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ТЕЛЕКАНАЛ 
ЧЕРНІВЦІ Фото Сергія Зарайського,  «БукІнфо»

 «Версії» – газета особистостей

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

 
Нестандартні поради на всі  
випадки життя, нетрадиційні методики оздоровлення.

Мистецькі детективи та місцеве дискавері.

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

СПРАВЖНІ 
ЛЮДСЬКІ 
ІСТОРІЇ

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

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

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

районних (міського) військкоматів. 

Мобілізацію 
зриває влада
Бо саме вона перетворила 
українських чоловіків на 
гарматне м’ясо
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кримінал
На Буковині знайдено обгорілу машину 

із тілом чоловіка.  На Цецино у понеділок 
знайдено згоріле авто з обгорілим тілом усеред-
ині. Правоохоронці припускають, що загиблий 
– 31-річний чернівчанин, якого вважали без-
вісти зниклим. Тіло направлене на експертизу. 
Слідство з’ясовує обставини події, повідомив 
СЗГ УМВС України в Чернівецькій області.

За хабарництво посадили начальника 
Хотинського відділу державної виконав-

чої служби. Його затримали під час отримання 
від місцевого підприємця 800 доларів і 100 євро за 
закриття виконавчих проваджень. Хотинський рай-
суд Чернівецької області визнав посадовця винним 
і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна, повідомила прес-
служба прокуратури Чернівецької області.

Чотири кабани за 1736 гривень: На таку суму 
Вижницький суд оштрафував 33-річного безро-

бітного з Мигового за незаконний відстріл чотирьох 
кабанів у мисливських угіддях і… повернув йому 
зброю. Підсудного зобов’язали сплатити до казни 
1700 грн. штрафу та судовий збір у сумі 36 грн. 
Туші кабанів конфісковані на користь держави. На-
справді, як повідомила прес-служба Чернівець-
кого облуправління лісомисливгоспу, збитки 
завдані в 40 тис. грн. і користувач мисливських 
угідь – Вижницька РО УТМР – судовим порядком ви-
магає відшкодування браконьєром саме цієї суми.

Чернівчанин-оптовик повернув до казни 
800 тис. грн. податку з волоських горіхів. 

Протягом вересня-листопада 2014 року він закупив 
волоських горіхів на суму понад 5 млн. грн., але 
ухилився від сплати єдиного податку на загальну 
суму 800 тис. грн. Оскільки в ході досудового до-
слідження добровільно відшкодував до бюджету 
податковий борг, Шевченківський райсуд Чернівців 
ухвалив звільнити чоловіка від кримінальної відпо-
відальності та закрити кримінальне провадження.

На Cторожинеччині автомобіль на переїзді 
зіткнувся з поїздом, а в Магалі потяг смер-

тельно травмував чоловіка. На перегоні «Карап-
чів-Сторожинець» на неохоронюваному переїзді 
36-річний буковинець на автомобілі «Опель-Ком-
бо» намагався проскочити перед поїздом і зіткнувся 
з ним. Потяг «Сторожинець – Чернівці» зазнав 
незначних пошкоджень. Затримки руху потягу 
та потерпілих не було. А на ст. Магала 69-річний 
мешканець Чернівців, який потерпав від провалів 
у пам’яті й від початку 2015 року вважався безвісти 
зниклим, потрапив під тепловоз потягу «Сокиря-
ни-Чернівці», – інформує підрозділ зв’язків з 
громадськістю УМВС України на Львівській 
залізниці. Травми виявилися смертельними. 
Після встановлення особи загиблого повідомили 
родичів, які розшукували його понад місяць.

До 50 осіб, засуджених до довічного по-
збавлення волі, відбуватимуть покарання у 
Чернівецькому СІЗО.  Оглянути відремонтова-
ні камери й ті, де роботи ще тривають, приїхав 
начальник Хмельницького територіального 
відділу технічного нагляду за капітальним 

будівництвом об’єктів ДПтС України Микола 
НОВІЦЬКИЙ, повідомила прес-служба від-
ділу ДПтС України в Чернівецькій області. 
Він також перевірив  використання коштів, 
виділених на облаштування сектору макси-
мального рівня безпеки Чернівецького СІЗО.

У Чернівецькому СІЗО сидітимуть 
довічно

Так виглядає «квартира» довічного тримання

абзац новин
Українська пенсія – найменша у світі. 

Голова Партії пенсіонерів України 
Микола КУКУРІКА заявив, що останнім часом 
за незмінності рівня пенсій і подорожчання 
продуктів і комунальних тарифів майже удвічі, 
на стільки ж, тобто удвічі, погіршився рівень 
життя українських пенсіонерів – а це 30% 
населення країни. За його словами реаль-
ні місячні витрати середньостатистичного 
пенсіонера складають 2100 грн. за  серед-
ньої пенсії у 1500 грн. «Якщо врахувати, що 
сьогодні ми отримали ринковий курс долара 
по 24-25 грн., то і ліки, і продукти харчування 
зростуть десь на третину вже за 20-30 днів. За 
таких умов пенсіонери просто не виживуть: 
зрівняються із рівнем проживання із країна-
ми третього світу», – наголосив Кукуріка.

Залізничні квитки знову суттєво подо-
рожчали. Якщо раніше найдешевший 

плацкартний квиток до Києва коштував 
близько 140 грн., то тепер – близько 200. 
Ціна купейного квитка до столиці зрос-
ла від 210 гривень до майже 270 гривень. 
Додамо, що квиток на автобус «Чернів-
ці-Київ» коштує нині 230 гривень.

Німеччина допоможе Чернівцям модер-
нізувати водоканал. Угоду про виділення 

Чернівцям 17 мільйонів євро на реконструкцію 
системи водопостачання підписали в мініс-
терстві фінансів 6 лютого. Верховна Рада має 
ще ратифікувати надання цього кредиту. За 
словами міського голови Олексія Каспрука, 
тендерні закупівлі та роботи щодо модернізації 
«Чернівціводоканалу» слід очікувати вже у ве-
ресні цього року. Водночас він заявив, що во-
доканал в рамках цього кредиту може отримати 
додаткові грантові кошти в розмірі 3 млн. євро.

29 учасникам АТО міська рада роздала 
по 500 грн. адресної допомоги в рамках 

міської програми «Захист». Загалом у Чернів-
цях уже отримали 115 тис. грн. допомоги 222 
учасники АТО та члени їхніх родин. Півсотні 
поранених видали допомогу на лікування в 
сумі 75 тис. грн., а родинам 9 загиблих – по 100 
тис. грн. одноразової допомоги. Окрім того, 
виконком вирішив виділити 3 тис. грн. на ліку-
вання дитини загиблого в зоні АТО волонтера.

Фищук почав каденцію 
діалогом з буковинцями
Але не обіцяв збудувати «комунізм в окремій перукарні»

Після понад 3-місячного «безголів’я» Чернівецька область 
нарешті отримала голову ОДА: колишнього головного податківця 
краю, екс-голову однієї з райдержадміністрацій області та екс-
нардепа Олександра Фищука. На його представленні високопо-
садовці з Києва говорили про відсутність квотних принципів при 
виборі кандидатур на посади. І що нині важлива не партійність, 
а ефективність, моральність і здатність працювати в команді. Що 
слово «торги» в політиці після перезавантаження відійшло в мину-
ле. Що між командами Президента і Прем’єра панує єдність. А хто 
вважає інакше, той грає на руку ворогам України. Зрештою, про це 
сказав і новий губернатор під час вівторкового брифінгу на тему: 
«Відновлення довіри людей до влади: об'єднаймо зусилля задля 
подолання зовнішніх і внутрішніх загроз». 

Утім, журналісти змусили-таки Олександра Георгійовича розпо-
вісти, що документи на першого заступника В. Куліша до Києва ще 
не пішли, бо з вимогою цього не робити приходили до нового голо-
ви представники «Майдану» та «Свободи». Фищук просив Куліша 
зустрітися з протестувальниками, та Володимир Іванович захворів 
на запалення легень.        

Новопризначений очільник області наголосив, що усвідомлює 
цілковиту свою відповідальність за все, що відбуватиметься від-
тепер на Буковині. Та водночас просив громадськість не стояти 
осторонь процесу. Тож у понеділок він звернувся до краян через 
офіційний сайт облдержадміністрації стосовно «залучення громад-
ськості до реалізації кадрової політики в області». Журналістам на 
брифінгу сказав, що готовий прислухатися до всіх. 

Попри серйозну кількість чернівецьких у високих кабінетах, 
Фищук розуміє невелику користь від цього для буковинців: «Ми 
не проситимемо дати нам більше, ніж комусь. Ми проситимемо до-
слухатися до наших пропозицій», – приречено заявив Олександр 
Георгійович на представленні. І завершив: «Ми не можемо побуду-
вати в окремій перукарні комунізм».

Вл. інф. 

Хворіють більше, але грипу ще нема
Т а вже наступного тижня кількість недужих на 

вірусні інфекції може значно зрости, бо після канікул 
на навчання повертаються студенти і учні деяких 
районних та сільських шкіл.

– Отож епідсезон триває, але ситуація наразі 
неепідемічна, – зауважила на прес-конференції 
Наталя ГОПКО, начальник ГУ Держсанепідслужби 
у Чернівецькій області, головний державний сані-
тарний лікар області. – Однак протягом останніх 
чотирьох тижнів кількість хворих зросла. Найбільше 
хворіють у Чернівцях і Хотинському районі.

Жодного штаму грипу поки що не зафіксовано. 
Ймовірно, цьому сприяють погодні умови – тепла 
зима. 

Вл.інф. 

фотофакт

У Чернівцях 
прогнозують спалах 
гострих респіраторних 
вірусних інфекцій. Хоча 
наразі ситуація в області 
не є епідемічною. Більше 
того – захворюваність 
нижча від епідпорогу на 
63,4%. Грипу також не 
зафіксовано.

Як зазначається в повідомленні Кабміну, торік 
готували проекту закону «Про фінансову систему 
України в особливий період». Проте рішенням 
Кабінету Міністрів цей проект було відхилено, і 
повертатися до нього не будуть. Отже, поширена 
деякими українськими ЗМІ інформація про можливе 
обмеження прав вкладників не відповідає дійсності. 
Більше того, вона є спланованою провокацією про-
ти України та частиною інформаційної війни. «Цей 
брудний фейк про націоналізацію вкладів запущений 
ворогом для підриву економіки країни», – прокомен-
тував ситуацію перший заступник голови правління 
«ПриватБанку» Олег Гороховський.

Уряд зробив про це офіційну заяву

Інформація про 
націоналізацію вкладів – 
фальшивка

обережно: фейк



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21.
00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00.
15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,12.00,23.
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 Х/ф «Брат i сестра».
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.05 Чоловiчий клуб.
15.40 Euronews.
15.55 Книга.ua.
16.25 Т/с «Сержант Рокка».
18.05 Час-Ч.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Бiатлон. Кубок свiту. Еста-
фета (жiнки).
04.30 Театральнi сезони.

   «1+1»
06.40,05.10 «Служба Розшуку 
Дiтей».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.
30,23.20 «ТСН».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.25 Т/с «Слiпа».
13.55,14.50,15.50 «Сiмейнi ме-
лодрами 4».
17.10,02.45 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
22.00 «Грошi».
23.40,04.30 Т/с «Касл». (2 
категорiя).
00.30 Трилер «Сурогати». (2 
категорiя).
02.00 Т/с «Терпкий смак кохан-
ня».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
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 Т/с «Сiльський романс», 
1 i 2 с.
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05 Т/с «Сiльський романс», 
3 с.
12.25 Т/с «Сiльський романс», 
4 с.
13.50,14.20 «Сiмейний суд».
15.20,16.15 «Чекай на мене».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
20.45 Т/с «Гречанка».
22.35,04.30 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.30 Х/ф «Як божевiльний». (2 
категорiя).
02.05 Х/ф «Любов на асфальтi». 
(2 категорiя).
03.45 Д/ф «Анатомiя катастроф».

   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.
09.25 Х/ф «Сволота».
11.25 Т/с  «Прокурорська 
перевiрка».
12.20,13.15 Х/ф «Наша Russia. 
Яйця долi».
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.10 Х/ф «Гiрко!»
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.05 Х/ф «Лоуренс Аравiйський». 
(2 категорiя).
03.15 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.
06.35,07.45,23.30,00.25,04.25 
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.
07.10,08.15,22.35,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,23.
55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30,12.
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.
11.35,02.40 Велика полiтика.
13.10,14.10 День.
15.15,15.35,16.10,16.35 «Єдина 
родина».
17.10,17.35,18.15,18.35 Україна - 
понад усе!
20.00,21.10,01.15,05.15 Час. 
Пiдсумки дня.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.31,04.30 Кримiнальнi новини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
03.30 В Кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 9.20 Теми дня-неділя
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.55, 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, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45 Про 
казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
8.40, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила етикету
9.10 Моє місто
12.00, 20.10, 00.05 Панно кохання
14.10 Політика
15.10 Про закони
15.20 Посередині
15.30, 2.30, 4.15 Настрій
19.30, 21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15 Таємниці мого міста
22.20 Журналістьке розслідування
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,  09:30, 15:25, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш експерт»  
07:20, 09:50, 15:15, 17:00, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск.
08:10, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 00:25 Погода
08:15 «Служба порятунку 101»
08:30, 21:20 Афіша
08:35 «Західний експрес»
09:00 «Єдина країна»
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: Траншеї, що ведуть в 
пекло» (1) 
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Невідома Україна»
17:10 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»
18:40 «Служу Україні»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький 
репортер»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Демони обману» (1)
 

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Музич-
ний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00«Погода»   
07.30, 13.50 М/фільм 
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/фільм «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»  
11.10 «Зелений БУМ»  
11.50, 17.30 «Музичний подару-
нок» 
12.00, 00.40 Д/фільм «Наука семи 
морів» 
12.30 М/фільм
14.05 «Невигадані історії»
14.40 «Формула успіху»  
15.30, 04.40 «Телемеридіани» 
16.17 «Світ книги» 
16.30 «Міні-мікс»
17.45, 20.30  «Спорт-тайм» 
18.00, 21.00 «Вечірня студія» 
(рум. мов) 
18.55 «П’ять хвилин права» 
(рум. мов) 
19.30 «Країна талантів»  
20.00 «Акценти»  
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/фільм «Подорож до не-
відомого» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/фільм 
01.40 «А музика звучить» 
02.10 «Перемога, свята Пере-
мога»
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.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02.
45,05.30 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Синя борода».

11.50,19.45,03.35 «Говорить 
Україна».
13.00,15.25,17.10 Т/с «Слiд».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
11 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 1 i 2 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Кiнг Конг». (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.30 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».
11.00 Єралаш.
11.50 Х/ф «Доктор Дулiттл 5».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - принце-
са-воїн».
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
06.20 Х/ф «Воєнно-польовий 
роман».
07.45 Х/ф «Екiпаж машини бо-
йової».
09.00 «Правда життя. Професiя».
09.30 «Агенти впливу».
10.25 Х/ф «Проект «Альфа».
12.00 Т/с «Наказано знищити. 
Операцiя «Китайська скринька».
15.30 Т/с «Охоронець 2».
19.00,21.40,02.05,03.50 «Свiдок».
19.30 Т /с  «Пандора».  (2 
категорiя).
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2 
категорiя).
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». (2 
категорiя).
02.35 «Речовий доказ».
04.25 «Легенди карного роз-
шуку».
05.25 «Випадковий свiдок».

   СТБ
06.10 «У пошуках iстини. Леонiд 
Брежнєв: пiгулки вiд любовi».
06.55,16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зiркове життя. Любов, 

перевiрена вiдстанню».
09.40 «Зiркове життя. Замiж за 
iноземця».
10.40,01.05 Х/ф «Дами запро-
шують кавалерiв».
12.00 Х/ф «За двома зайцями».
13.35,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
14.35 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.10 «Зiркове життя. Вiза на 
щастя».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Детектор брехнi 7».
23.55 «Один за всiх».
02.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
08.00 Т/с «Татусевi дочки».
09.55,19.00 Т/с «Воронiни».
14.15 Х/ф «Мрiяти не шкiдливо».
15.55 Х/ф «Ось це любов».
18.00,01.35 Репортер.
18.20,00.50 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Х/ф «Крок вперед: На 
вулицях».
22.55 Х/ф «Iсторiя Попелюшки».
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Х/ф «Дейв».
03.25 Т/с «Плiткарка 5».
04.05 Зона ночi.
05.15 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
07.35 Х/ф «Чудовисько».
09.30 Т/с «Бiгти!»
17.30 «Люстратор 07.62».
18.30,21.00 Новини «Спецкор».
19.00 Т/с «Слiдчий Протасов».
21.30 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Брати Грiмм».
00.15 Х/ф «Експеримент «Карно-
завр» 2». (2 категорiя).
02.05 Х/ф «Ярослав Мудрий», 
1 с.
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ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Виставка «Фото Експо» від Асоціації «ЕвроФотоАрт» (Румунія). 
Ткані та шкіряні вироби як елемент народ-
ного костюму (з фондів ЧХМ). 
«Безсмертні звуки кольору – з глибини душі»: виставка 
творів Н.Ярмольчук до 50-річчя від дня народження. 
«Творчість родини Кричевських»: виставка листівок з фондів ЧХМ.

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

14 лютого, 18.30: «Срібний павук».
15 лютого, 12.00,18.30: «Різдвяна ніч».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

15 лютого, 12.00: «Справжній друг для Вовка»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

12-18 лютого: «50 відтінків сірого»: 14.30,17.00, 19.30, 22.50; 
«Губка Боб:Життя на суші»: 12.40; «Нескорений»:10.00. 

КІНОТЕАТР «ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «50 відтінків сірого»: 13.25, 18.00, 20.15, 
22.30; «Гра в імітацію»: 9.10; «KINGSMAN»: 11.05, 15.40.
Малий зал: «Воруши лапками»:12.30, 14.00, 15.30; «Роз-
лучення по-французьки»: 17.00, 19.00, 21.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ«ВЕРНІСАЖ»

Виставка творів учнів і випускників народної студії образотвор-
чого мистецтва «Диво-ART» до 45-річчя створення та 90-річ-
чя від дня народження засновника студії М.Ф.ТКАЧУКА  

Заходи до 26 річниці 
виводу військ 
із Афганістану

12 лютого, 10.00 – панахида в Свято-Миколаївському соборі (вул. 
Руська, 35).
13.00 – покладання вінків, квітів на могили загиблих та померлих 
на кладовищах міста.
13 лютого, 16.00 – «круглий стіл» в міській раді;
15 лютого, 11.00 – мітинг біля пам’ятника «афганцям» на Про-
спекті Незалежності, 68;
20 лютого, 15-00 – щорічний турнір з волейболу пам’яті 
В.Гречаного (ЗОШ №16)



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21.
00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00.
15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,20.40,23.
25,00.25 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15 Про головне.
10.10 Д/ф «Київська старовина. 
Iнiцiацiї в храмi гармонiї».
10.50 Європейський стадiон куль-
тури.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Хто в домi хазяїн?
15.00,04.30 Як ваше здоров`я?
15.35 Euronews.
16.00 Свiтло.
16 .35  Д /ф  «Контр i стор iя 
iнтернету».
17.30 Д/ф «Палiтра. Шитао».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
18.55 Гандбол. Лiга чемпiонiв. 
«Мотор» (Запорiжжя, Україна) - 
«Вiве Таурон Кельце» (Кельце, 
Польща).
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Брат i сестра».

   «1+1»
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09.
10 Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.
30,23.15 «ТСН».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.25 Т/с «Слiпа».
13.55,14.50,15.50 «Сiмейнi мело-
драми 4».
17.10,03.00 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Українськi сенсацiї».
21.00 «Територiя обману. 
Межигiр`я».
22.00 «Повернiть менi красу».
23.35,04.30 Т/с «Касл». (2 
категорiя).
00.25 Драма «Порок на експорт». 
(2 категорiя).
02.10 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
.00,14.00,16.00,17.45 «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 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський лiкар».
14.40 «Судовi справи».
15.50,16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.30 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Елiзабеттаун». (2 
категорiя).
02.30 Х/ф «А життя продовжуєть-
ся». (2 категорiя).
04.05 Д/с «Великi українцi. Ярос-
лав Мудрий».

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
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 новини.
10.00,03.15 Т/с «У полi зору».
11.40,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.15 Т/с «Опери».
16.40 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Д/ф «Чорнi тiнi майдана».
21.20 Т/с «Диверсант. Кiнець 
вiйни».
23.55 Х/ф «Мистецтво вiйни 2. 
Зрада». (2 категорiя).
01.30 Х/ф «Iдеальне вбивство». 
(2 категорiя).

   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.
06.35,07.45,00.25,04.25 Час спор-
ту.
06.45,10.20,00.50 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,00.00,01.
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.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.
30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30,00.30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,00.55 Погода 
на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.1
5,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.10 День.
14.35,15.35,03.30 Машина Часу.
16.35 Зооакадемiя.
17.15,17.35,18.15,18.35 Україна 
- Понад усе!
17.55 Погода в Украине.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.30 Клуб реформ.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
00.35 В Кабiнетах.
02.40 Фактор безпеки.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

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

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 11:30, 21:00  Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш експерт»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00? 21:30, 00:00 «Черні-
вецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
21:55, 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 Свят-
кова,1»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 

Джонс: Потяг-привид»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки» 
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Оганга – повелитель 
життя»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Музич-
ний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00, 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 «Герої» 
11.00, 19.30 «Невигадані історії» 
11.30 «Музичний подарунок» 
12.00, 00.40, 05.00  Д/ф «Наука 
семи морів» 
14.00 «Телелітопис краю» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
16.17 «Герої» 
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 Д/ф «Подорож до невідо-
мого» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/ф 
01.40, 02.40 «А музика звучить» 
03.40 «Урок для батьків» 
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.30 «Фабрика ідей» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01.
20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 3 i 4 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Говорить 
Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
13 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 5 i 6 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Агент», 3 i 4 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: Шко-
ла чарiвниць».
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти чере-
пашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
11.20,02.30 Т/с «Якось у казцi 2».
18.00 Х/ф «Ерагон».
20.00 Т/с  «Корабель».  (2 
категорiя).
22.00 Х/ф «Померти молодим». 
(2 категорiя).
00.00 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Х/ф «Вторгнення».
07.00 Х/ф «Прорив».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
13.10 Т/с «Банкiршi».
15.00,19.00,21.40,02.00,03.35 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Формула стихiї».
19.30 Т/с «Пандора». (2 категорiя).
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2 
категорiя).
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». (2 
категорiя).
02.30 «Речовий доказ».
04.05 «Випадковий свiдок».
04.35 «Легенди карного розшуку».

   СТБ
05.35 «У пошуках iстини. 
Кремлiвськi двiйники: смертельна 
зброя великих».
06.20,18.00,22.00 «Вiкна-новини».
06.55,16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зiркове життя. Вижити 
пiсля любовi».
09.50 «Зiркове життя. Зорянi 
вдiвцi».
10.50 «Моя правда. Серега. Жит-
тя пiд грифом «таємно».
11.45 «Моя правда. Наталiя Крач-
ковська. 120 кг самотностi».
12.40,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.35 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. Раннiй 
шлюб - шлях на щастя».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2».
00.25 «Один за всiх».

02.10 Х/ф «Усе починається з 
дороги».
03.35 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
08.00,18.00,01.35 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.50 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя».
22.55 Х/ф «Солодкий листопад».
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с «Плiткарка 5».
02.30 Зона ночi.
03.40 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 «Спец-
кор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Навiгатор».
14.25 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Слiдчий Про-
тасов».
22.00 Х/ф «Напролом». (2 
категорiя).
00.00 Х/ф «Операцiя». (3 
категорiя).
01.50 Х/ф «Ярослав Мудрий», 2 с.
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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.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,0
0.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,23.25,0
0.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10.05 Перша студiя.
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.00 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.15 Фольк-music.
15.20 Euronews.
15.35 Х/ф «По цигарки».
17.30 Д/ф «Палiтра. Бонар».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Бiатлон. Кубок свiту. Ес-
тафета (чоловiки).
04.30 Вiкно до Америки.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30,00.00 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.25 Т/с «Слiпа».
13.55,14.50,15.50 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10,03.35 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Т/с «Сiмейний бiзнес».
2 2 . 0 0 , 0 1 . 1 0  К о м е д i я 
«Пропозицiя». (2 категорiя).
00.20,04.30 Т/с «Касл». (2 
категорiя).
02.50 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Служба Розшуку Дiтей».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00
,12.00,14.00,16.00,17.45 «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 Д/с «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.40 «Судовi справи».
15.50,16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22 .35  Т /с  «Голу бк а» .  (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Днi Грому». (2 
категорiя).
02.20 Х/ф «Смиренне кладо-
вище».
03.55 Д/ф «Таємницi пiрамiд».
04.30 Т/с «Голубка».

   ICTV
05.10 Факти.
05.40,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.00,03.45 Т/с «У полi зору».
11.40,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Диверсант. Кiнець 
вiйни».
23.20 Х/ф «Настоятель». (2 
категорiя).
01.10 Х/ф «Мiст через рiчку 
Квай». (2 категорiя).

   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.
06.35,07.45,23.30,00.25,04.25 
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.
07.25,08.25,12.25,22.55,23.55 
Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.25,00.30 

Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,00.55 Погода 
на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.10 День.
14.35 Не перший погляд.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35,04.40 В Кабiнетах.
17.15,17.35,18.14,18.35 Україна 
- Понад усе!
17.55 Погода в Украине.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
00.35 Фактор безпеки.
02.40 Машина Часу.
03.30 Феєрiя мандрiв.

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

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

10:00, 00:40 «Вулиця Святко-
ва,1»
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Демони обману» (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
16:55 «Парад планет»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Потяг-привид» (1)

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

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
1.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.

10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 
1 i 2 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Гово-
рить Україна».
18.00 Т/с «Безсмертник», 12 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб поверну-
тися», 3 i 4 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Агент», 1 i 2 с. (2 
категорiя).
04.40 Т/с «Безсмертник».

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.30 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».
11.00 Єралаш.
12.05 Х/ф «Пастушка».
13.15 Т/с «Ксена - принцеса-
воїн».
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00,21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с «Кухня».
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2 
категорiя).
00.00 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.50 Х/ф «Двiйник».
07.00 Х/ф «Загiн особливого 
призначення».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
13.05 Т/с «Банкiршi».
15.00,19.00,21.40,02.00,03.45 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Формула стихiї».
19.30 Т/с  «Пандора».  (2 
категорiя).
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2 
категорiя).
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». (2 
категорiя).
02.30 «Речовий доказ».
04.15 «Випадковий свiдок».
04.45 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.10 «У пошуках iстини. 
Лаврентiй Берiя: архiтектор 
жаху».
05.55,18.00,22.00 «Вiкна-

новини».
06.30,16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Зiркове життя. Вiза на 
щастя».
09.10 «Зiркове життя. Шлюбнi 
рекордсмени».
10.15 «Правила життя. Хiмiя 
на молоцi».
12.15,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.15 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. Вижити 
пiсля любовi».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
00.25 «Один за всiх».
02.05 Х/ф «Вас викликає Тай-
мир».
03.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,01.50 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.00 Т/с «Щасливi разом».
17.00,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,01.05 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Х/ф «Крок вперед: За-
палення».
22.55 Х/ф «Ще одна iсторiя По-
пелюшки».
01.55 Х/ф «Там, де живуть 
чудовиська».
03.40 Зона ночi.
04.40 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,14.50 «ДжеДАI».
09.00,18.30 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Навiгатор».
14.25 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30,19.00 Т/с «Слiдчий Про-
тасов».
21.25 Лiга Чемпiонiв. Шахтар 
- Баварiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня.
01.20 Лiга Чемпiонiв. ПСЖ - 
Челсi.

вівторок 17 лютого

8понеділоксереда 18 лютого
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Волонтерська допомога з Німеччини: 
хто доставить її до Чернівців?

Галина ЛЕОНТІЙ, волонтерка з німецького міста Ессен звернулася до буковинців:
– Потрібен транспорт, щоби доправити волонтерську допомогу для шпиталю й фронту, для дітей та вдів 

загиблих воїнів з міста Ессен в Німеччині для Чернівців.  
Для шпиталю учасників бойових дій (Фастівська 22) УЗІ-апарат (110х90х-50 см), матраци, ліжка мінімум 

3, велика кількість памперсів, постільної білизни, ковдр, подушок, 10 колясок та візочків і інше.  
Приблизно  40 коробок з одягом  для дітей, вдів та бійців тощо.  
Речі для бійців (теплий одяг, ковдри тощо).  
Медичні засоби першої допомоги для фронту; Прохання знайти транспорт! На солярку гроші ми вже 

зберемо.

Редакція газети «Версії» просить із пропозиціями про транспорт для волонтерської 
допомоги звертатися на електронну пошту газети versii@ukr.net 

Галина Леонтій родом з Чернівців. Працює в інституті культурології в м. Ессен, Німеччина. Пані 
Галина організувала в Ессені та околицях збирання допомоги для українського війська та потерпілим 
внаслідок війни: бійцям, які йдуть на фронт, для матерів та дружин військовослужбовців-буковин-
ців, які загинули у зоні проведення АТО, для шпиталю та для потребуючих допомоги сімей бійців та 
багатодітних сімей. 
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Преса, як кажуть класики, є ідеоло-
гічною надбудовою. Вона лише віддзер-
калює те, що відбувається в суспільстві, 
та його реакцію. Нинішня ж нова влада, 
зіткнувшись з колосальною байдужістю 
покинутих державою напризволяще людей, які виживали і виживають, 
як можуть, усупереч тому, що з ними роблять олігархи рукам куплених 
політиків, згадала раптом про патріотизм. Хоча досі найменші його 
паростки нищилися впродовж усіх років незалежності нашої країни. 
Про що говорити, коли навіть ті особистості, які віддали свої життя за 
Україну – той же Бандера чи ж учасники визвольних змагань ОУН-УПА 
– не були визнані її героями.   

Та часи змінилися: без участі й допомоги громадян Україна може 
зникнути з географічної карти. І влада це збагнула. Тепер вона набирає 

захисників в особі своїх громадян. А ті їй, закономірно, не довіряють. Як же бути? 
І влада вирішила засіяти електоральне поле новими зернами нормальних 

людських соціальних пріоритетів. Найперший інструмент для цього – преса: 
газети, радіо телебачення, соцмережі. Саме для цього створили й нове мініс-
терство інформації, яке, до слова, очолив наш земляк Юрій СТЕЦЬ. Нинішнього 
понеділка він зустрічався з головними редакторами ЗМІ Буковини. Йшлося про 
наболіле: про війну – ту, що під назвою АТО точиться на території двох українських 
областей, де під обстрілами перебувають і гинуть мирні мешканці, і про програну 
інформаційну та шляхи подолання наслідків. Це все дуже правильно, саме так 
і має діяти розумна влада. Та в цьому є один суттєвий нюанс:  починати треба з 
себе. У даному випадку не кажу про міністра інформації, який, за його словами, 
три місяці перебував з Національною гвардією в АТО. Йдеться про перших осіб 
держави та структури, які вони представляють. Про знову недієздатний парла-
мент, який не впливає на ситуацію, хоча міг би: Україна все ж таки парламент-
сько-президентська республіка. Про прем’єра та уряд, який дозволяє процвітати 
у Міністерстві оборони жахливій корупції та прикриватися відвертою брехнею. 
Про Президента, який мав би закрити свої фабрики в Росії. 

Натомість брехня поки що в Україні, як і за попередньої влади, продовжує 
бути державною політикою. А шила в мішку, як відомо, довго не ховатимеш. 
Українці читають в Інтернеті іноземну пресу, відтак знайомі з ґрунтовними публі-
каціями про ситуацію в Україні в газетах тих країн, керівники яких зустрічалися 
у понеділок у США та вчора у Мінську. І Меркель теж була ґрунтовно озброєна 
інформацією про наші втрати, які, за даними їхньої розвідки, склали 50 тисяч. 
А Порошенко чомусь озвучив цифру загиблих біля 5500. Різниця на цілий по-
рядок. Хто бреше? Схиляюся до того, що неправдиві дані подає рідна українська 
сторона. Чому? Бо просто аналізую та співставляю цифри. Приміром, минулого 
понеділка, тобто 2-го лютого, через центральні телеканали пройшло офіційне 
повідомлення про 9 загиблих українських військовиків і 19 поранених. Водночас 
було вбито 200 російських найманців. Вибачайте, але не спостерігається спів-
відношення: нападники дійсно втрачають більше, але не у 22 рази! До того ж, 
військові статистики стверджують, що полеглі, як правило, становлять третину 
від поранених. Отож рахуйте…

Одне слово, образливо, що влада не сприймає свій народ серйозно, а далі 
його оббирає та обманює. Треба починати з себе, панове: полюбіть Україну та 
станьте державниками – захисниками та розбудовниками. Це, усвідомлюю, дуже 
важко, але необхідно. Іншого шляху просто немає.

Людмила ЧЕРЕДАРИК                   

Кілька думок з відвідин 
Чернівців 
міністром інформації

ЗМІ будуть державницькими, 
коли такою стане влада

«NYT»: «Захід має домовитися 
з Путіним про федералізацію 
України та її невступ до НАТО»

Із загостренням бойових дій в 
Україні в західній пресі все частіше 
лунають заклики надати Києву 
зброю для боротьби з російською 
агресією. «США та Євросоюз пови-
нні збільшити обсяг допомоги Укра-
їні – і грошима, і зброєю», – пише 
«New York Times» у редакційній 
статті. Однак уже очевидно, що 
санкцій і дипломатії недостатньо, 
щоби зупинити війну. Надання ж 
смертоносної зброї «може відкрити 
новий небезпечний розділ у цій 
боротьбі», – застерігають автори. 
Тому Захід повинен визначити 
питання, які можуть спонукати Пу-
тіна до серйозних переговорів. На 
думку видання, такими пунктами 

можуть стати федералізація Укра-
їни та надання «проросійським 
регіонам відносної автономії разом 
із гарантією, що Україна не прагну-
тиме до вступу в НАТО».

«Захід повинен дати чітко 
зрозуміти Путіну, що якщо його 
мета – федералізація [України], то 
Сполучені Штати та їхні союзники 
мають скористатися своїм впливом 
на Київ, щоби розробити реальні 
домовленості», – пише газета.

Утім, якщо Путін і надалі на-
магатиметься законсервувати по-
стійний сепаратистський анклав у 
Східній Україні, він має знати, що це 
дорого йому обійдеться, додають 
автори.

На потреби АТО 
тільки чернівчани 
перерахували 
понад 4, 5 млн. грн. 

Це лише 1,5% від офіційних доходів 
фізичних осіб. Дію військового збо-
ру продовжили до набрання чинності 
рішення Верховної Ради України про 
завершення реформи Збройних Сил 
України. Військовим збором, як нагадує 
Інформаційно-комунікаційний від-
діл ДПІ у м. Чернівцях, обкладаються: 
●загальний місячний (річний) оподат-
ковуваний дохід; ●доходи з джерела 
їхнього походження в Україні, які оста-
точно оподатковуються під час їхнього 
нарахування, виплати, надання; ●іно-
земні доходи.

Cтівен БЛАНК: «Армія та високоефективний 
уряд врятують Україну. Та для цього 
Міноборони повинне позбутися корупції»
(З інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки») 

«Міноборони України повинне 
бути стабільним і високоефективним. 
Вам треба позбутися корупції. Робити 
це доведеться за найбільш несприят-
ливих обставин, але у вас немає ви-
бору, –  констатує старший науковий 
співробітник Американської ради з 
міжнародної політики Стівен БЛАНК. 
Він переконаний: армія та ефективний 
уряд – саме те, що зараз може вряту-

вати Україну. Адже Москва навряд чи 
відмовиться від загарбницьких дій, а 
Володимир Путін зможе залишатися 
при владі стільки, скільки готовий буде 
вбивати й матиме прихильність армії та 
пасивність власних громадян». 

«…Віра, що була в нас іще 25 років 
тому – що нова війна в Європі неможли-
ва – виявилася ілюзією. Але це сталося 
ще й тому, що Україна не змогла управ-

ляти собою ефективно. Вона ослабла, 
і це створило вакуум і спокусу, – наго-
лошує експерт. – Ваша армія повинна 
вміти реагувати на специфічні загрози. 
Вона мусить справлятися з воєнізова-
ними російськими силами. Бути здат-
ною проводити традиційні військові 
операції невеликого масштабу. І, коли 
ця мета буде досягнута, вчитися здій-
снювати масштабні операції».  

20% податку на 
відсотки з депозитів 
чернівчан – це майже 
3 млн. грн.

Від початку 2015-го у Чернівцях до бю-
джету сплачено 2968,6 тис. грн. податку 
на відсотки по депозитах, повідомив Ін-
формаційно-комунікаційний відділ ДПІ у м. 
Чернівцях

Нагадаємо, з 1 січня нинішнього року 
оподатковуються за ставкою 20% такі дохо-
ди фізичних осіб: ●відсотки на поточний або 
депозитний банківський рахунок; ● відсотки 
на вклад у кредитних спілках; ●інші відсотки; 
●відсотковий або дисконтний дохід за іменним 
ощадним сертифікатом; ●відсотки за пайо-
вими членськими внесками членів кредитної 
спілки; ●доходи з розміщених у компаніях 
активів; ●дохід за іпотечними цінними папе-
рами; ●відсотки за облігаціями; ●доходи за 
сертифікатами фондів; ●інвестиційні при-
бутки; ●роялті.



У лікарнях Буковини – «аншлаг»: вони переповнені 
представниками чоловічої статі, які у грудні 2014-го – січні 
2015-го терміново захворіли. Бо мобілізація. Деякі згадують 
холецистити 15-річної давності, переломи – 5-річної. 

– Люди не розуміють ситуації. Відповідальності. Побутує 
думка: «Якщо завтра буде біда –  стану на захист Буковини». 
Не розуміють: щоби твоя хата вціліла – треба захищати 
Донбас… – коментує ситуацію компетентне джерело.

Наказ Міністра оборони №402 на кількохстах сторінках нині став 
бестселером. Адже він прописує, як 
правильно призвати на службу людину з 
тією чи іншою вадою здоров’я

Як наші військовозобов’язані проходять медкомісію 

– Сьогодні чи не «бестселером» став Наказ 
МО №402 від 2008 року, де перелічені хвороби 
і стани, які визначають придатність до вій-
ськової служби… 

– Наразі ми займаємося призовом осіб, які мають 
військово-облікову спеціальність, тобто пройшли від-
повідне фахове навчання. Їх військкомат залежно від 
потреби викликає. 

Від моменту проходження служби минув певний 
час: хтось відслужив 5 років тому, а хтось – 20. А 
хтось має військову кафедру… Звичайно ж, за ці роки 
вони здоровішими не стали. Загальний стан здоров’я 
населення бажає бути кращим. І тепер, залежно від 
стану здоров’я, медична комісія освідчує та експертує 
мобілізованого на момент огляду. 

Є Наказ Міністра оборони №402. Для осіб, які 
підлягають мобілізації, є графи 2 та 3 («Громадяни та 
військовослужбовці, які приймаються та проходять  
військову службу за контрактом осіб рядового, сер-
жантського та старшинського складу…» та «Грома-
дяни, особи офіцерського складу, які приймаються 
та проходять військову службу за контрактом осіб 
офіцерського складу, офіцери запасу, які призива-
ються та проходять військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу».

І якщо в графі 1 (особи, які не служили в армії, 
не мають військової кафедри, не досягли 27-річного 
віку, якими ми будемо «займатися» у березні-травні) є 
більше «поблажок» за станом здоров я, то для офіцерів 
– їх практично немає. 

Наприклад, якщо за 1-2 графою з діагнозом 
«цукровий діабет» не призивають, то за 3 графою 
(офіцери) – придатний (залежно від рівня цукру, від 
того, які ліки приймає, як пролікувався).

Приходить до лікаря пацієнт: проблеми з хребтом, 
з ногами (артроз). За 2 графою, як сержант чи пра-
порщик, він – непридатний до військової служби, а за 
третьою – придатний.

І складно пояснити людині, що це не лікар при-
думав, а визначив законодавець. 

Або виразкова хвороба: якщо для 1-2 графи – 
непридатний, то для 3 – непридатний лише, якщо 
виразка - кровоточить. На наше «чому так?» експерти 
відповіли, що є госпіталі і за умови загострення ви-
разки – пролікують. 

Грубо кажучи, якщо офіцер – інвалід, то не йде, а 
так практично всі офіцери повинні йти захищати Украї-
ну. Бо, на погляд законодавця, функції офіцера перед-
бачають менші  фізичні навантаження, ніж сержанта. 

– Чому викликають на медичні комісії 
тих, хто не служив в армії, не має військової 
кафедри?

– Осіб, які були комісовані, не служили в армії за 
станом здоров’я, будуть викликати на комісію, але 
після виконання мобілізаційного завдання.  

Я стою на тих позиціях, що зараз слід виконати 
мобілізацію. А потім викликати усіх чоловіків віком 
від 25 до 60 років, розділити їх за результатами по 
групах: здорові; особи, які мають захворювання але 
за станом здоров’я можуть бути призвані; особи, які за 
станом здоров’я не підлягають призову. Тобто слід на-
вести порядок у картотеці з військовозобов’язаними. 
Є такі, що їх викликають, а вони вже померли. В цьому 
питанні кінь не валявся багато років. Не хочу хвали-

ти СРСР, але тоді був жорсткий облік. 
Військовозобов’язаний раз на 5 років 
обов’язково проходив медичну комісію 
та відповідне військове навчання. Як казали тоді  
жартома: хлопці ходили в партизани. 

– На комісіях з ночі черги не займають?..
– На комісію йдуть ті, які відчувають, що у них 

є захворювання і думають, що їх не візьмуть. Бо з 
тих, що практично здорові, ми мало кого бачимо. 
Вони всі ховаються.

Якщо щось не зміниться найближчим часом, 
дуже важко буде виконати те завдання, яке стоїть 
перед областю. 

Якщо людина хвора – не треба її брати. Але якби 
всі люди прийшли, не було би цієї ситуації. Я був на 
комісії, в усіх районах… Важко людині довести, що 
вона здорова. Коли каже, що і голова болить, і там 
болить… Це треба все документально довести, що він 
неправду каже. А з іншого боку – скажу, що практично 
здорових немає. 

Наказ №402 – на кількохстах сторінок. Він при-
писує, як правильно призвати людину з тією чи іншою 
вадою здоров’я (в який рід військ тощо – авт.). 

Вважаю, слід усіх викликати на медкомісію. А 
раптом оголосять воєнний стан? Тоді всі йдуть, які були 
визнані непридатними у мирний час.

– Дехто каже, що у самому Наказі вже 
створені умови для зловживань, адже про деякі 
стани написано, що «на розгляд лікарів». Що це 
за «індивідуальний підхід»? 

– Розумієте, вони всі «похворіли» у грудні 2014 
– січні 2015 років. Кажу: «Якщо ти хворий, покажи 
виписки річної – дворічної давності, що лікувався і не 
наступило покращення!» 

Скажімо, епілепсія. За наказом, ступінь при-
датності для офіцерів визначається  індивідуально. 
Тобто, якщо протягом останніх 2-3 років не було на-
падів – його призивають. Та коли він напади мав три 
роки тому, більше того – має водійські права… А як ти 
водиш машину? Виникає багато питань. 

Хворий – покажи виписки. Якщо виразкова 
хвороба – покажи, що два роки тому лежав у лікарні, 
приймаєш таблетки. Все має бути задокументоване.

Мені приносять виписки 2000 року, що був хро-
нічний холецистит. 15 років ніде не лікувався. Зараз 
викопав ту виписку і каже: «Направте до лікарні». 
І провокує лікаря, який має 1500 грн зарплати, до-
ларами. Є такий, що спокуситься. Не заперечую. Але 
він спокусився раз-другий – утретє його не буде вже. 
Переконую. 

Видали наказ Департаменту охорони здоров’я, 
де написано, що військовозобов’язаний із хронічною 
патологією не госпіталізується до лікувальних за-
кладів без направлення військомату. Жорстко. Та 
якщо ти маєш хронічний гастрит – йди до лікаря, він 
пропише таблетки, йди на комісію – питань немає. 
Якщо інфаркт – приїжджаєш до лікарні, приймуть без 
питань. Але масово всі пішли в лікарні! Вони сьогодні 
всі переповнені. Бо кожен каже: «Чого ви пишете, що 
я – здоровий? Я – хворий».

– Складається враження, що «косять» чи 
не всі… У відсотках яка пропорція справжніх 
чоловіків, які налаштовані пройти медичну 
комісію і йти захищати Україну і тих, які «шу-

кають болячок»? 
– З тих, які приходять на медичну комісію, 40 від-

сотків – це мужики, а 60 – «сцикуни».
Приклад справжнього чоловіка: приходить Саша, 

якого комісували 5 років тому. Каже: «Хочу йти в армію, 
бо не можу інакше». Я запитую: «Чого так?» Відповідає: 
«У мене усі служили, в мене дядько загинув». У людини 
є мотивація. 

Звертається інший офіцер, хворий на цукровий 
діабет. Комісували його за сімейними обставинами 
свого часу. Каже: «Я здавав тоді аналізи, цукор був 
високим, можливо, я перенервував. Перепровірте..» 
Перевірили. Рівень цукру – підвищений, але не на-
стільки критичний, як передбачено Наказом. Тобто 
– придатний. Його призвали, він пішов служити.

А сьогодні приходить інший офіцер. Мав травму 
коліна 5 років тому, згодом не звертався до медиків. 
Ледь не з паличкою, кульгає. Коли йому сказали, що 
як офіцер він – придатний, то одразу ж : «Вимагаю… 
подам до суду… Дайте можливість зробити обстежен-
ня!» Направили до військового госпіталю. Але в нього 
вже настрій відповідний: погані всі, хто не каже те, що 
він хоче почути. 

Наші чоловіки… 
Кожен у цій ситуації робить свій вибір. Вважаю, 

була допущена помилка. Бо ми спочатку на три місяці 
раніше оголосили про мобілізацію, яку збиралися 
робити і не робили, а потім почали-таки проводити. 
Вважаю, треба було медичну комісію оголосити ще 
влітку 2014 року. Навести лад, про який я казав. 

Бо коли мир і спокій, ніхто на себе нічого не на-
говорює. Бо коли один каже: «Я – мужик», то інший 
не буде ж інакше поводитися... Слід було об’єктивно 
оцінити усе чоловіче населення, на яке всі ми, як на 
наш щит, наш захист. Слід було перевірити всіх, а 
тепер тільки викликати. Хоча знайшлися би й одиниці 
таких, які казали би, що мовчали тоді про хвороби 
тощо. Але таких і не слід призивати. Бо він втече, він 
зрадить. 

Зараз у Чернівцях лікуються 11 поранених з 
Дебальцевого. З них один – з Херсона, інший – з 
Хмельницького. Я запитую: «А чого ви не поїхали 
додому лікуватися?» Відповідають: «Ми всі разом, 
у нас братерство. Пролікуємося і назад поверне-
мося». 

– Але 60% таких, що «шукають болячок» – 
велика цифра... Воювати народ не хоче…

– Не розуміють ситуації. Відповідальності. Побу-
тує думка: «Якщо завтра буде біда – стану на захист 

Буковини». Не розуміють: щоби твоя хата вціліла 
– треба захищати Донбас. Собака кусає людину, коли 
відчуває, що та його боїться. Те саме можна сказати 
про нашого ворога. Якщо він відчує, що весь народ 
став на захист Батьківщини, він інакше поводити-
меться. А нині, переконаний на 100%, ворог провокує 
таку ситуацію з мобілізацією для того, щоби легше нас 
було перемогти. Та  все ж я  переконаний, що  невдовзі 
ситуація в Україні зміниться на краще.

Юлія БОДНАРЮК, «Версії»

Він ігнорував відомості розвідки та бойових командирів, 
ігнорував норми бойових статутів. Від абсолютно не здатен 
до організаторської роботи, відтак не здатен організувати 
оперативне управління Збройними Силами. Судити слід за 
зрив усіх головних програм організації ЗСУ. Але які саме 
кримінальні справи слід порушити стосовно Муженка? Роз-
повім про найбільш резонансні операції, що мали трагічні 
наслідки. 

1.Іл-76, що загинув у Луганську: наказ на виліт дав 
підлеглий Муженка, його права рука й начальник штабу 
АТО Віктор Назаров. 

2.Славянск. Це за наказом Муженка наші війська за-
лишили коридор для банд Гіркіна. Українські розвідники 
багато разів доповідали про пересування Гіркіна, давали 
координати цілей, під час руху банди у Славянську та 
Краматорську їх неодноразово могла накрити артилерія, 
а під час руху дорогою над колонною Гіркіна літала укра-
їнська авіація, але наказу відкрити вогонь наші пілоти 
так і не отримали. 

3. Сектор «Д». Операція з перекриття кордону, на 
жаль, була верхом безграмотності та некомпетентності. 
Але абсолютно злочинним було рішення утримувати під 
вогнем російської артилерії оточені з усіх боків позиції. 
Муженко знищив бойову силу 24-ї, 30-ї, 51-ї, 72-ї механі-
зованих, 25-ї повітряно-десантної та 79-ї аеромобільної 
бригад.

4. Іловайськ. Оточення й трагічний прорив – за цим 
стоїть Муженко. 

5. Луганськ. Бої в районі Лутугина, Новосвітлівки, 
Дмитрівки, Луганського аеропорту – це трагедії, яких 
можна й треба було уникнути.

6. 32-й блокпост. Судити слід усю команду Муженка. 

За що слід судити Муженка? 
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6-7Як наші військовозобов’язані проходять медкомісію 

«Військові вважають, що 
Порошенко їх «здає»
Чернівецький волонтер про тяжку обстановку на передовій

Перед тим як виїхати, ми тиждень на-
магалися зв’язатися з хлопцями, але від-
повіді не було. Нас це насторожувало, але відкласти 
поїздку не могли. Перший блокпост від Мар’янки до Курахового 
проїхали без перешкод, а на другому нас уперто не пропускали. 
Врешті-решт мені вдалося переконати військових. На в’їзді до села 
Славного нас зустріли і розповіли, що тут був сильний мінометний 
обстріл, є поранені, їх доправили на лікування до Києва та Одеси. 

Обстановка на передовій дуже напру-
жена. Бійці кажуть, що обстріли не вщухають. Вранці затиш-
шя, а вночі знову триває. Тому довго ми затримуватися там не 
могли, вранці приїхали, розвантажилися і за півгодини мусили 
повертатися. 

Солдати скаржилися, що з боєприпасами стало ще гірше. 
Привезли уже відкритий ящик з сигнальними ракетами, яких 
вистачило буквально на три дні. За допомоги ракет бійці можуть 
уночі освітлювати місця, де розставлені розтяжки. Адже теплові-
зора в них немає. 

Озброєння сепаратистів стає все по-
тужнішим. Після того, як під час обстрілу поранили трьох 
військових, командир дав дозвіл не тільки стріляти у відповідь, а 
й, залежно від обставин, здійснювати контрудар. Під ранок наші 
рознесли вщент блокпост сепаратистів біля села Оленівка. Та 
це лише розлютило ворожу сторону і весь наступний день вони 
гатили по нашому блокпосту. Причому, воронки від снарядів були 
незвично великими, як у діаметрі, так і за глибиною. Хлопці ка-

жуть, що це якусь нову артилерійську установку підвезли з Росії, 
раніше «сєпари» таких не мали.

У військових з передової замовлення 
скромні. Теплий одяг, харчі. Просили також тепловізор. Адже 
без нормальної оптики бійцям доводиться дуже тяжко: не дай Боже 
наступ – їхній блокпост зрівняють з землею. Маючи тепловізор, 
вони мають хоч якісь шанси виявити противника раніше. Найго-
ловніше, що замовляли бійці – ліки та… памперси. Річ у тім, що в 
одному з підвалів переховується родина з 9-місячною дитинкою. 
Маля народилося недоношеним, родина бідує й потребує грошей. 
І військові допомагають їм. 

Моральний дух солдатів стійкий. Та, коли ми 
від’їжджали, до мене підійшов командир і сказав: «Знаю, що з вами 
їздить священик, отець Василь Гасинець, який теж займається во-
лонтерством. Попроси його, хай на кілька хвилин заїде до нас під-
няти бойовий дух хлопцям. Бо вони вже морально не витримують. 
Дехто може запити. Хай приїде і хоча б просто потисне їм руки». 

Військові все частіше висловлюють 
думку, що наш головнокомандувач Петро 
Порошенко поступово їх здає. Бійці навіть нама-
гаються все, що відбувається, знімати на камеру. Адже в жодного 
з них досі немає статусу учасника АТО. Кажуть, «не дай Боже щось 
з нами станеться, хоча б друзям чи дружині можемо передати 
докази, що ми тут були. Ми ж не знаємо, чи повернемося з АТО».

Неодноразово чув, що волонтерські 
передачі часто не доходять до бійців, а 
потрапляють на ринок. Нещодавно одна жінка мені 
розповіла страшну історію. Вона відправляла сина в армію й ку-
пила для нього бушлат. Коли приміряв його, у внутрішній кишені 
знайшов записку, яку написали рідні одного з бійців. З’ясувалося, 
що цей бушлат уже був кимсь відправлений на передову, але туди 
не дійшов і потрапив назад на ринок. Неодноразово чув від вій-
ськових, що волонтери передають допомогу, а їхнє командування 
ці речі перепродує. Це ж просто гидко. 

Багато хто вважає, що волонтерство 
– це така собі романтична справа. Може, це і 
романтика, але тільки не для тих волонтерів, хто хоча б раз по-
бував на передовій і на власні очі побачив, у яких умовах воюють 
наші захисники і як виглядає місцевість після обстрілів «градами». 
Після цього і світ сприймаєш по-іншому…

Записав Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
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І найперший аргумент щодо 
цього – невизнання добровольців 
учасниками АТО. Це ж як треба не 
любити, коли б не сказати – не-
навидіти свою державу, щоби її 
найбільших захисників-патріотів 
позбавити статусу! А ще ж ми ма-
ємо і по-друге, і по-третє, і тощо.

Скажіть, чи чув хтось із нас 
про те, щоби країна, яка захи-

щається від агресора, не видавала  своїм 
солдатам зброю, обмундирування, харчі? Подібні дії мають тільки 
одне означення – зрада верхівки. Бо ж чим іще пояснити такий ди-
вовижний факт, який нині обговорюють українці: 241 день тримали 
оборону донецького аеропорту кіборги. А після приїзду начальника 
Генштабу Віктора Муженка за два дні його практично здали.   Недарма 
ж «Вітю-війну» – а саме так називали Муженка в мирний час – нині 
перейменували у «Вітю-катафалк». За словами військового оглядача 
Юрія Бутусова, особисту сміливість Муженка обмежує мислення на 
рівні командира батальона. Та ще шори на очах – він чомусь не бачить 
російських військ на Сході України. Отакої!

Тож у будь-кого, хто вміє самостійно мислити та аналізувати події, 
виникає море запитань, на які практично не знайти відповіді. Після 
Іловайського котла ніхто не поніс покарання. Натомість створена 
ймовірність нового – біля Дебальцевого. Його організатори – ті ж. І 
хоча стосовно цього особисто до Порошенка зверталися військові 
журналісти, результату жодного. 

Зрештою, приклади дивного поводження керівників держави – від 
Президента до прем’єр-міністра та Верховної Ради – на цьому не завер-
шуються. Зрада інтересів власної держави та її народу простежується 
скрізь. Уже і буковинці стали нещодавно свідками цього: восени, в 
розпалі війни, останні 25 відсотків державної власності на стратегічний 
об’єкт «Чернівціобленерго» продали російському олігарху, який і до 
того володів контрольним пакетом акцій. Недарма адвокат з великим 
почуттям гумору – Тетяна Монтян – назвала наш уряд ліквідаційною 
комісією за участі зацікавлених сторін з усіх сусідніх і не сусідніх країн… 
У цьому порівнянні знаходимо і відповідь на те, чому це робить наша 
верхівка. На війні, як відомо, дуже добре заробляється.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»        

Мобілізацію зриває 
влада
Бо саме вона перетворила 
українських чоловіків на 
гарматне м’ясо

Підприємець з Калинівського ринку, 
волонтер Роман ГАЇНА уже п’ять разів 
возив гуманітарну допомогу  до зони 
АТО. Особисто приймає замовлення 
від військових на те, що їм насправді 
найпотрібніше, та доправляє на 
передову. Роман на власні очі бачив, 
у яких умовах воюють бійці і в 
ексклюзивному інтерв’ю «Версіям» 
розповів, як волонтерську допомогу 
розбазарюють нечисті на руку 
командири, як бійці знімають на камеру 
бої – щоби довести, що вони перебували 
у зоні АТО, та як військові допомагають 
бідній родині з немовлям.

Він ігнорував відомості розвідки та бойових командирів, 
ігнорував норми бойових статутів. Від абсолютно не здатен 
до організаторської роботи, відтак не здатен організувати 
оперативне управління Збройними Силами. Судити слід за 
зрив усіх головних програм організації ЗСУ. Але які саме 
кримінальні справи слід порушити стосовно Муженка? Роз-
повім про найбільш резонансні операції, що мали трагічні 
наслідки. 

1.Іл-76, що загинув у Луганську: наказ на виліт дав 
підлеглий Муженка, його права рука й начальник штабу 
АТО Віктор Назаров. 

2.Славянск. Це за наказом Муженка наші війська за-
лишили коридор для банд Гіркіна. Українські розвідники 
багато разів доповідали про пересування Гіркіна, давали 
координати цілей, під час руху банди у Славянську та 
Краматорську їх неодноразово могла накрити артилерія, 
а під час руху дорогою над колонною Гіркіна літала укра-
їнська авіація, але наказу відкрити вогонь наші пілоти 
так і не отримали. 

3. Сектор «Д». Операція з перекриття кордону, на 
жаль, була верхом безграмотності та некомпетентності. 
Але абсолютно злочинним було рішення утримувати під 
вогнем російської артилерії оточені з усіх боків позиції. 
Муженко знищив бойову силу 24-ї, 30-ї, 51-ї, 72-ї механі-
зованих, 25-ї повітряно-десантної та 79-ї аеромобільної 
бригад.

4. Іловайськ. Оточення й трагічний прорив – за цим 
стоїть Муженко. 

5. Луганськ. Бої в районі Лутугина, Новосвітлівки, 
Дмитрівки, Луганського аеропорту – це трагедії, яких 
можна й треба було уникнути.

6. 32-й блокпост. Судити слід усю команду Муженка. 

Це генерал-майор Назаров і генерал-майор Назаркін. Цим 
неграмотним і абсолютним невігласам у військовій справі 
людям не місце в армії. Суд над ними має бути прикладом 
і наукою для всіх наших Збройних Сил. 

Переважна більшість військових Муженка та його 
наближених просто ненавидять. Муженко абсолютно 
дезорганізував роботу генштабу. Він не здатен навіть 
підтримувати нормальні службові стосунки. Дії та без-
діяльність Муженка реально ослаблюють армію й різко 
зменшують її боєздатність. Жодного зворотного зв’язку 
та спілкування із більшою частиною підлеглих Муженко 
не сприймає. Обмежений самодур. Те, що така людина 
опісля усіх цих жертв досі посідає відповідальну посаду, 
– це ганьба Збройних Сил.  

Ми не можемо побудувати сучасну армію та виграти 
війну на Донбасі,поки Муженко та його люди залишаються 
у Збройних Силах.

А вже від серпня Муженка у наших військах не нази-
вають «Вітя-Війна». Його нове прізвисько – «генерал-ка-
тафалк». Гадаєте, Петре Олексійовичу, я перебільшую чи 
вигадую? Запитайте людей з фронту. 

Юрий БУТУСОВ, головный редактор Цензор.НЕТ. 
Джерело: censor.net.ua

P.S. Через порушення всіх статутів і 
норм, що призвело до загибелі захис-
ників Донецького аеропорту, подано 
заяву до Головної військової прокура-
тури про порушення справи стосовно 
Муженка. Про це повідомив журналіст 

За що слід судити Муженка? 

Волонтер Роман Гаїна на передовій (третій зліва)
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8«Надра» – квіточки, 
ягідки попереду

БАНКІРИ БЕЗЧИНСТВУЮТЬ:  НЕ 
ПУСКАЮТЬ НІ «ШВИДКУ», НІ 
МІЛІЦІЮ

В одному з чернівецьких відділень клієнти 
банку відмовилися виходити з приміщення, до-
поки їм не видадуть гроші. 

– Моя мама працює в дитячій поліклініці і 
отримує зарплатню у «Надра-банку». Та про-
тягом тижня не змогла її зняти: у касі видавали 
по 100-200 гривень щодня. Казали, що більше 
грошей нема, треба прийти завтра. А на завтра 
все повторювалося, – розповідає Ірина, чернів-
чанка. – Ані директор філії, ані «гаряча лінія» не 
відповідають. Тим часом деякі відділення почали 
закриватися. Ми намагалися зняти гроші в іншому 
банку, але з’ясувалося, що картка заблокована і 
жодні операції провести неможливо.

До відділення прийшло багато людей, серед 
них і ті, хто не могли зняти свої депозити. Виріши-
ли, що стоятимемо, поки нам не віддадуть гроші.

Тим часом працівники банку зачинили пі-
кетувальників у приміщенні відділення. Якійсь 
жінці стало зле, люди викликали «швидку» та 
міліцію. Проте правоохоронцям і медикам двері 
не відчинили! 

– Почалася паніка, у приміщення не було чим 

дихати. Далі звідкись узялися охоронці банку, 
відчинили двері, літню жінку посадили до карети 
«швидкої», – розповідає далі Ірина. – Люди по-
чали розходитися, так і не знаючи, чи поверне 
банк гроші. 

Так само «погоріла» із цим банком і сту-
дентка Наталка Піскова. Вона не брала участі 
в протесті, бо встигла вчасно зняти з рахунка 
стипендію.

– У мене на карточці залишилося 38 гри-
вень. Я завжди знімаю стипендію, щойно вона 
надходить на рахунок, – розповідає Наталка. 
– Але багато моїх одногрупників не знімали 
гроші з картки – збирали певну суму. Тож тепер 
за голову хапаються: по кілька тисяч гривень 
«застрягли» у банку.

ТИСЯЧІ ПІДПРИЄМСТВ ОПИНЯТЬСЯ 
НА ЛОПАТКАХ, А ЛЮДИ – НА ВУЛИЦІ

Як повідомили в НБУ, банк «Надра», який 
належить олігарху Дмитру Фірташу, визнано 
неплатоспроможним і в ньому введена тимча-
сова адміністрація. У свою чергу, Національний 
банк пообіцяв, що клієнти банку «Надра», які 
мають вклади у межах гарантованої Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб суми 200 
тис. грн., отримають їх у повному обсязі. Однак 
пощастить не всім: приблизно 1 відсоток клі-
єнтів зі значними обсягами вкладів отримають 
своїх кошти лише в межах суми, гарантованої 
Фондом. 

Щоправда, фінансові експерти налаштовані 
не так позитивно. На думку президента Україн-

ського аналітичного центру Олександра ОХРІ-
МЕНКА, на простих українців чекають великі 
проблеми з поверненням депозитів. 

– Ймовірно, Нацбанк  і Фонд гарантування 
вкладів відмовлятимуть українцям у виплаті 
компенсації, але ще більше втратять юридичні 
особи. Як відомо, банк «Надра» обслуговує 
багато рахунків юридичних осіб у всій Україні 
і тепер краху зазнають тисячі підприємств, бо 
їхні капітали будуть утрачені. Тож не дивно, що 
незабаром у країні зростуть безробіття й борги 
із зарплати, – стверджує аналітик.

За його словами, причина падіння банку в 
економічній неграмотності нинішнього керівни-
цтва НБУ і це є лише початком руйнування усієї 
банківської системи України.

– На жаль, пані Гонтарева просто не розу-
міє, що робити далі, і продовжує розвалювати 
банківську систему України. На черзі введення 
тимчасової адміністрації в державних банках 
«Укргазбанк», «Укрекмсімбанк» і, можливо, 
«Ощадбанк». Крах банківської системи близь-
кий. У розвинутих країнах світу ніколи такі 
великі банки не банкротять. Руйнувати великі 
банки не можна – це закон або, якщо хочете, 
аксіома фінансового ринку. Було б доцільно 
націоналізувати банк «Надра». Це дійсно задо-
вольнило б політичні амбіції влади, але не ви-
кликало краху банківської системи. Але тепер, 
як кажуть, «шеф, усьо пропало». Банкруство 
банку «Надра» – це прямий шлях до краху всієї 
банківської системи і росту курсу долара до 50 
грн., – каже Охріменко. 

Прикметно, що в «Надрах» обслуговували-
ся медики обласної лікарні, та за місяць до подій 
вони перейшли до іншої банківської установи. 
Натомість працівникам онкодиспансеру пота-
ланило менше. Сказати ж, що через беззубість 
НБУ ситуація вийшла з-під контролю, – це ні-
чого не сказати… 

Олена ТИМОФІЙЧУК, Руслан КОЗЛОВ, 
«Версії»

Клієнти «Надра-банку» 
вийшли на протест. Їхні картки 
заблоковані, тож вони не можуть 
зняти свою зарплату, стипендію, 
депозити, розрахуватися 
карткою в магазині. Ані 
директор чернівецької філії 
банку, ані «гаряча лінія» не 
відповідають на дзвінки 
обурених вкладників.

«Банкрутство  банку «Надра» – прямий шлях до краху банківської 
системи і зростання курсу долара до 50 грн», – експерт

Чиновники «з’їдять» 43 млн. грн., зароблених чернівчанами
Після Майдану нічого не змінилося в головах 

посадовців: чиновники департаменту ЖКГ не знають 
відмінності між поточною діяльністю підприємства та 
його інвестиційними зобов’язаннями.

Після тривалих обговорень міс-
цевий бюджет затверджено. Доходи 
та видатки - складають  приблизно 1 
млрд. 113 млн. грн., його дохідну час-
тину становлять в основному податки, 
що їх витискують із підприємницьких 
структур та зарплат чернівчан. 

На відміну від розвинених кра-
їн, де державний сектор економіки 
складає левову частину бюджету, в 
Чернівцях  – і натяку на це немає. І 
хоча департамент економіки в Чер-
нівцях існує,  та економіка відсутня. У 
зазначеному департаменті  навіть ідей 
про створення будь-якого державного 
підприємства немає. Для чого ж тоді 
цей департамент? Здавати в оренду 
приміщення? Та й це він робить не 
по-господарськи. Скажімо, редакція 
газети «Версії» орендувала разом із 
добрим десятком інших підприємств 
приміщення на вул. Небесної Сотні, 
4. Нині вже майже рік триповерхова 
будівля в центра міста стоїть без гос-
подаря, опалення, води і світла. Одне 
слово, руйнується, тоді як орендарі 
підтримували її в більш-менш нор-
мальному стані. 

Загалом на утримання органів 
місцевого самоврядування виділена 
чималенька сума – майже 43 млн. 

грн. А це вартість більше як 30 нових 
тролейбусів, яких місту так не виста-
чає. При аналізі цієї цифри виникають 
питання про ефективність роботи на-
ших урядовців і про те, навіщо нам їх 
стільки. Скажімо, в місті майже нічого 
не будується, але видатки на депар-
тамент містобудування складають 4,3 
млн. грн., а економіки – 2,6 млн. 

СПРАВИ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ 
– ЧИНОВНИЧІ СТРУКТУРИ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ

Особливої уваги заслуговує де-
партамент житлово-комунального 
господарства. Його утворили, коли 
відбувалася масова приватизація 
житла. Фахівців з обробки заяв на при-
ватизацію не вистачало, і невеличкий 
відділ ЖКГ Чернівецького міськви-
конкому поповнили кадрами. Однак 
приватизація житла давно закінчила-
ся, а переважна частина житлового 
сектору перейшла на самоокупність, 
перетворившись на  різні ОСББ  або 
на незалежну власність невеличких 
будинків. Та кількість чиновників  де-
партаменту ЖКГ залишається на рівні 
еволюційних часів і на їхнє утримання 
виділено… аж 2,6 млн. грн.! А це майже 

по 100 тис. грн. на кожного посадов-
ця департаменту ЖКГ, враховуючи 
утримання теплих комфортабельних 
приміщень, у яких вони засідають. 
Продавці Калинівського ринку – одні 
з головних наповнювачів бюджету, – 
таких приміщень і таких умов роботи 
не мають.

ПРОБЛЕМИ МІСТЯН 
ЦІКАВЛЯТЬ ДЕПАРТАМЕНТИ 
ЩОНАЙМЕНШЕ

А як працюють чиновники зга-
даного департаменту, покажу лише 
одним прикладом. 29 жовтня минулого 
року представники Чернівецької місь-
кої та обласної рад, КП «Водоканал», 
громадськості міста зустрічалися із 
головою правління ПАТ ЕК «Чернів-
ціобленерго» О. Шекетою: йшлося 
про складні й болючі стосунки моно-
поліста-електропостачальника з 
населенням міста й комунальним під-
приємством. За результатами зустрічі 
громадська організація «На грані» 
запропонувала створити робочу гру-
пу з перевірки виконання ПАТ ЕК 
«Чернівціобленерго» інвестиційних 
зобов’язань, а також поставити питан-
ня про повернення у державну, зокре-
ма комунальну, власність достатньо 
прибуткового підприємства «Чернівці-
обленерго», яке продали російському 
мільярдеру майже за безцінь. 

Пропозицію ГО «На грані»  се-
кретар міськради Я.Кушнірик напра-
вив заступнику департаменту ЖКГ 

О.Пилип’яку і далі – посадовій особі 
згаданого департаменту п.  Мартиню-
ку. Попри те, що питання були вкрай 
актуальними, чиновники ЖКГ «роз-
глядали» їх 30 днів! Та найбільш не-
сподіваною була сама відповідь. Вони 
повідомили, що... Чернівці  забезпечує  
електроенергією Чернівецький РЕМ, 
як структурний підрозділ «ПАТ ЕК 
«Чернівціобленерго». 

ЯКІ ЧИНОВНИКИ – ТАКА Й 
ЕКОНОМІКА

Та хто цього не знає, і навіщо 
нашій правозахисній організації ця 
інформація?  Адже йшлося про пере-
вірку інвестицій! Утім, далі Пилип’як 
з Мартинюком повідомляють, що на 
обслуговуванні Чернівецького РЕМ 
певна кількість повітряних ліній низь-
кої та високої напруги, кабельних 
ліній, трансформаторних підстанцій 
та розподільних пунктів. А ще підпри-
ємство виконує ремонтно-експлуата-
ційні роботи в розподільних мережах 
і підстанціях, експлуатаційні роботи 
на підстанціях, забезпечує опера-
тивно-диспетчерське управління і 
режим роботи електрообладнання, що 
перебуває на його балансі. З цього ви-
пливає, що чиновники департаменту 
ЖКГ Пилип’як та Мартинюк не знають 
відмінності між поточною діяльніс-
тю підприємства та інвестиційними 
зобов’язаннями. Про що далі з ними 
можна говорити? Які чиновники – така 
й економіка!

А найкумедніше було далі. Чи-
новники пообіцяли, що при нагоді 
порекомендують залучити пред-
ставників ГО «На грані» до групи 
на обласному рівні. Та навіщо ГО 
рекомендації байдужих і некомпе-
тентних чиновників? Тим паче, що 
ми і так співпрацюємо з відповідною 
депутатською групою.

З усього цього можна було б по-
сміятися. Натомість стало дуже сум-
но. Ось хто керує містом! Ось кого 
ми утримуємо на свої податки. Після 
Майдану нічого не змінилося в голо-
вах посадовців. Нічого не змінилось в 
їхньому статусі. Нікого не люстрували, 
не звільнили за профнепридатністю, 
не  ввели нові кадри зі свіжими ідеями. 
Переобрали міського голову? Але ж лі-
ниві бездарні чиновники залишилися!

Обурює й те, що секретар місь-
кради Я. Кушнірик, який модерував 
цю зустріч, не знайшов за потрібне 
оприлюднити її результати. Навіщо 
тоді вона проводилася? Для стрясання 
повітря?

А в ситуації з «Обленерго», на-
гадаю, відбулося наступне. За місяць 
після зустрічі останні 25% державних 
акцій були за безцінь продані тому ж 
російському мільярдеру. Таким чином, 
під час війни з Росією вкрай важливий 
стратегічний об’єкт опинився в руках 
ворога. А чи не за нашої мовчазної 
згоди?

Тамара БОРОВИК,
 голова ГО «На грані»



   УТ-1
06.00,00.30 Вiд першої особи.
06.30,07.00,08.00,13.00,18.30,21
.00,02.30,05.00 Новини.
06.40,07.10,08.10,21.35,23.15,00
.15,05.35 Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,10.55,1
4.20,22.45,23.25,00.25 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 Гандбол. Лiга чемпiонiв. 
«Мотор» (Запорiжжя, Україна) - 
«Вiве Таурон Кельце» (Кельце, 
Польща).
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 Слiдство. Iнфо.
12.45,22.25 Слово.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Як це?
14.25 Надвечiр`я...
15.20 Euronews.
15.40 Х/ф «Далеко по сусiдству».
17.35 Д/ф «Палiтра. Франческа».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
20.00 Про головне.
22.00 «Схеми» з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.55 Телевистава «Задля На-
туся», 1 с.

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16
.45,19.30,23.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09
.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.25 Т/с «Слiпа».
13.55,14.50,15.50 «Сiмейнi ме-
лодрами 4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Українськi сенсацiї».
21.00 «Зима, що нас змiнила. 
Небесна сотня».
22.00 «Право на владу 2».
00.05,03.05 Драма «Кохання за 
часiв чуми». (2 категорiя).
02.20 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.10 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00,17.45 «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 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.40 «Судовi справи».
15.50,16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.30 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Перехрестя». (2 
категорiя).
02.10 Х/ф «Ярослав Мудрий».

   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 новини.
10.05,03.50 Т/с «У полi зору».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с «Диверсант. Кiнець 
вiйни».
00.15 Х/ф «Мистецтво вiйни 3. 
Вiдплата». (2 категорiя).
01.45 Х/ф «Наказано знищити». 
(2 категорiя).

   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.
06.35,07.45,23.30,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00
.00,01.00,03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,22.50,23.55 
Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.
30,13.30,14.30,15.30,17.30,18.30,
22.30,23.25,00.30 Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.45 Драйв.

09.25,13.25,14.25,15.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.
15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.10 День.
14.35,00.35 Велика полiтика.
15.35 Фактор безпеки.
16.05,17.10 Клуб реформ.
17.15,17.35,18.15,18.35 Україна 
- Понад усе!
17.55 Погода в Украине.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Хронiка дня.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.30 Кiно з Янiною Соколовою.
04.40 Лiсова варта.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.3, 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, 2.30, 4.15 Настрій
21.15 Таємниці мого міста
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

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

від М2»
13:15 «Зірковий марафон»
13:45 «Золота колекція кінемато-
графа»    
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:25, 23:00 «Слідство інфо»   
22:00 «Пряма відповідь»

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 Музич-
ний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у Зо-
опарках» 
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 «Наука семи 
морів» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30, 16.30,04.40, 05.30 «Теле-
меридіани» 
17.30 «Погляд» 
19.30 «Пам’ять» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
23.00, 01.40, 02.10 «Уряд на 
зв’язку з громадянами» 
23.30, 05.45 «А музика звучить»
01.10 Д/ф 
02.40 «Діловий ритм»
03.40 «Своє українське» 
03.55 «Дорога на Схід»
04.10 «Між минулим та май-
бутнім» 
05.00 «Енциклопедія дизайну» 

   «УКРАЇНА»
06.15,13.00,15.25,17.10,21.00 
Т/с «Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,01
.45,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.25 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 
5 i 6 с.
11.50,19.45,02.35,03.35 «Гово-
рить Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
14 с.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА 
«Генгам» (Францiя) - «Динамо» 
(Україна).

00.00 Т/с «Агент», 5 i 6 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.30 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».
10.50 М/ф «Хоробре сердце».
12.10,02.30 Т/с «Якось у казцi 2».
18.00 Х/ф «Померти молодим». 
(2 категорiя).
20.00 Т/с «Корабель». (2 
категорiя).
22.00 Х/ф «Австралiя». (2 
категорiя).
01.00 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.35 Х/ф «Дикий табун».
06.55 Х/ф «Стамбульський тран-
зит».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00,04.10 «Випадковий 
свiдок».
09.30 «Кримiнальнi справи».
10.20 Т/с «Коломбо».
13.05 Т/с «Банкiршi».
15.00,19.00,21.40,02.05,03.40 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Формула стихiї».
19.30 Т/с  «Пандора».  (2 
категорiя).
22.00 Т/с «Елементарно 2». (2 
категорiя).
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». (2 
категорiя).
02.35 «Речовий доказ».
04.50 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.55 «У пошуках iстини. Андро-
пов. Смертник на престолi».
06.40,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
07.15,16.00 «Все буде добре!»
09.10 «Зiркове життя. Раннiй 
шлюб - шлях на щастя».
10.10 «Моя правда. Денис Рiжкiв. 
За дружиною, як за стiною».
11.00 «Моя правда. Анастасiя 
Стоцька». А менi не боляче...»
12.00,20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
12.55 «МастерШеф».

18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. Не винна 
я - така роль моя».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Я соромлюся свого тiла 
2».
00.25 «Один за всiх».
02.10 Х/ф «34-й швидкий».
03.30 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
08.00,18.00,02.15 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05 Т/с «Щасливi разом».
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,01.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня». (2 
категорiя).
21.00 Х/ф «Крок вперед: Усе або 
нiчого».
23.25 Х/ф «Серфер душi».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Т/с «Плiткарка 5».
03.55 Зона ночi.
05.05 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,14.50,19.00 «ДжеДАI».
09.00,18.30 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Навiгатор».
14.25 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Шоста передача».
16.30 Т/с «Слiдчий Протасов».
19.55 Лiга Європи УЄФА. Днiпро 
- Олiмпiакос. Пряма трансляцiя.
22.00,01.15 Х/ф «Бельфегор. 
Привид Лувру». (2 категорiя).
00.00 Про Лiгу Європи + огляд 
iгрового дня.

   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.
06.40,07.10,08.10,21.25,05.35 
Спорт.
06.45,07.15,08.15,09.00,14.20,1
8.05,23.20,00.20 Погода.
07.20,23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15,20.00 Про головне.
10 .10  Д /ф «Контр iстор iя 
iнтернету».
11.05,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою.
12.50 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.25,03.00 Вiра. Надiя. Лю-
бов.
15.25 Euronews.
15.50 Д/ф «Леонардо да Вiнчi. 
Реставрацiя столiття».
16.55 Д/ф «Палiтра. Паоло 
Учелло».
17.35 Концертна програма 
«Озброєнi музою».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
21.45 Двадцять свiдчень про 
переламний день протистоянь 
на Майданi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
01.20 Музичне турне.
04.00 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00
,16.45 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,
09.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.25 Т/с «Слiпа».
13.55,14.50,15.50 «Сiмейнi 
мелодрами 4».
17.10 Т/с  «Сила кохання 
Ферiхи».
19.30 «ТСН. Марафон».
22.00,02.00 Трилер «День, 
коли Земля зупинилась».
00.00,03.35 Драма «Вторгнен-
ня». (2 категорiя).
05.30 «Телемагазин».
05.45 «Грошi».

   IНТЕР
05.50,05.10 «Подробицi» - 
«Час».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00
,12.00,14.00,16.00,17.45 «Но-
вини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20 Т/с «Гречанка».
11.00 «Новини. Дайджест».
11.05 Д/с «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.40 «Судовi справи».
15.45,16.15 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Чорне дзеркало».
23.30 Х/ф «Iзгой».
02.05 Д/с «Найдивнiшi в свiтi».
03.35 Х/ф «А життя продовжу-
ється». (2 категорiя).

   ICTV
05.10 Факти.
05.40,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,04.15 Т/с «У полi зору».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Опери».
15.20,16.15 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Диверсант. Кiнець 
вiйни».
23 .15  Х /ф  «Цунам i» .  ( 2 
категорiя).
01.00 Х/ф «Iдеальне вбивство». 
(2 категорiя).
02.40 Х/ф «Смертельний удар». 
(2 категорiя).

   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.
06.35,07.45,23.35,00.25,04.25 
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.
07.25,08.25,12.25,16.20,22.55,2
3.55 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.
09.25,13.55,15.25,00.55 Погода 
на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Феєрiя мандрiв.
15.35,02.40 Машина Часу.
16.30 Вiкно в Європу.
17.15,17.35,18.15,18.35 Україна 
- Понад усе!
17.55 Погода в Украине.
18.10,02.30,04.15 Мiсцевий час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Особливий погляд.
00.35,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
03.30 Хронiка тижня.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 19. 30,  21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 19.55, 21.55,  
23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50 , 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.15, 17.00, 21.00, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
9.00 Журналістське розсліду-
вання
12.00, 00.10 Панно кохання
14.10 Таємниці мого міста
15.10, 23.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.20 Моє місто
22.15 Політика
Настрій

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07: 00, 08:30, 15:05, 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, 13:05, 15:55, 19:25, 21:55, 
00:25 Погода
08:00, 21:25 Афіша
08:05 «Слідство інфо»

09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 «Вулиця 
Святкова,1»
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Оганга – повелитель 
життя»  (1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:00 «Століття воєн»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Атака винищувачів»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 10.29 «Святині Буко-
вини» 
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/ф
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності» 
09.00, 00.10 Д/ф «Пригоди у 
Зоопарках» 
11.08, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики» 
11.34 «На музичній хвилі» 
12.00, 00.40, 05.00 Д/ф «Наука 
семи морів» 
14.0,4 20.00 «Невигадані іс-
торії»
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А-3» 
15.30 «Країна талантів» 
16.17,04.30 «Телемеридіани» 
16.30 «Роздуми про сокро-
венне» 
17.30 «Музичний подарунок» 
19.30 «Погляд» 
20.30 «Дорога на Схід» 
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 Д/ф «Річки світу» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/ф 
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»
06.15,13.00,15.25,17.10 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.50,05.25 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.

09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 
7 i 8 с.
11.50,19.45,03.40 «Говорить 
Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
15 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб поверну-
тися», 7 i 8 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Звичайнi зомбi. Як пра-
цює брехня.
01.20 Т/с «Агент», 7 i 8 с. (2 
категорiя).
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль».

   ТЕТ
06.00,07.20 М/с «Лалалупси».
06.20,10.30 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».
1 0 . 5 0  М / ф  « Б i о н i к л : 
Вiдродження легенди».
12.10,02.30 Т/с «Якось у казцi 
2».
18.00 Х/ф «Австралiя». (2 
категорiя).
2 0 . 5 0  Х / ф  « Тур и с т » .  ( 2 
категорiя).
22.50 Х/ф «Район №9». (2 
категорiя).
01.00 Теорiя зради.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.50 Х/ф «Заручники страху».
07.10 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Випадковий свiдок».
09.15 Т/с «Вiдлуння з мину-
лого».
13.05 Т/с «Банкiршi».
15.00,19.00,02.15 «Свiдок».
15.15 Т/с «Формула стихiї».
19.30 Х/ф «Три днi в Одесi».
21.30 Х/ф «Кидок кобри». (2 
категорiя).
23.40 Х/ф «Будинок мрiй». (2 
категорiя).
01.20 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 
3». (2 категорiя).
02.45 «Речовий доказ».
03.50 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.00 Х/ф «Швидкий поїзд».
06.33 «Зiркове життя. Не винна 

я - така роль моя».
07.16 Х/ф «Мама мимоволi».
09.40 Х/ф «Особистi обста-
вини».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Зiркове життя. У пам`ятi 
навiки».
20.00,22.35 Х/ф «Вiтер в об-
личчя». (2 категорiя).
00.30 Х/ф «Валентин i Вален-
тина».
02.15 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
05.35 Служба розшуку дiтей.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,19.30 Репортер.
08.05 Х/ф «Iсторiя дельфiна».
10.15 Х/ф «Геркулес».
13.45 Х/ф «Джек Хантер».
15.40 Х/ф «Джек Хантер 2».
17.40 Х/ф «Джек Хантер 3».
19.50 Абзац!
20.30 Х/ф «Мачуха».
23 .10  Х /ф  «Клятва» .  ( 2 
категорiя).
01.15 Х/ф «Щасливчик». (2 
категорiя).
03.00 Х/ф «Серфер душi».
04.50 Зона ночi.
05.20 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40,14.50 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Навiгатор».
14.25 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30 Х/ф «Курс на зiткнення».
19.00 Х/ф «Пiдводнi каменi».
21.30 «Буде бiй». Всесвiтня 
серiя боксу WSB: Rassian BT 
(Росiя) - Otamans (Україна).
00.10 Х/ф «Карнозавр 3». (2 
категорiя).
02.00 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу», 1 с.

понеділок20 лютого п’ятниця
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   УТ-1
06.00,07.20,08.55,09.00,18.10,20
.40,00.00 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.30 «Золотий гусак».
09.15,03.20 Д/ф «Майдан. На-
родження».
11.00 Подорожуй першим.
13.45 Православний вiсник.
14.05 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея».
14.35 Театральнi сезони.
15.10 Х/ф «Галопом».
17.10 Концертна програма.
18.15 Д/ф «Духовна варта. Свя-
щеники на Майданi».
18.55 Х/ф «Далеко по сусiдству».
21.00,05.00 Новини.
21.35 Перша шпальта.
22.00 Д/ф «Головний вiйськовий 
шпиталь. Вiйна в тилу».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.
01.20 Музичне турне.
02.20 Двадцять свiдчень про 
переламний день протистоянь 
на Майданi.
03.50 Д/ф «Гельсинська спiлка».
05.30 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.

   «1+1»
06.10 Комедiя «Повернення ви-
сокого блондина».
07.35 М/ф.
08.00,08.35 М/с «Качинi iсторiї».
09.00 «Лото-Забава».
09.40 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди 
в Арктицi».
09.45 «Маша i ведмiдь».
10.30 «ТСН».
11.15 «Свiт навиворiт: Камбо-
джа».
12.15 «Принци бажають позна-
йомитися 2».
13.20 «Повернiть менi красу».
14.35 М/ф «Мультибарбара».
16.25 Т/с «Сiмейний бiзнес».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30,05.20 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 2».
23.30 Бойовик «Ред». (2 
категорiя).
01.35 Х/ф «Ентузiазм».
02.55 Бойовик «Американець». 
(2 категорiя).
04.50 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.35 «Подробицi» - «Час».
06.20 М/ф.
06.45 Х/ф «Любов земна».
08.40 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».
10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 
сезон».
10.55,02.55 Х/ф «Принцеса на 
бобах».
13.05 Т/с «Одружити Казанову», 
5-8 с.
16.05 Х/ф «Прикмета на щастя».
18.05 Х/ф «Не у хлопцях щастя». 
(2 категорiя).
20.00,04.45 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Час збирати». (2 
категорiя).
23.55 Х/ф «Поводир». (2 
категорiя).
02.10 Д/с «Найдивнiшi в свiтi 2».

   ICTV
05.35 Факти.
06.05 Х/ф «Як громом ураже-
ний».
07.40 Зiрка YouTube.
08.10 Дивитися всiм!
09.10,13.00 Т/с «Диверсант. 
Кiнець вiйни».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Чорний яструб». (2 
категорiя).
23.00 Х/ф «Мовчання ягнят». (2 
категорiя).
0 1 . 1 0  Х / ф  « Л о у р е н с 
Аравiйський». (2 категорiя).
04.45 Пiдводний свiт.

   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.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.3
0,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18
.25,20.30,23.30,00.30,02.30,03.30,
04.35,05.30 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.

08.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
08.55,13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года 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 Дiалоги з Патрiархом.
14.15 Тема/Хронiка недели.
16.10,16.40,17.10,17.35 «Єдина 
родина».
18.30 Вiкно в Європу.
20.31 Прообраз з Наталкою Фiцич.
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.
04.15 Тема/Хронiка тижня.

   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, 15.40 Таємниці мого міста
9.10 Вихід є
12.00, 19.30, 00.10 Панно Кохання
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.00  Д/Ф “Мистецтво по-
грабування”  ●
15.45 Посередині
15.50 Моє місто
16.35 Журналістське розсліду-
вання
16.45 Наше здоров’я
20.40 Політика
21.30, 3.00 Теми дня-неділя
22.05, 3.40 Х/Ф «Борсаліно» ●

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

08:00 «Єдина країна»
08:20, 18:20 «Вікно в Європу» 
09:00 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск
10:00, 19:10, 00:50 «Вулиця Свят-
кова,1»
11:55 «Хенд Мейд» 
12:20 «Ваш експерт»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
15:00, 21:00 Х/ф «Амазонки»(1)
16:50 «Богатирські ігри»
17:30 «Чернівецький репортер» 
Підсумковий випуск (рум. мов)
18:05 «Служба порятунку 101»
22:45 Х/ф «Ніхто не йде»  (2)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини» 
06.30, 13.00, 00.1, 03.00  «Музич-
ний експрес» 
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.5, 
00.00 «Погода» 
07.05, 18.40 «Палітра» 
07.30 «Буковинчики веселинчики» 
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, Буковино!»
11.05 «Чого хоче жінка»  
11.20 «Фейс-контроль» 
12.00, 19.30 «Реалії» 
13.30 «Абетка здоров’я»
14.05, 17.45, 04. 00 «Подіум її 
життя» 
15.05 «А музика звучить»
16.00 «Міні-мікс» 
17.00  Д/ф «Пригоди у Зоопарках» 
17.30 «Герої» 
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00, 01.10 Д/ф «Подорож до 
невідомого» 
22.00 Д/ф «Річки світу» 
00.40 «Долі жіночі» 
Д/ф «Подорож до невідомого» 
01.40 «Розмова без нотацій» 
02.10 Д/ф 
03.30 «Діловий ритм» 
05.00 «А музика звучить»

   «УКРАЇНА»
07.00 Подiї.
07.40 Т/с «Дорожнiй патруль».
09.25 Т/с «Ненавиджу i люблю».
13.15 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 1-6 с.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-

ся», 7 i 8 с.
21.45,01.00 Т/с «Слiд».
23.15 Великий футбол.
02.45 87-ма церемонiя нагоро-
дження премiї «Оскар». Червона 
дорiжка.
03.30 87-ма церемонiя нагоро-
дження премiї «Оскар». Пряма 
трансляцiя. Телемарафон.

   ТЕТ
06.00 М/с «Лалалупси».
06.20,12.05 М/ф «Школа монстрiв. 
Втеча з острова Черепа».
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. Пригоди в 
Арктицi».
10.50 М/ф «Атлантида 2: Повер-
нення Майло».
13.10 М/ф «Переполох у 
Гiмалаях».
14.40 Х/ф «Доктор Дулiттл 3».
16.15 Х/ф «Бiлий полон».
18.20 Х/ф «Велике весiлля». (2 
категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Район №9». (2 
категорiя).
01.00 Х/ф «Рокер». (2 категорiя).
02.30 БарДак.
03.20 Це любов.
04.10 З ночi до ранку.

   НТН
05.30 Х/ф «4:0 на користь Те-
тянки».
06.55 Х/ф «Повiтрянi пiрати».
08.15 Т/с «Таємницi слiдства 4».
11.30 «Легенди карного розшуку». 
Хазяїн ками.
12.00 «Агенти впливу».
12.55,22.45,03.20 «Випадковий 
свiдок».
13.00 Т/с «Охоронець 2».
19.30 Т/с «Охоронець 3». (2 
категорiя).
23.00 «Головний свiдок».
00.00 Х/ф «Воїни свiтла». (3 
категорiя).
01.50 Х/ф «Будинок мрiй». (2 
категорiя).
03.45 «Речовий доказ».
04.50 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
05.45 Х/ф «Кадриль».
07.05 Х/ф «Оповiдь про те, як цар 
Петро арапа одружив».
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Караоке на Майданi».
11.30 Х/ф «Тато напрокат».
15.30 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.30 «Один за всiх».
21.45 «Детектор брехнi 7».
22.50 «Я соромлюся свого тiла 2».
00.45 Х/ф «Кожного вечора об 
11».
02.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Леген-
ди крутизни».
09.15 Уральськi пельменi.
10.10 Х/ф «Янгол-охоронець».
12.05 Х/ф «Крок вперед: На ву-
лицях».
14.10 Х/ф «Крок вперед: За-
палення».
16.20 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя».
18.40 Х/ф «Крок вперед: Усе або 
нiчого».
20.40 Х/ф «Авантюристи». (2 
категорiя).
22.25 Х/ф «Вертикальна межа».
00.20 Х/ф «Убивцi на замiну».
02.10 Т/с «Плiткарка 5».
02.50 Зона ночi.
04.10 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.10,07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi».
06.30 Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2014-2015.
11.00 «Люстратор 07.62».
12.00 «ДжеДАI».
13.00 «Бушидо».
15.00 Х/ф «Острiв головорiзiв».
17.00 Х/ф «Курс на зiткнення».
19.00,01.05 Х/ф «Втеча з Нью-
Йорка».
21.30 «Профутбол».
23.15 Х/ф «Лицарi». (2 категорiя).
02.30 Х/ф «Карпатське золото».

8
   УТ-1

06.00 Пiдсумки.
06.15,07.30,08.55,09.00,18.10,
20.40,00.00 Погода.
06.20,00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 «Золотий гусак».
09.15 Д/ф «Духовна варта. 
Священики на Майданi».
10.00 Зроблено в Європi.
10.15 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф «Леонардо да Вiнчi. 
Реставрацiя столiття».
12.30 Нотатки на глобусi.
12.45 Свiтло.
13.20 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея».
13.45 Х/ф «Лондонська рiчка».
15.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.25 Чоловiчий клуб.
16.55 Європейський стадiон 
культури.
18.25,02.20 Д/ф «Майдан».
21.00,05.00 Новини.
2 1 . 4 0  Д / ф  « I го р  Ш а м о . 
Постлюдiя».
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
01.20 Музичне турне.
05.30 Д/ф «Київська старовина. 
Iнiцiацiї в храмi гармонiї».

   «1+1»
06.55,04.40 «Шiсть кадрiв».
07.35,19.30 «ТСН».
08.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.20 «Свiтське життя».
10.25,01.30 Мелодрама «Най-
кращий друг сiм`ї».
14.35 Мелодрама «Срiблястий 
дзвiн струмка».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.00 «Голос. Дiти 2».
23.30 Бойовик «Американець». 
(2 категорiя).
05.50 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.55 М/ф.
06.50 Х/ф «Колеги».
08.45 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Любов земна».
11.55 Т/с «Одружити Казано-
ву», 1-4 с.
16.05 Х/ф «Справи сiмейнi».
18.00 Х/ф «Час збирати». (2 
категорiя).

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Поводир». (2 
категорiя).
23.10 Т/с «Повернення додо-
му», 1-4 с. (2 категорiя).
02.30 Д/с «Найдивнiшi в свiтi».
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрий».

   ICTV
05.25 Факти.
05.55 М/с «Том i Джерi».
06.40 Пiдводний свiт.
07.25 Х/ф «Як громом ураже-
ний».
09.05 Д/ф «Чорнi тiнi майдана».
09.55 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.55 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Полювання на Вер-
вольфа».
16.40,20.05 Т/с «Пiд зливою 
куль».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.10 Х/ф «Мовчання ягнят». 
(2 категорiя).
00.15 Х/ф «Листоноша». (2 
категорiя).
03.15 Х/ф «Мiст через рiчку 
Квай». (2 категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,02.55 Погода у свiтi.
06.40,19.35,05.10,05.40 Маши-
на 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.
10.35 Прообраз з Наталкою 
Фiцич.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Майстри Ремонту.

12.35 Зооакадемия.
13.10 Драйв.
13.25,15.25,17.25,00.55 Погода 
на курортах.
14.15 Улюблена робота.
14.35 Хронiка дня.
15.35,02.15 Кiно з Янiною Со-
коловою.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35,02.40 Феєрiя мандрiв.
18.10,03.15 Мiсцевий час.
18.31 Фiнансовий тиждень.
20.35,01.40,04.40 В Кабiнетах.
21.10,00.35 Велика полiтика.
21.35,03.35,06.00 Вiкно до 
Америки.
22.35,01.15,04.15 Тема/Хронiка 
тижня.
22.50 Гра iнтересiв.
23.35 Iсторiя успiху.

   ТВА
6.00, 7.45, 9.20, 21.30, 3.30 
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, 5.50 
Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55 Моє місто
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно Ко-
хання
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Мистецтво 
пограбування”  ●
15.30 Настрій
16.15 Політика
20.40 Про казки
20.55 Посередині
21.10 Журналістське розслі-
дування
22.30, 4.20 Х/Ф «Будинок в 
облозі» ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:0008:25, 12:55, 14:40, 18:40, 
20:55, 00:40 «Погода»
07:05, 09:00, 12:20, 15:10 Кіно-
зал «Малятко»  
07:40, 09:50, 11:45, 17:20, 
19:05, 01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репор-
тер» 
08:30, 19:10 «Афіша» 
08:35 «Сад. Город. Квітник»
10:00, 19:15, 00:50 «Вулиця 
Святкова,1»
10:50 «Богатирські ігри»

11:55, 21:00 «Цікаве кіно»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
14:45 «Зірковий марафон»
15:30 «Хенд Мейд»
15:55 «Ваш експерт»
16:20, 23:00 «Слідство інфо»
16:50 «Подружки» 
17:30 «Єдина країна»
18:00, 00:00 «Чернівецький ре-
портер». Підсумковий випуск.
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:20 Х/ф «Кращі вороги»  (2)
23:30 «Вікно в Європу» 

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокро-
венне» 
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Му-
зичний експрес» 
07.00, 10.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05 «А музика звучить» 
07.30 «У нас на Буковині» 
08.00 «Буковинчики-веселин-
чики»  
08.40, 15.25 М/ф 
08.55 «Зелена аптека» 
09.00 «Подіум її життя» 
09.52, 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»  
10.30, 16.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»  
12.00 «Невигадані історії» 
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятівник»
14.05 «Студія А-3» 
15.05 «Світ книги» 
16.00 «Фейс-контроль» 
17.00 «Туга рідної мови за 
латиницею» (рум. мов.) 
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 «Річки світу» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
02.10 Д/ф 
03.30 «Енергоманія» 
05.00 «А музика звучить» 

   «УКРАЇНА»
Субота, 21 лютого
07.00,15.00,19.00,02.20,04.25 
Подiї.
07.10,05.25 Т/с «Дорожнiй 
патруль».
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00,22.00 Х/ф «Повiр, усе 
буде добре».
13.00 Т/с «Мiй коханий генiй», 

1 i 2 с.
15.20 Т/с «Мiй коханий генiй».
17.10 Т/с «Ненавиджу i лю-
блю», 1 i 2 с.
19.40 Т/с «Ненавиджу i лю-
блю».
00.00 Т/с «Агент», 1-3 с. (2 
категорiя).
03.00 Т/с «Агент», 4 i 5 с. (2 
категорiя).
05.05 Зоряний шлях.

   ТЕТ
06.00 М/с «Лалалупси».
06.20 М/ф «Острiв Iмпi».
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. Пригоди 
в Арктицi».
10.50 М/с «Фiксики».
11.25 М/ф «Бiонiкл 3: У павутинi 
тiней».
12.40 М/ф «Атлантида 2: По-
вернення Майло».
14.00 Х/ф «Бiлий полон».
16.05 Х/ф «Ерагон».
18 .00  Х /ф  «Турист» .  ( 2 
категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Велике весiлля». (2 
категорiя).
00.40 Х/ф «Мулен Руж».
02.35 БарДак.
03.25 Це любов.
04.15 З ночi до ранку.

   НТН
4.50 Х/ф «Загублений рай».
05.00 «Легенди карного роз-
шуку».
06.05 Х/ф «Дот».
07.40 Т/с «Вiдлуння з мину-
лого».
11.30 «Речовий доказ». У 
полонi привидiв.
12.00 «Головний свiдок».
12.50,02.45 «Випадковий 
свiдок».
13.30 «Україна 2014».
14.15 Т/с «Таємницi слiдства 
4».
19.30 Т/с «Паршивi вiвцi». (2 
категорiя).
23.30 Х/ф «Кидок кобри». (2 
категорiя).
01.40 Х/ф «Людина в зеленому 
кiмоно».
03.25 «Речовий доказ».

   СТБ
06.30 Х/ф «Балада про доблес-
ного лицаря Айвенго».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
10.45 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай».
12.20 Х/ф «Вiтер в обличчя».
16.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
18.00 Х/ф «Тато напрокат».
22.00 Х/ф «Мама мимоволi».
00.25 «Давай поговоримо про 
секс 2».
02.10 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30 М/ф «Бетмен».
07.40 М/ф «Бетмен 2».
09.00 М/с «Аватар, легенда 
про Корру».
10.25 Х/ф «Мачуха».
13.05 Х/ф «Iсторiя Попелюш-
ки».
14.55 Х/ф «Учень Мерлiна».
18 .35  Х /ф «Клятва» .  (2 
категорiя).
20.40 Х/ф «Янгол-охоронець». 
(2 категорiя).
22.35 Х/ф «Убивцi на замiну».
00.15 Х/ф «Солодкий листо-
пад».
02.25 Т/с «Плiткарка 5».
03.05 Зона ночi.
04.55 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
09.00 Новини «Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
10.00 Х/ф «Пiдводнi каменi».
12.00 Х/ф «Заборона кохання».
14.00 Т/с «Попiл».
00.00 «Буде бiй». Бої за 
чемпiонскi пояси за версiєю 
WBA, IBO и WBC: Геннадiй 
Головкин - Мартiн Мюррей, 
Хьюрi Ф`юрi - Андрiй Руденко.
03.00 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу», 2 с.

субота 21 лютого теле

8понеділокнеділя 22 лютого теле
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У п’ятницю буде замало грошей, 
зате на вихідних відчуєте втручання 
якихось добрих сил. У понеділок 
розпочинайте нові проекти, у вівторок 
вивчайте фінансові документи. Середа 
– травмонебезпечний день. На четвер 
плануйте найважливіші справи. 

Не підбивайте підсумків у п’ятницю. 
Надмірна активність на вихідних 
може спричинити конфлікти. Поїздка 
і спілкування понеділка-вівторка 
сприятимуть покращенню справ. У середу 
ймовірні грошові надходження, у четвер 
можна звертатися за допомогою. 

Інтуїція підкаже найкращі рішення у 
п’ятницю-суботу. Неділя – день для 
спілкування з рідними, освідчень і 
одружень. Не приймайте рішень у 
понеділок, не витрачайте грошей у 
вівторок. У середу вирішуйте родинні 
справи, у четвер не проґавте удачі. 

Не переймайтеся розчаруваннями 
у п’ятницю, стережіться застуди на 
вихідних. У понеділок дізнаєтеся, що 
хтось з найближчих вас обманює. 
Активно починайте нові справи у 
вівторок-середу, уважно перевірте усе 
зроблене за тиждень у четвер. 

У п’ятницю здаватиметься, що все погано. 
Не поспішайте, на вихідних можуть 
знайтися гроші на відпочинок за містом. У 
понеділок дізнаєтеся про зміни. Не беріть 
участі у поділі грошей у вівторок-середу: 
потрапите у конфлікт. У четвер вийде будь-
що.

П’ятниця й вихідні – гарні дні для 
важливих справ: здається, саме небо 
допомагає. У понеділок важливо 
правильно скласти фінансові документи. 
У вівторок уникайте з’ясування стосунків. 
У середу-четвер активно працюйте: все 
зміниться на добре.

У п’ятницю ключове слово – обережність. 
На вихідних уникайте рішень і займіться 
оздоровленням. Прибуток понеділка дуже 
вчасний, бо у вівторок – сприятливий день 
для поїздок. У середу відвідайте лікаря. У 
четвер не вихваляйтеся успіхами.

Грошей, отриманих у п’ятницю-суботу 
на все задумане не вистачить. Неділю 
присвятіть спілкуванню з найближчими. 
У понеділок варто бути обережними за 
кермом. Родина допоможе вам у важливих 
справах вівторка-середи. Стережіться 
застуди у четвер. 

Поїздка п’ятниці може бути прибутковою. 
У неділю хтось з найближчих завадить 
вашим планам. У понеділок-вівторок 
можуть відкритися нові можливості, але 
бережіть здоров’я. У середу не втрачайте 
терпіння, у четвер час приймати важливі 
рішення.

Не проґавте можливостей у п’ятницю-
суботу. У неділю не вагайтеся, якщо треба 
кудись поїхати. У понеділок-вівторок не 
приймайте рішень і не починайте нових 
справ. Натомість, усе розпочате в середу, 
буде вдалим. У четвер покладайтеся лише 
на себе.

П’ятниця – сприятливий день для родинних 
справ, кохання та одруження. На вихідних 
можливий конфлікт через гроші. Відкладіть 
фінансові питання на вівторок. Завершуйте 
давні рутинні справи у середу. У четвер 
вашої уваги потребуватимуть старші 
родичі. 

Поїздка п’ятниці-суботи буде вдалою 
для родини, але в неділю відчуєте 
нестачу грошей. Беріться за нові справи у 
понеділок, шукайте партнерів і спонсорів 
у вівторок. У середу можлива допомога 
з поки невідомого джерела. У четвер 
вивчайте документи.

12.02
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Кохання зміцнює імунітет… 
і покращує травлення 
А поцілунок визначає сумісність

– Кохання починається від закоха-
ності. Це як знак для організму, що на 
горизонті «довгоочікуваний об’єкт». 
За своєю природою закоханість – не-
сподіване, некероване, потужне, 
однак нетривале почуття, – розпо-
відає Ольга ЮРЦЕНЮК, кандидат 
медичних наук, доцент кафедри 
нервових хвороб, психіатрії та 
медичної психології БДМУ. – При-
швидшується серцебиття, пітніють 
долоні, по тілу пробігають «мурахи», 
зникає апетит, здається не ходиш, а 
літаєш – усі ці відчуття характерні для 
закоханості. А спричинює їх надлишок 
адреналіну. Загалом викиди адрена-
ліну спричиняють сильні стреси. Тож 
виходить, що закоханість – потужний 
стрес для організму.

– Часто закохані порівнюють 
свої почуття із наркотичним 
сп’янінням, мовляв, тягне як до 
наркотику…

– На виникнення цього почуття 
впливають кілька органічних сполук, 
які утворюються в нашому організмі 

природним шляхом. Так, мозок 
закоханої людини продукує у 
великих дозах фенілетиламін. 
А це – натуральний відповідник 
амфетаміну. Він впливає на наш 
стан так само, як наркотик. 

– Як же ми обираємо собі 
партнерів? Адже іноді за-
кохуються у цілком «випад-
кових» людей...

– Люди частіше закохують-
ся в тих, із ким вони мають бага-
то спільного і в соціальному по-
ходженні, і в освіті, цінностях, 
інтересах та поглядах. Проте, 
інколи люди закохуються у до-
сить несхожих, навіть проти-
лежних собі. Згідно з теорією 
комплементарних потреб, вибір 
партнера часто ґрунтується на 
принципі «протилежності при-
тягуються». При виборі партнера 
кожний шукає того, від кого че-
кає максимум задоволення власних 
потреб. Важливу роль у підтримці 
стійких стосунків відіграє гормон 

окситоцин, його інколи називають 
«гормоном вірності».

– Поцілунок – це теж хімія?

– Свого роду – 
так. Під час поцілунку чоловік 
і жінка проводять миттєвий 
хімічний аналіз слини одне 
одного і вирішують, наскільки 
вони генетично сумісні. Крім 
того, жіночий мозок в цей час 
миттєво сканує стан імунної 
системи чоловіка.

– Ольго Сидорівно, якщо 
закоханість – це нарко-
тик, то має бути і пігулка 
від цієї залежності…

– На відміну від більшості 
наркозалежних, від закоханості 

людина здатна самовиліковуватися. 
Гормони фенілетиламін та допамін 
виділяються, коли почуття тільки за-

роджуються, і термін їхньої активності 
– 2-3 роки. Натомість вивільнюються 
інші речовини седативної дії, які на-

зиваються ендорфінами. Заспо-
кійливий вплив ендорфінів дає 

людині можливість розслаби-
тися і почуватися комфортно 
і впевнено. На зміну роман-
тичному стану приходить 
спокій. Якщо прив’язаність 
до людини була нічим іншим, 

як «чистою хімією», закоха-
ність минає. Коли ж за цей час 

люди спромоглися знайти багато 
спільного, побудувати стосунки, вони 
залишаються разом.

– Які ще процеси відбуваються 
в організмах закоханих людей?

– Вони майже цілком перебудову-
ються. Скажімо, більшість закоханих 
худне. Причому всі, а не тільки ті, хто 
страждають від нерозділеного кохан-
ня. Ніщо так не сприяє оздоровленню 
організму, як оптимізм, щастя. Мозок 
посилає усім системам «правильні» 
сигнали, і вони починають працювати, 
як годинник.  

– Виходить, кохати – не лише 
приємно, але й корисно?

– Так. Тож втрачайте голову від 
кохання, насолоджуйтеся цим по-
чуттям і даруйте одне одному щастя 
та здоров’я.

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

«Метелики в животі», крила за спиною – із чим лише 
не порівнюють це почуття. Хоча насправді кохання 
– це звичайнісінький біохімічний процес, за який 
відповідає цілий комплекс гормонів. Саме від 
надлишку або нестачі того чи іншого гормону 
залежить сила нашого кохання – чи, навпаки, 
розчарування.
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12Співочі Шипинці мають власного 
Робертіно Лоретті

Арсеній Данилюк співає, скільки 
себе пам’ятає.  Спочатку його зо-
всім малим привозили на візочку до 
церкви, де батько – священик, а мама 
співає в церковному хорі, і він лише 
слухав спів хору. А далі почав під-
співувати. Від 6 років займається у 
вокальній студії «Вікторія» в Івана 
та Людмили Гатричів. Щотижня має 
заняття з вокалу та в ансамблі, а ще 
грає на сопілці, трубі й фортепіано. 
По неділях і святах співає у церкві. 
Каже, що співати зовсім не важко. «А 
от у школі вчитися – важче», – зітхає, 
хоча й скаржитися на нього вчителям – 
гріх: він у рідному 8-му класі «твердий 
хорошист». 

До цього моменту його творче 
зростання дуже нагадувало історію ві-
домого італійського виконавця Робер-
тіно Лоретті, який теж почав співати від 
6 років – і так само у церковному хорі, 
а відомим став саме у підлітковому 
віці,  коли в 13-ть переміг у конкурсі 
на італійському радіо. Слава Робер-
тіно сягнула навіть Радянського Со-
юзу, куди 15-літня зірка приїжджала 
з гастролями, і тоді з усіх вікон лунав 
звук ангельського голосу: «Джамаа-
ааааайка!»  

Арсеній Данилюк на конкурс «Го-
лос країни. Діти» прийшов також з ан-
гельським голосом і з «Джамайкою». 
Заявку на конкурс за нього відправив 
викладач, він же обрав і пісню для 
конкурсу. Юний виконавець вивчив 
її ще раніше, але вподобав не зразу, 
оскільки не дуже легко давався текст 
незнайомою мовою. Та наполегли-
вість, працездатність і удача зробили 

своє діло: до хлопчика з ангельським 
голосом обернулася Тіна Кароль, 
потрапити до команди якої він саме 
й мріяв. 

– Трохи хвилювався під час ви-
ступу, – зізнається. – Перед виходом 
на сцену перехрестився, щоб усе було 
добре. Старався, співав насамперед 
для глядачів. Звісно, надіявся, що до 
мене тренери таки обернуться. Та коли 
Тіна Кароль обернулася – це стало для 
мене несподіванкою, бо вже майже до-
співав пісню. Від радості трохи навіть 
сфальшивив у кінці. Тим більше, що 
на «Голосі» співав не зі звичною фо-
нограмою, бо там її замінили на іншу. 

Перше випробування хлопчик 
пройшов мужньо. Мама пишається 
ним і жартує, що недарма дала йому 
таке ім’я: адже воно походить з дав-
ньогрецької мови і означає «мужній». 
А ще, крім маленької перемоги, здо-
був автограф «зірки»: Тіна Кароль 
на прохання Арсенія написала кілька 
слів просто на… гіпсі, в якому на той 
час була його зламана рука. Тепер гіпс 
уже зняли, але він як дорогий сувенір 
зберігається у шафці і демонструється 
як музейний експонат. На ньому сер-
дечко і напис: «Чекаю»

Зараз Арсеній переживає сплеск 
популярності. Його успіх відзначають 
друзі і вчителі, журналісти приїжджа-
ють, аби взяти інтерв’ю, а сторінка «в 
контакті» множиться френдами…

– Приймаю у віртуальні друзі всіх, 
хто пропонує дружбу, – розповідає 
Арсеній. – Щоби не думали, що я за-
знався.

Хоча насправді в цій родині важко 

зазнатися. Мало того, що всі голосисті 
і співучі – і батьки, і обидві старші се-
стрички Арсенія. Та ще й одна з них, 
Валентина, свого часу була учасни-

цею і переможницею різноманітних 
вокальних конкурсів, навіть двічі бра-
ла участь у дитячому «Євробаченні». 
Тож якщо зауваження до виконання 

молодшого брата висловлює цілком 
професійні – і хлопчик до них при-
слухається.  

Милий та усміхнений, Арсеній 
не лише дуже щирий на сцені, перед 
глядачами, а саме таким є і в повсяк-
денному житті. Мама Оксана розпові-
дає, що хлопчик в усьому допомагає по 
господарству, привітний і товариський 
з однолітками, відкритий у спілку-
ванні. Тішиться знайомству з іншими 
дітьми-учасниками шоу: «Мені було 

б без них страшно. А так – ми 
подружилися». 

«Колекціоную ма-
шинки, – розповідає 

про хобі. – Найбільше 
подобаються «Суба-

ру». У нас і справ-
жня машина – цієї 
марки. І я вже 
вмію водити». А 

доки кермувати 

автівкою не дозво-
ляє вік, кермує велосипедом. 

А ще – молиться. Щоранку. За 
свою родину, за здоров’я живих, за 
упокій душ померлих. І обов’язково 

– за мир. А всі рідні, близькі і знайомі 
сподіваються, що коли до Бога звер-
тається такий ангельський голос, то 
Господь обов’язково почує. 

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Гобелени, ляльки-мотанки, ви-
шивки – загалом близько тридцяти 
робіт – представлені на першій пер-
сональній виставці Ольги Вербіцької 
«Вікна перламутрового світла». 
Вироби мисткині виконані в традицій-
них техніках давнього українського 
мистецтва. 

Гобелени створені на бавовняній 
основі, оздоблені акриловими та вов-
няними нитками. На них у народному 

колориті зображені різдвяні мотиви 
та пейзажі. Створення одного гобеле-
на – це місяць кропіткої ручної праці.

Окремо виставила пані Ольга 
ляльки-мотанки, костюми яких 
поєднали в собі більше ста прийо-
мів виготовлення. Своєю працею 
майстриня відроджує мистецтво 
лялькарства, мало представлене 
на Буковині. 

– У кожному гобелені й ляльці – 

частина душі близьких мені людей, 
які надихали на створення цих робіт. 
Найбільшу роль відіграли батьки, 
адже саме вони прищепили мені лю-
бов до природи, – розповідає Ольга 
Омелянівна.

Усі охочі можуть до 5 березня 
відвідати виставку в Учбово-мето-
дичному центрі культури Буковини 
(вул. Главки, 1А).

Марина ХАРЧУН, «Версії»

Від абстракцій до пейзажів

Доки політично стурбовані у соцмережах і домогосподарки на 
кухнях ламають списи навколо «проблеми», чи мала право під час 
війни співати «донька Арсенія» (йдеться про дочку прем’єр-міністра 
Яценюка Софійку, яка брала участь у вокальному телеконкурсі 
«Голос країни. Діти» на «1+1»), інший буковинський Арсеній без 
зайвого пафосу, скромно, але впевнено пройшов відбірковий тур у 
цьому телешоу. 13-річного мешканця Шипинців на Кіцманщині Сєню 
Данилюка обрала «всліпу» для подальшої участі в шоу тренерка Тіна 
Кароль.

Арсеній зі своєю зірковою тренеркою Тіною Кароль

Перформанс Ольги Вербіцької


