних керівни-

ків, мабуть, є запитання не тільки від людей, а й від 
прокуратури…

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО БЕЗ 
СУЧАСНИХ ДІЄВИХ ПРОФСПІЛОК 
НЕМОЖЛИВЕ

Нині ж ми маємо ситуацію, коли ФПУ, нібито 
виступаючи від імені всіх найманих працівників 
України, насправді представляють тільки своїх 
босів, які вросли у свої профспілкові крісла ще від 
часів Радянського Союзу. І непогано живуть з «по-
датку на профспілку». При цьому вдають, що все 
це – «по-європейськи», присипляючи суспільство 
та нейтралізуючи спроби розбудови потенційно 
найпотужнішого сегмента громадянського суспіль-
ства – профспілкового руху в Україні. 

Польська профспілка «Солідарність» відіграла 
ключову  роль у становленні демократії,  по суті, 
проклала демократичний шлях розвитку країни. 
Сподіваємося, що українська солідарність дозво-
лить усім нам об’єднатися в розбудові справжнього 
європейського майбутнього для України! Час 
профспілок як «школи комунізму» минув, але від 
нас залежить, як швидко ми позбудемося цього 
рудимента компартійної епохи.

Не будьте байдужими, об’єднуйтеся! Разом – 
для кожного!
Лідія АНЦИПЕРОВА, голова ради Конфедерації 
профспілок недержавного сектору економіки 

Чернівецької області

Контакти: (0372) 57-30-34, (099)204-28-14, 
e-mail:  kpbukovina@gmail.com

Депутат – не слухняний штампувальник рішень, а інструмент 
впливу на владу

УСІ МИ З МАЙДАНУ 
Рік був насичений подіями, що не оминули 

й членів нашої фракції. Вислів «майдануті», 
мабуть, на все життя приліпився до більшості з 
нас. Майже щодня у Чернівцях, які стали центром 
політичного життя області та спротиву тодішній 
владі, тривали протести, організовані нашими 
партійцями. Сумні події 2014-го згуртували нас 
і змусили скликати позачергову сесію райради. 
Нам вистачило сил і мужності, незважаючи на 
шалений тиск з боку керівництва ОДА, не тільки 
засудити злочинні дії тодішньої влади, а й при-
йняти рішення сесії (58% голосів «за») про звер-
нення до Верховної Ради щодо відставки уряду та 
імпічменту президенту Януковичу. 

Цілодобові чергування в наметах на Цен-
тральній площі, пікети біля міської та обласної 
рад, два штурми останньої, збір коштів, теплих 
речей, продуктів, ліків, предметів першої необ-
хідності, допомога учасникам АТО – такі турботи 
депутатів від попередньої зими й дотепер. 

У минулорічному лютому, в день розстрілів 
у Києві, депутати виключили з фракції «Батьків-
щини» голову Шевченківської райради М.Пазюка 
за співпрацю з ПР, ініціювали проведення поза-
чергової сесії та внесли пропозицію про зняття 
його з посади. Протягом звітного періоду усі 
депутати брали активну участь у двох виборчих 
кампаніях, а також зібрали майже 12 тис. підписів 
з організації і проведення в Україні референдуму 
щодо майбутнього вступу до НАТО. 

КЕРІВНИКИ ЖРЕПІВ ТЕПЕР 
ЗВІТУЮТЬ НА СЕСІЯХ              

Найактивніше працювали на 8 пленарних за-
сіданнях райради у звітному періоді депутати  Г. 
Виноградова та Ю.Півень. На 9 засіданнях фракції 
та 3 спільних засіданнях з бюро Шевченківської 
райпарторганізації попередньо обговорювалися 
питання порядку денного сесій і визначалися з 
голосуванням та виступами. Позаяк напрямки 
діяльності міських депутатів дещо відрізняються 
від районних, увагу зосередили на особистих 
прийомах і зустрічах з мешканцями в округах. 
Реально допомагали громадянам у вирішенні їхніх 
проблем. Лише запитів і звернень з різних питань 
підготували 37.   

В центрі уваги депутатів – капітальний і поточ-
ний ремонт покрівель, фасадів, балконів, мереж 
тепло- і водопостачання та каналізації, перене-
сення сміттєконтейнерів та збільшення їхньої 

кількості, заборона самовільного  перепланування 
із наступними будівельними роботами, демонтаж 
витяжних систем і кондиціонерів, які загрожують 
стану здоров’я мешканців, неякісні послуги при-
ватних та комунальних підприємств з утримання 
будинків, споруд, прибудинкових територій, 
несвоєчасне вивезення сміття, перерахунки за 
ненадані житлово-комунальні послуги. Ці питання 
детально розглядалися на запроваджених депу-
татами звітах керівників ЖРЕПів на сесіях райради 
та засіданнях виконкому. Пропозиція звільнити з 
посади керівника ЖРЕПу №17 призвела до того, що 
його працівники зробили належні висновки й поча-
ли виконувати роботи за ті кошти, які сплачуються 
за обслуговування житлового фонду. 

ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНКИ – СПРАВА 
КОНКРЕТНА

Депутати Г.Виноградова та В.Безручак брали 
активну участь у затвердженні переліку об’єктів 

житлового господарства району, на капремонт 
яких виділялися гроші. За їхніми пропозиціями не 
тільки включені до цього списку, а й проконтрольо-
вані частковий ремонт буд. №89 по вул. Б. Хмель-
ницького,  ремонт балконних галерей у гуртожитку 
на Бережанській, 23, гідроізоляція фундаменту 
буд. №11 по вул. Київській. Ці ж депутати ініціюва-
ли щодо ремонту дороги збори мешканців вул. Б. 
Хмельницького, які були висвітлені на 4 обласних 
телеканалах.   

Депутат П. Котюшко після звернення мешкан-
ців мікрорайону за власні гроші відновив автобусну 
зупинку маршрутів №№3,4,27 біля клубу по вул. 
Горіхівській, 1, яка свого часу була демонтована. 
Звернення мешканців до депутатів різних рівнів 
результатів не давали. Тим часом вона для мікрора-
йону життєво важлива. Тут розташовані поліклініка 
з денним стаціонаром, відділення зв’язку, клуб з 
гуртками для дітей, дві школи, дитсадок, відділення 
міліції. До наступної зупинки йти далеко і незруч-
но, особливо в зимовий період. Тож, погодивши в 
інстанціях, депутат відновив зупинку. 

Результативно надавалася матеріальна допо-
мога малозабезпеченим громадянам, інвалідам – на 
лікування, подолання наслідків пожежі. Традицій-
но надавалася допомога дітям із малозабезпечених 
сімей. А у день Св. Миколая депутати Виноградова 
і Безручак, спільно з головою Шевченківської рай-
парторганізації, депутатом облради п. Пуршагою, 
передали школярам Чернівецької школи-інтернату 
№2 багато настільних ігор.      

Аналізуючи зроблене, міркуємо над тим, що 
треба зробити у 2015 році. Адже децентралізація 
влади – маємо надію, що вона таки відбудеть-
ся – потребує від майбутніх депутатів із новими 
повноваженнями не бути слухняними штампу-
вальниками рішень, а нести відповідальність за 
виконання прийнятих і стати дієвим інструментом 
впливу на  владу. 

Галина ВИНОГРАДОВА, керівник фракції 
«Батьківщини» у Шевченківській райраді 

Чернівців

Практично всі отри-
мані облпрофрадою  
внески йдуть на зарп-
лату та утримання її 
керівників 

Відновлена за кошти депутата 
зупинка  перед відкриттям

®

У фракції ВО «Батьківщина» 
в Шевченківській райраді 
Чернівців – 9 небайдужих 
депутатів. Троє з них очолюють 
постійні комісії. Фракція звітує 
за 2014 рік.



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,2
1.00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.30,23.15,0
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.
11.00,18.55 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 Як це?
14.15 Свiтло.
14.45 Надвечiр`я...
15.40 Euronews.
15.55 Х/ф «Лондонська рiчка».
17.30 Д/ф «Палiтра. Iв Клейн».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
21.40,05.45 Тен iс .  Кубок 
Федерацiї. Щоденник.
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.
03.00 Х/ф «Пора жовтого лис-
тя», 2 с.
04.10 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30,00.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,02.55 Т/с «Сила. Повер-
нення додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30 Т/с «Слiпа».
14.00,14.55,15.50 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10,03.40 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
22.00 «Сказочная Русь».
22.30 «Право на владу 2».
00.35 Мелодрама «Лукас».
02.05 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
,12.00,14.00,16.00,17.50 «Но-
вини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.20,03.35 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.30,16.15 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.30,04.20 Т/с «Будинок бiля 
великої рiки».
00.20 Т/с «Банкiри».

   ICTV
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
09.45,02.40 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».
14.40,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
21.15 Т/с «Лiсник».
23.05 Х/ф «Сибiряк».
00 .50  Х /ф «М онгол» .  (2 
категорiя).
04.05 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 
3.30, Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20 ,20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
9.00, 14.10, 22.15 17 хвилин 
правди
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
14.00 Посередині
15.00 Мовний бар
15.05 Правила етикету
15.20, 21.00 Журналістське роз-
слідування
15.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
23.30 Теми дня
2.30 Анатомія культури
5 .00  Т /С  “Спек а  в  Лос -
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:30, 21:00  Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш екс-
перт» 
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, 15:5, 19:25, 
21:5, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша

08:05, 18:00 «Століття воєн»
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 03:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 «Зірковий марафон»
13:45 «Золота колекція кінема-
тографа»    
15:05 «Подружки»   
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Феєрія мандрів»
17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
18:25, 23:00 «Слідство інфо»   

    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, 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» 
10.29 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.) 
10.55, 16.17 «Новини» (рум. 
мов.) 
11.05, 20.00 «Зелений БУМ» 
11.34, 17.00 «Країна талантів» 
12.00, 00.40 Д/ф«Подорож до 
невідомого» 
12.30, 01.10 Д/ф«Наука семи 
морів» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30, 16.30, 04.40, 05.30 «Те-
лемеридіани» 
17.30 «Погляд» 
19.30 «Пам’ять» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
23.00, 02.10 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
23.30, 01.40, 05.45 «А музика 
звучить»
02.40 «Діловий ритм»
03.40 «Своє українське» 
03.55 «Дорога на Схід»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25 Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.55 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов», 
13 i 14 с.

11.50,19.45,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00,04.10 Т/с «Безсмертник», 
4 с.
21.00 Т/с «Рiк у Тосканi», 7 i 8 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 19-21 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Фiксики».
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 «Йоринда i Йорин-
гель».
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»..
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Т/с «Говорить полiцiя!»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.50 Т/с «Коломбо».
11.15,22.00 Т/с «Елементарно 
2».
13.05,19.30 Т/с «Вулицi роз-
битих лiхтарiв 13».
15.00,19.00,21.40,03.00,04.35 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Пе-
тербург».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Маямi 7». (2 
категорiя).
02.15 «Покер. Велика гра».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Випадковий свiдок».
05.05 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.45 «У пошуках iстини. Ка-
терина Велика: пристрасть i 
влада».
06.25,18.00,22.00 «Вiкна-
Новини».

07.00,16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Зiркове життя. Зiрки з 
дитбудинку».
09.50 «Моя правда. Томас 
Андерс. Сповiдь марiонетки».
10.50 «Моя правда. Iрина Апек-
симова. Cльози залiзної ледi».
11.50,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.45 «МастерШеф».
18.35 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Зiркове життя. Мiй бать-
ко-ангел».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла 2».
00.25 Х/ф «Iнтердiвчинка». (2 
категорiя).
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
05.39 25-й кадр.
06.35,07.59 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.57,07.36 М/с «Кунг-Фу панда: 
легенди крутизни».
08.00,18.00,02.20 Репортер.
08.05 Стажери.
09.44,10.22,10.45,11.24,11.47,1
2.26,12.49,13.28,13.52,14.27,14
.51,15.30 Т/с «Щасливi разом».
15.54,16.33,16.57,17.37,19.00,1
9.38 Т/с «Воронiни».
18.20,01.39 Абзац!
20.00,20.38 Т/с «СашаТаня».
21.00 Х/ф «Матриця 2».
23.45 Х/ф «Озеро страху 3: 
Тихий вир».
02.25 Служба розшуку дiтей.
0 2 . 3 0 , 0 3 . 1 3 , 0 3 . 5 6  Т / с 
«Плiткарка 5».
04.39 Зона ночi.

   «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 «Полювання на 
асфальтi».
13.45 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Ментовськi 
вiйни 6».
22.00 Т/с «Меч». (2 категорiя).
01.00 Х/ф «З Дону видачi не-
має». (2 категорiя).
02.25 Х/ф «Страченi свiтанки».

   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.00,21
.00,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.30,05.35 
Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,17.00,23
.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.
11.00 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 Театральнi сезони.
14.45 Вiра. Надiя. Любов.
15.45 Euronews.
16.05,02.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Одиночна змiшана естафета.
17.10 Д/ф «Палiтра. Давiд».
17.45 Новини. Свiт.
18.25,03.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
Змiшана естафета.
21.40,05.45 Тен iс .  Кубок 
Федерацiї. Щоденник.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 Музичне турне.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля 3».
11.05,03.30 Т/с «Сила. Повернен-
ня додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30 Т/с «Слiпа».
14.00,14.55,15.50 «Сiмейнi ме-
лодрами 4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.20 «Мультибарбара».
20.55 «Вечiрнiй Київ».
22.55 «Свiтське життя».
23.55 Х/ф «Рiзня».
01.40 Трилер «Роздiльник».
04.15 «Грошi».
05.20 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 «М/ф».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00,17.50 «Новини».

07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Гречанка».
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05,12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
13.20,02.55 Т/с «Готель «Пре-
зидент».
14.20 «Судовi справи».
15.30,16.15 «Сiмейний суд».
18.10,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Чорне дзеркало».
23.30,03.40 Т/с «Будинок бiля 
великої рiки».

   ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.40,20.15 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
09.45,02.55 Т/с «У полi зору».
11.25,13.15,16.55 Т/с «Бомбила».
12.45,15.45 Факти. День.
13.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
14.45,16.15 Т/с «Лiтєйний».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с «Лiсник».
23.05 Х/ф «Олi гарх».  (2 
категорiя).
01.25 Х/ф «Пiдсадний».
04.20 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.
06.35,07.45,18.25,23.35,00.25,04
.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.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.25,17.
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 новини.
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, 
21.5, 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, 21.00, 
5.45 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
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 23.00, 4.15 Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика
2.30 Анатомія культури

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 15:05, 21:00  Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш екс-
перт» 
07:20, 09:50, 14:55 , 01:20 «Па-
рад планет»
07:3, 19:00, 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:2, 
21:55, 00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05 «Слідство інфо»
09:00 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Витівки Купідона»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Феєрія мандрів»
16:55, 19:35 «Парад планет»

17:05 Т/с «Спадкоємці Дель 
Монте» (1)
18:00 «Століття воєн»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Подорож з батьком»  (1)

    ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.29 «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 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності» 
09.00, 00.10 Д/ф«Пригоди у Зо-
опарках»
11.08, 17.00 «Буковинчики-весе-
линчики» 
11.34 «На музичній хвилі»
12.00, 00.40 Д/ф«Подорож до 
невідомого» 
12.30, 01.10 Д/ф«Наука семи 
морів»
14.04,20.00 «Невигадані історії» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30 «Країна талантів» 
16.17, 04.30 «Телемеридіани» 
16.30 «Роздуми про сокровенне»
17.30 «Музичний подарунок» 
19. 30 «Погляд» 
20.30 «Дорога на Схід»
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00, 05.00 Д/ф«Річки світу» 
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».
06.30 Т/с «Любка», 1 с.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02
.20,05.40 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Сестра моя, любов».
11.50,19.45,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00 Т/с «Безсмертник», 5 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 22-24 с. (2 категорiя).
04.10 Т/с «Безсмертник», 4 с.
04.55 Таємницi зiрок.

   ТЕТ
06.00 «Лалалупси».
06.20,10.20 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Лалалупси».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
10.55 Єралаш.
11.40 М/ф «Хоробрик - пернатий 
спецзагiн».
13.00,03.20 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.50 Вiталька.
16.55 Країна У.
18.20 М/ф «Аладдiн i король 
розбiйникiв».
20.00 М/ф «Тачки 2».
22.00 Х/ф «Книга майстрiв».
00.00 ТЕТ-Iнтернет.
01.00 Т/с «Радiо секс». (2 
категорiя).
01.50 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Т/с «Говорить полiцiя!»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,03.30 «Випадковий 
свiдок».
09.10 Т/с «Зниклi безвiсти».
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13».
15.00,19.00,03.00 «Свiдок».
15.15 Т/с «Бандитський Петер-
бург».
19.30 Х/ф «Мертвi душi».
21.20 Х/ф «Людина, яка бiжить». 
(2 категорiя).
23.10 Х/ф «Ворог держави №1». 
(2 категорiя).
01.20 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
3». (2 категорiя).
03.55 «Речовий доказ».
04.30 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.15 «У пошуках iстини. 
Надiя Крупська. Бездiтна мати 
революцiї».
06.00,00.25 Х/ф «Акселератка».
07.35 Х/ф «Кохана жiнка механiка 
Гаврилова».
08.55 «Зiркове життя. Мiй бать-
ко-ангел».
09.50 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».
11.45 Х/ф «Мама-детектив».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».

18.45 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.10 «Зiркове життя. Казка пiсля 
слави».
20.05 Х/ф «Павутина бабиного 
лiта».
22.35 Х/ф «Хатня робiтниця».
02.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Телемагазин.
05.39 25-й кадр.
06.35,07.59 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.57,07.36 М/с «Кунг-Фу панда: 
легенди крутизни».
08.00,18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
10.05,10.41,11.03,11.40,12.03,12.
39,13.01,13.39,14.02,14.35,14.58,
15.36,15.58,16.36,16.59,17.37,19
.00,19.38 Т/с «Воронiни».
18.20 Абзац!
20.00,20.38 Т/с «СашаТаня».
21.00 Х/ф «Матриця 3».
23.38 Х/ф «Озеро страху: 
Останнiй роздiл».
01.32 Х/ф «Божевiльна їзда».
03.13,03.56 Т/с «Плiткарка 5».
04.39 Зона ночi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Х/ф «Розжалуваний».
11.35 Х/ф «Тридцятого знищи-
ти».
14.25 «Вiдеобiмба».
16.30 Т/с «Ментовськi вiйни 6».
19.00 Х/ф «За межами закону».
21.30 «Буде бiй». Всесвiтня серiя 
боксу WSB: Ukraine Otamans 
(Украина) - Atlas Lions (Марокко).
00.10 Х/ф «Особистий номер».
02.05 Х/ф «Легенда про княгиню 
Ольгу».

понеділок5 лютого п’ятниця

понеділок9 4 лютого четвертеле

теле



   УТ-1
06.00,07.20,08.55,09.00,16.55,2
2.35,01.15 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.
10.05 М/ф «Весела навколосвiтня 
подорож».
10.25 Хочу бути.
11.00 Подорожуй першим.
11.30 Х/ф «Лондонська рiчка».
13.00 Православний вiсник.
13.20 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея».
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (жiн).
15.05 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
Переслiдування (чол).
17.10 Фольк-music.
18.35 Театральнi сезони.
19.15 Х/ф «Березняк».
21.00,01.20 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Д/ф «Неочiкуване поба-
чення».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День янгола.
00.00 На слуху. Пiдсумки.

   «1+1»
06.00 Комедiя «Рамона i Бiзус».
07.35 М/ф.
08.00,08.35 М/с «Качинi iсторiї».
09.00 «Лото-Забава».
10.10 «ТСН».
10.55 «Свiт навиворiт: Камбо-
джа».
11.50 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди 
в Арктицi».
11.55 М/ф «Маша i ведмiдь».
13.40 «Повернiть менi красу».
14.55 Т/с «Сiмейний бiзнес».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30,05.15 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 2».
23.30 Бойовик «Швидкiсть 2: 
Круїз пiд контролем».
01.45 Х/ф «Закон. Гайдамака».
02.55 Комедiя «Оскар».
04.45 «Телемагазин».

   IНТЕР
Недiля, 8 лютого
05.55 «Подробицi» - «Час».
06.25 «М/ф».

06.50 Х/ф «Дiвчина без адреси».
08.40 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 
сезон».
10.55 Т/с «Гречанка».
18.10,22.00 Х/ф «Зовсiм iнше 
життя».
20.00,04.30 «Подробицi тижня».
23.50 Т/с «Разом назавжди». (2 
категорiя).
03.00 Х/ф «Життя пiсля життя». 
(2 категорiя).

   ICTV
04.55 Факти.
05.25 М/ф.
06.25 Х/ф «Пiдсадний».
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дивитися всiм!
11.20,13.00 Т/с «Лiсник».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Бригада. Спадкоє-
мець».
22.30 Х/ф «Олiгарх». (2 категорiя).
00.45 Х/ф «ПiраМММiда». (2 
категорiя).
02.35 Х/ф «Пасажир 57». (2 
категорiя).
03.55 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
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 
Час новин.
07.10,08.10,18.15,23.40,00.25 
Час спорту.
07.15,08.25,12.25,16.25,23.55 
Погода в Українi.
07.20,08.15,22.15,23.20,00.15,03
.45 Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12
.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.3
0,18.25,20.30,23.30,00.30,02.30,
03.30,04.35,05.30 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
08.55,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.10,14.35,19.25 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 тижня.
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
6.35, 8.20, 9.45, 17.15, 21.50, 
3.20 Погода 
6.40, 8.25, 9.50, 17.20, 21.55, 
3.25 Погода на курортах
6.45, 8.30, 9.55, 17.25 ,22.00, 
3.30 Гороскоп
6.55, 8.40, 17.00, 5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
9.00 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.35, 00.05 Панно Ко-
хання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тва-
рин в кіно”  ●
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розслі-
дування
16.45 Наше здоров’я
19.30, 00.00 Нова Гостьова
20.40 Політика
21.30, 3.00 Теми дня-неділя
22.05, 3.40 Х/Ф «Червоне та 
чорне» 2 с. ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:05 «Хенд Мейд» 
07:30 Афіша
07:35, 12:35, 14:45 Кінозал 
«Малятко»
07:50, 09:45, 11:45, 16:40 , 19:00, 
01:20 «Парад 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 «Хенд Мейд»
12:20 «Ваш експерт»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:40, 18:00, 20:5, 00:40 Погода
15:10 Х/ф «Пригоди Філібера»  
(1)
16:50 Музична програма (рум. 
мов)
17:30 «Єдина країна»
18:05 «Служба порятунку 101»
18:30 «Вікно в Європу»
20:55 Афіша
21:00 Х/ф «Пригоди Філібера»  
(1)
22:45 Х/ф «Макс та його ком-
панія»  (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 «Профі»
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» 
16.55  Д/ф«За Україну! За її 
волю!!!» 
17.30 «Герої» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/ф «Наука семи морів» 
22. 00, 01.10 Д/ф«Подорож до 
невідомого» 
00.40 «Долі жіночі» 
01.40 «Розмова без нотацій» 
02.10 Д/ф
03.30 «Діловий ритм» 

   «УКРАЇНА»
07.00 Подiї.
07.45 Т/с «Сiм`я манiяка Бє-
ляєва».
11.20 Т/с «Рiк у Тосканi», 1-8 с.

19.00,02.20,05.50 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Не вiдпускай мене».
23.50 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 19-21 с. (2 категорiя).
03.15 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 22-24 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,08.00 М/с «Лалалупси».
06.20,10.35 М/ф «Школа 
монстрiв: Перегони в нiч на 
суботу».
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!»
11.35 М/ф «Аладдiн i король 
розбiйникiв».
12.55 Х/ф «Марлi та я».
15.05 Х/ф «Цiпонька».
17.00 Панянка-селянка.
18.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Книга майстрiв».
00.55 Х/ф «Хелоуiн: 20 рокiв 
потому». (3 категорiя).
02.15 БарДак.
03.30 Це любов.
04.20 З ночi до ранку.

   НТН
06.10 Т/с «Таємницi слiдства 3».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Убивця з того свiту.
12.00 «Агенти впливу».
12.55,22.45,04.30 «Випадковий 
свiдок».
13.10 Х/ф «Мертвi душi».
15.00 Т/с «Я йому вiрю».
23.00 «Головний свiдок».
00.00 Х/ф «Немислиме». (3 
категорiя).
01.50 Х/ф «Ворог держави 
№1». (2 категорiя).
03.40 «Голi та смiшнi».
05.15 «Речовий доказ».
05.45 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
05.40 Х/ф «Гусарська балада».
0 7 . 1 0  Х / ф  « С те р еж и с я 
автомобiля».
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майданi».

11.55 Х/ф «Час любити».
15.30 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.35 «Один за всiх».
21.45 Х/ф «Довгождана лю-
бов».
23.35 «Детектор брехнi 7».
00.40 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
06.51,07.18,07.39 М/с «Кунг-Фу 
панда: легенди крутизни».
08.00 Х/ф «Агент пiд прикрит-
тям».
09.54 Файна Юкрайна.
10.04 Х/ф «Матриця».
12.37 Х/ф «Матриця 2».
15.22 Х/ф «Матриця 3».
17.47 Х/ф «Примарний гон-
щик».
20.34 Х/ф «Примарний гонщик 
2».
23.06 Х/ф «Божевiльна їзда».
01.15 Х/ф «Озеро страху: 
Останнiй роздiл».
03.05 Т/с «Плiткарка 5».
03.49 Зона ночi.
05.09 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
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 «16 кварталiв». (2 
категорiя).
02.40 Х/ф «Вперед за скарбами 
гетьмана!»
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06.00 Пiдсумки.
06.15,07.30,08.55,09.00,22.30,
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 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
12.20 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея», 9 с.
12.50 Свiтло.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Чоловiчий клуб.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол).
18.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
19.15 Т/с «Сержант Рокка».
21.00,05.00 Новини.
21.30,05.25 Тенiс .  Кубок 
Федерацiї. Щоденник.
21.40 Утеодин з Майклом Щу-
ром.
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 Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн).
03.45 Вiра. Надiя. Любов.
04.35 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
05.30 Вiкно до Америки.

   «1+1»
06.00 «Шiсть кадрiв».
07.10,19.30 «ТСН».
08.00,08.35 М/с «Качинi iсторiї».
09.00 «Свiтське життя».
10.00,03.35 Мелодрама «Маша 
i ведмiдь».
11.50 «Вечiрнiй Київ».
13.50,21.15 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Українськi сенсацiї».
23.15 Комедiя «Оскар».
01.20 Х/ф «Рiзня».
02.35 «Принци бажають позна-
йомитися 2».
05.25 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.10 «Орел i решка. На краю 
свiту».
05.55,02.05 «Подробицi» - 
«Час».
06.40 «М/ф».

07.05,02.35 Д/ф «Вода».
08.45 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Дiвчина без адре-
си».
11.40 Т/с «Гречанка».
18.05,20.30 Т/с «Поки живу, 
люблю». (2 категорiя).
20.00 «Подробицi».
22.20 Х/ф «Життя пiсля життя». 
(2 категорiя).
00.15 Т/с «Друге дихання».
03.55 Д/ф «Ризиковане життя. 
Морозиво».
04.40 Т/с «Будинок бiля великої 
рiки».

   ICTV
05.10 Факти.
05.40 Х/ф «Бетмен».
07.45 Україна. Код унiкальностi.
08.40 Дiстало!
09.35 Цивiльна оборона.
10.25 Iнсайдер.
11.25,13.00 Х/ф «Сибiряк».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Зниклi».
17.00,20.05 Т/с «Операцiя 
«Горгона».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.55 Х/ф «Останнiй герой».
23.40 Х/ф «ПiраМММiда». (2 
категорiя).
01 .35  Х /ф «Монгол».  (2 
категорiя).
03.25 Х/ф «Монтана». (2 
категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,02.55 Погода у свiтi.
06.40,10.35,19.35,05.10,05.40 
Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.0
0,04.00,05.00 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.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,1
2.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17
.30,18.30,19.30,20.30,22.30,23.
30,00.30,01.35,02.35,03.30,04.3
5,05.35 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 Погода 
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, 22.05, 
4.05 Погода 
6.30, 8.15, 9.50,17.20, 22.10, 
4.10 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55 17.25, 22.15, 
4.15 Гороскоп
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.40, 
5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55 Моє місто
9.00 Наше здоров’я
12.00,19.30 Панно Кохання
13.45 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Планета тва-
рин в кіно”  ●
15.30 Настрій
16. 15 Політика
20.55 Посередині
21.00 Наше здоров’я
21.10 Журналістське розслі-
дування
21.30 Теми Тижня 
22.30, 4.20 Х/Ф «Червоне та 
чорне» 1 с. ▲
0.10  Панно Кохання
Д/Ф “Планета тварин в кіно”  ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00 «Погода»
07:05, 09:00, 12:2, 15:10 Кіно-
зал «Малятко» 
07:40, 09:5, 11:45, 17:20, 19:05, 
01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репор-
тер» 
08:25, 12:55 , 14:40, 18:40, 

20:55, 00:40 Погода
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50   Вулиця 
Святкова,1”
10:50 «Богатирські ігри» 
11:55, 21:00 «Цікаве кіно»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20 «Слідство інфо»
16:50 «Мегазірки»
17:30 «Єдина країна»
18:00, 00:00 «Чернівецький ре-
портер». Підсумковий випуск.
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:20 Х/ф «Донні Дарко»  (2)

    ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 13.00, 00.10 «Музичний 
експрес» 
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05, 15.05, 05.00 «А музика 
звучить» 
07.30 «У нас на Буковині» 
08.00 «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» 
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятівник»
14.05 «Студія А-3» 
16.00 «Фейс-контроль» 
17.00 Д/ф«Пригоди у Зоопар-
ках» 
17.30, 23.00 «Резонанс» 
18.25, 21.00 «Реалії» 
19.30, 04.00 «Формула успіху» 
20.30 «Герої» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.00 Д/ф«Подорож до не-
відомого» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я»
02.10 Д/ф
03.00 «Музичний експрес» 
03.30 «Енергоманія» 

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,04.00 Подiї.
07.15 Т/с «Любка».
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с «Не вiдпускай мене».
15.20 Х/ф «Любов iз пробiрки».

17.20 Т/с «Сiм`я манiяка Бєля-
єва», 1 i 2 с.
19.40 Т/с «Сiм`я манiяка Бє-
ляєва».
22.00 Т/с «Квиток на двох».
01.45 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 13-15 с. (2 категорiя).
04.40 Т/с «Операцiя «Лялько-
вод», 16-18 с. (2 категорiя).

   ТЕТ
06.00,08.00 М/с «Лалалупси».
06.20 М/ф «Iмпi-суперстар!»
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/с «Ескiмоска».
10.55 М/ф «Людина-павук».
12.20 М/ф «Хоробрик - перна-
тий спецзагiн».
13.55,23.00 Х/ф «Великий».
15.50 Х/ф «Марлi та я».
18.00 Х/ф «Ципонька». (2 
категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
00.55 Х/ф «Хелоуiн 6: Про-
кляття Майкла Маєрса». (3 
категорiя).
02.15 БарДак.
03.30 Це любов.
04.20 З ночi до ранку.

   НТН
05.00 Х/ф «Круглянський мiст».
05.40 «Легенди карного роз-
шуку».
06.10 Х/ф «Шостий».
07.40 Т/с «Зниклi безвiсти».
11.30 «Речовий доказ». Смер-
тельний сеанс.
12.00 «Головний свiдок».
12.45,03.15 «Випадковий 
свiдок».
13.30 «Правда життя. Професiя 
спортивний рибалка».
14.00 Т/с «Таємницi слiдства 
3».
19.30 Т/с «Удар у вiдповiдь».
23.00 «Голi та смiшнi».
00.00 Х/ф «Людина,  яка 
бiжить». (2 категорiя).
01.40 Х/ф «Агент 117: шпигун-
ське гнiздо». (2 категорiя).
03.55 «Речовий доказ».

   СТБ
06.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 Х/ф «Павутина бабиного 

лiта».
12.35 Х/ф «Хатня робiтниця».
14.15 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
16.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
18.00 Х/ф «Час любити».
21.40 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе».
23.35 «Я соромлюся свого 
тiла 2».
01.15 «Давай поговоримо про 
секс 2».
02.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
05.47 25-й кадр.
06.30,06.52,07.19,07.41,08.12 
Люди Хе.
08.34,08.55,09.32,09.53 М/с 
«Монстри проти прибульцiв».
10.14,10.50,11.27 М/с «Iсторiї 
Тома i Джерi».
11.48 Х/ф «Агент пiд прикрит-
тям».
13.42,14.19,14.42,15.20 Т/с 
«СашаТаня».
15.43 Х/ф «П`ятий вимiр».
18.01 Х/ф «Згадати все».
21.00 Х/ф «Примарний гон-
щик».
23.50 Х/ф «Легiон».
01.43 Х/ф «Озеро страху: Ти-
хий вир».
03.21,04.04 Т/с «Плiткарка 5».
04.47 Зона ночi.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
10.00 Т/с «Бiгти!»
18.00 Х/ф «Дубля не буде». (2 
категорiя).
20.00 Х/ф «Бiла стрiла». (2 
категорiя).
22.00 Х/ф «16 кварталiв». (2 
категорiя).
00.10 Х/ф «Чорний рiй». (3 
категорiя).
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрий».

субота 6 лютого теле

8понеділокнеділя 7 лютого теле
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ОВЕН ЛЕВ СТРІЛЕЦЬ

ТЕЛЕЦЬ КОЗЕРІГ

БЛИЗНЮКИ ТЕРЕЗИ ВОДОЛІЙ

РАК СКОРПІОН РИБИ

ГОРОСКОП на 30 січня-5 лютого

ДІВА

порадницькі

     №4 (577) 
29.01.2015 
04.02.2015

Від п’ятниці не шукайте допомоги, 
на вихідних просто відпочивайте. Від 
понеділка починайте активне спілкування, 
обговорюйте нові проекти. Вівторок 
сприятливий для поїздок. Не підбивайте 
підсумків у середу. У четвер можна 
очікувати на гроші. 

Поїздка п’ятниці дозволить прийняти 
важливі рішення в суботу. У неділю 
можете дізнатися про обман. Робіть усе 
самотужки в понеділок. Вівторок – день 
прибутковий. У середу не витрачайте, 
а плануйте витрати. У четвер перевірте 
фінансові документи.

Із вашим настроєм будь-яке рішення 
п’ятниці розчарує вас у суботу. У неділю 
доведеться попрацювати. Не підписуйте 
документів у понеділок, не хваліться 
успіхами у вівторок. Середа сприятлива 
для поїздок. У четвер уникайте конфліктів.

Робочий тиждень закінчите конфліктом. 
На вихідних активно працюйте: треба 
довести свою правоту. Понеділок 
доведеться присвятити проблемам 
найближчих. Вівторок-середа – гарний 
час для заробляння грошей. У четвер 
підбивайте підсумки у фінансах. 

У п’ятницю можна розслабитися, але 
поїздку суботи-неділі не відкладайте, 
аби не втратити важливе. У понеділок 
завершуйте проекти і обговорюйте 
нові. Будьте уважні до новин у вівторок, 
стережіться застуди у середу. Не 
ображайтеся на колег у четвер.

Рішення п’ятниці приймайте самостійно. 
На вихідних варто здійснити давно 
задуману поїздку. Бурхлива реакція на 
неприємне може спричинити погіршення 
здоров’я у понеділок-вівторок. У 
середу-четвер вивчайте новини, але не 
приймайте рішень. 

Отримавши гроші у п’ятницю, добре 
подумайте, на що їх витрачати. Не 
шукайте допомоги і не позичайте грошей 
у неділю. Нові проекти понеділка-вівторка 
вимагатимуть витрат. Не зважайте на 
прикрощі в середу-четвер: усе зміниться.

Не вистачає грошей? Дошкуляє застуда? 
Не засмучуйтеся на вихідних, у понеділок-
вівторок зможете обійти всі рифи і навіть 
заробити на подальші проекти. У середу 
сприятливий час для важливих рішень, від 
четверга починайте їх здійснювати. 

У п’ятницю й на вихідних набирайтеся 
терпіння й снаги. Нові проекти 
даватимуться нелегко. Головне – не 
витрачати грошей у понеділок і не 
приймати рішень у вівторок-середу. У 
четвер робіть усе найважливіше:  може 
вийти все, за що не візьметеся. 

У п’ятницю присвятіть вечір сімейним 
цінностям, а на вихідних бажано 
попрацювати: можливі надходження 
з незвичного для вас джерела. Від 
понеділка багато спілкуйтеся: у нових 
контактах зараз секрет удачі для вас. У 
четвер стережіться травм.

У п’ятницю попередні проекти успішно 
завершаться. На вихідних уважно вивчайте 
нові можливості, перш ніж розпочинати нові 
проекти в понеділок. У вівторок вашої уваги 
потребуватиме родина. Середа сприятлива 
для рутинної роботи, четвер – для поїздок.  

У п’ятницю-суботу не шукайте допомоги 
й не приймайте рішень. Стримуйте 
роздратування в неділю. Якщо треба 
поїхати у справах, оберіть для цього 
вівторок. У середу можуть виникнути 
проблеми зі здоров’ям. У четвер вивчайте 
нові можливості.

29.01
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30.01
П’ЯТНИЦЯ

31.01
СУБОТА 

01.02
НЕДІЛЯ
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СЕРЕДА
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Даю приватні уроки з 
математики та фізики 

Звертайтеся за 
номером: 

(096) 425-86-89

ВАРВАРІ ГЛУЩЕНКО щойно випо-
внилося 4 рочки. І нещодавно їй 
поставили діагноз: ГОСТРИЙ ЛІМФО-
БЛАСТНИЙ ЛЕЙКОЗ (РАК КРОВІ).

Ще півроку тому ні батьки крихітки, ні 
їхні родичі та близькі не підозрювали, що за 
примітивним болем у ніжках приховується 
РАК. Поки медики ставили помилкові діагно-
зи, самопочуття дівчинки погіршувалося. 
Нарешті місяць тому поставили правильний 
діагноз. Зараз Варюша проходить курс хі-
міотерапії в Чернівцях. Проте лікування не 
виправдовує очікувань. Дівчинці необхідне 
дороге лікування за кордоном. 

Найшвидший спосіб допомогти – поповнити карту 
ПриватБанку 5168 7572 7695 3280

Глущенко (Онопрійчук) Христина
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Майбутнє варто планувати: 
Безкоштовні дзвінки на інформаційну лінію з питань 
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я – 800 50 27 57

Щодня у світі помирають близько 800 жінок через 
те, що хотіли запобігти небажаній вагітності та пологам. 
А в Україні рівень материнської смертності в 2,5 раза 
перевищує загальноєвропейський. 

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, показник материн-
ської смертності в  Україні становить 
12,5 на 100 тисяч народжених, хоча 
в Євросоюзі ця цифра заледве сягає 
4,75. Третину усіх причин материн-
ських смертей (одне з перших місць 
в останні роки) складають супутні 
захворювання жінок, тобто екстра-
генітальна патологія.  

Чи можна виправити ситуацію? 
Так, кажуть професіонали. Зокрема, 
заходи з планування сім’ї спроможні 
знизити материнську смертність на 
32%, малюкову та дитячу смертність 
– на 10%, а неплановані вагітності 
– на 71%. До того ж, правильне й 
послідовне використання презерва-
тивів запобігає інфікуванню ВІЛ на 
80% (це за офіційною статистикою 
Мінздоров’я). 

Від нинішнього січня за підтрим-
ки Інституту досліджень і тренінгів 
ім. Джона Сноу,  розробника про-
грами «Здоров’я жінок України», 
та Агентства США з міжнародного 
розвитку, стартував проект просвіт-
ницької компанії «Майбутнє варто 
планувати». Його мета – спільно з 
Обласним центром планування сім’ї 
та репродукції людини та Обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді за допомоги низки 
заходів для буковинців від 18 років 
допомогти їм зорієнтуватися в тон-
кощах проблем репродуктивного 
здоров’я й планування сім'ї. Коорди-
нує роботу кампанії у краї співавтор 
проекту Альона БЕЖАН. За її слова-
ми, планування сім'ї є рентабельним 
втручанням. Зокрема, співробітники 
інституту Гуттмахера стверджують, 
що в разі використання сучасних 
методів контрацепції всіма жінками 
групи ризику можна зменшити рівень 
незапланованої вагітності та вартість 

післяабортного лікування приблизно 
на 230 мільйонів доларів щороку.

– Використання сучасних мето-
дів контрацепції зменшує кількість 
абортів, але не впливає на рівень 
народжуваності – наголошує Альона 
Бежан. – Але при плануванні за-
ходів з репродуктивного здоров’я 
не можна обійтися без консультації 
спеціаліста.

Враховуючи потреби сучасної 
молодої людини, на території України 
працює інформаційна лінія з питань 
планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я за номером 0 800 50 27 57.  
Там можна отримати безкоштов-
ну фахову консультацію від  9:00 
до 18:00 у робочі дні (понеділок – 
п’ятниця). Дзвінки на інформаційну 
лінію зі стаціонарних та мобільних 

телефонів є безко-
штовними.

Вл. інф.

Магнітосфера Землі в лютому ни-
нішнього року буде відносно спокійною. 
Магнітні бурі не прогнозуються. Деякого 
збудження, що не досягатиме навіть рів-
ня слабких бур, можна очікувати 6-8 та 
14-18 лютого.

Магнітні бурі в лютому 
2015 року
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12Удома в чернівчанки 
мешкає… єнот!

Ракета вільно бігає квартирою: 
дрімає на канапі, смакує виноградом 
та яблуками за столом, перебирає 
речі на полицях і дуже ображається, 
коли господиня свариться. Їсть єнот 
дуже цікаво. В нього пальці – як у 
мавпочки. Відтак сідає на стілець 
чи на підлогу зовсім по-людськи, 
бере їжу в лапки й поважно пере-
жовує її. Коли спостерігаєш за його 
поведінкою, здається, що дивишся 
мультфільм, у якому розумна тва-
ринка ожила.

– Я дуже люблю тварин. Раніше 
тримала вдома кішку і тхорика. А 
потім загорілася ідеєю придбати єно-
та, – розповідає Анна. – Прочитала, 
що він значно розумніший за котів 
і собак. П’ять місяців тому моя мрія 
здійснилася. Єнота купила в Києві 
за 700 доларів. Назвала Ракетою на 
честь персонажа фільму «Вартові 
Галактики».

Дівчина розповідає, що її улю-
бленець – наче справжня маленька 
дитина. Любить гратися, перевертати 
речі у шухлядах, їсти солодощі.

– Узагалі-то єнот їсть двічі на день 
котячий корм. А між тим полюбляє 
поласувати яблуками і хурмою, – далі 

розповідає Анна Книщук. – А ще обо-
жнює мармеладних ведмедиків. Якщо 
м’ясо, то тільки смажене. 

Коли господиня вдома, Ракета 
«літає» будинком. Пустує і веселить-
ся. А от на ніч та коли вдома нікого 
нема, єнотика замикають у вольєрі. 
Це – велика двоповерхова клітка 
1,7 метра заввишки та 90 сантиме-
трів завширшки. Клітку поставили в 
коридорі. Спить Ракета на другому 
поверсі вольєра, на м’якій подушечці. 
До речі, хоча єнот – нічна тваринка, 
живучи в людській оселі, він прила-
штувався до режиму своєї господині. 
Спати лягає ввечері – разом з Анною, 
а прокидається вранці під її будиль-
ник. Влаштовує собі ще й «тиху годи-
ну» на обід. 

Чи не найулюбленіша забава тва-
ринки – купання. Приймає душ сам, 
Анні потрібно лише увімкнути воду. 

– Раз на тиждень у нас «банний 
день»: купаємося серйозно, з милом, 
– каже дівчина. – Добре його нами-
люю, а вже змивається сам. Полюбляє 
цю процедуру, зовсім не сердиться.

На прогулянку Ракета виходить, 
як песик, – на повідку. Щоправда, 
дуже не любить сніг. Тож узимку зде-

більшого сидить удома. 
– Ракета дуже характерний. Ка-

жуть, єнотів можна дресирувати, але 
я цього не роблю, – розповідає Анна. 
– Якщо робить шкоду, я прикрикую 
на нього. Тоді він щось гаркне собі під 
ніс і йде геть. Коли ж його насварить 
чоловік, біжить до мене, проситься 
на руки і фиркає – ніби жаліється. 
Дивитися за ним треба постійно, бо 
коли на волі – лізе скрізь. Буває, 
тихенько відкриє мою сумку, дістане 
ключі і ховає їх у своєму вольєрі. Вази 
перевертав, речі розкидав… Коли 
знає, що наробив шкоди і попався «на 
гарячому», дуже смішно закриває 
мордочку лапками – ніби соромиться. 
Мені одразу стає його шкода.

Коли Анна Книщук придбала 
єнота, одразу звернулася до ветери-
нарного лікаря. Була певна, що йому 
треба зробити відповідні щеплення.

– Ще із тхориком мені лікар ска-
зав, що це – екзот, за нього ніхто 
не візьметься. Тож за єнота – тим 
паче, – каже дівчина. – По суті, він 
нешкідливий. Тільки якщо сильно 
розіграється, може випадково боляче 
вкусити. Я насварю трошки, йому 
стає соромно. Ракета дуже розумний, 
але коли чогось не хоче – нізащо не 
робитиме. Такий уже характер. На-
томість із ним не буває сумно. Маємо 
такий собі позитивчик, який завжди 
чекає вдома і щиро тішиться, коли 
бачить мене.  

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії» 

Звіринка обожнює мармелад і смажене м’ясо

Чернівецькій художниці 
Наталії Ярмольчук було б 50. 
Лише 50

Наталія Ярмольчук, художниця-графік, член НСХУ, народилася 23 січня 
1965 року і трагічно загинула 1999 року. 

А між цими датами – Чернівецька художня школа, Вижницьке  училище 
прикладного мистецтва. Участь у двох виставках у Києві, щорічних художніх 
виставках у Художньому музеї Чернівців і Виставковому залі Чернівецького 
відділення СХУ (нині Виставковий центр «Вернісаж»). Численні акварельні 
й пастельні пейзажі Чернівців і околиць. Графічне оформлення кількох книг. 
Публікувалася як художник і поетеса в «Буковинському журналі». Твори 
мисткині зберігаються в Чернівецькому художньому музеї, у кількох приватних 
колекціях у США, Канаді, Німеччині, Ізраїлі. 

Виставка, присвячена ювілеєві, що не відбувся, відкрилася у Чернівець-
кому художньому музеї 27 січня.

Обласна наукова бібліотека також долучилася до вшанування пам’яті 
художниці та поетеси Наталії Ярмольчук виставкою «Рідне та близьке…».
Любов ШИЛЮК, заввідділом мистецтв  Чернівецької обласної наукової 

бібліотеки ім..М.Івасюка

Від редакції:
Саме напередодні 50-річчя Наталії Ярмольчук до редакції завітала 
колишня співробітниця Чернівецького художнього музею, а нині 
мешканка Данії Світлана РАДЧЕНКО, яка, нагадаємо, відкрила 
молоду тоді художницю і переконала колектив музею влаштувати її 
персональну виставку.

«Вірші з печі» на поетичному 
вечорі клубу «Дебют»

Прихильники художнього слова  минулого четверга знову зібралися в 
літературному клубі «Дебют» при Чернівецькій обласній бібліотеці. За слова-
ми модератора заходу, завідувачки відділу краєзнавства обласної бібліотеки 
Ольги Серебріян, клуб задуманий як  свого роду мистецька платформа, яка 
надає можливість не лише знаним літераторам, а й авторам-початківцям поді-
литися своєю творчістю, адже більшість із них з багатьох причин залишається 
у затінку і ховають свої твори по шухлядах. 

Для літераторів досвідчених дебютне читання нових творів стає своєрід-
ною «обкаткою» їх на слухачах. Відтак з новими, «щойно з печі», творами 
поділилися зі слухачами Анатолій Томків, Аркадій Томулець (на фото), Тетяна 
Боріна, юна поетеса Іванна Стефюк. Низку нових поезій презентувала літре-
дактор газети «Версії» Лариса Хомич (на фото).

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»,
фото автора

В Анни Книщук удома живе незвичайний 
домашній улюбленець – єнот Ракета. Він полюбляє 
мармелад, залюбки щодень приймає душ і, на 
збитки, витягає із сумочки господині ключі та ховає 
їх у своєму вольєрі.


