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6-7 СТОР.

В Ізраїлі воюють 
уже 67 років. 
Але зброєю, а не 
гарматним м’ясом

11 СТОР.

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

Серед зими розквітли тюльпани

Цибулини голландських 
тюльпанів Олександр Стратійчук 
висаджує у грунт від жовтня до 
грудня. Квітнути вони починають 
через 12-20 тижнів – залежно від 
сорту. Тож перші тюльпани закві-
тають тут у найлютіші холоди – на 
початку лютого.

– Щоби квіти зацвіли, голо-
вне – витримувати температуру 
та вчасно поливати, – каже Олек-
сандр. – Після висадки цибулин 
підтримую в теплиці температуру 

на рівні 7-8 градусів тепла за допомоги 
спеціальних батарей, що стоять на пе-
риметрі теплиці. А вже коли тюльпани 
починають розквітати, збільшую темпе-
ратуру до 10-12 градусів. Причому, вранці 
обов’язково відкриваю вікна, інакше в 
теплиці буде 30-градусна спека (це при 
тому, що на вулиці мороз!). А увечері вікна 
навпаки зачиняю. Поливаю квіти залежно 
від висихання ґрунту. Важливо, щоби вода 
не потрапила на квітку, бо тоді з’являється 
пліснява – тюльпан гине.   

У теплиці стоїть приємний аромат. Тут 
відчуваєш, що весна вже не за горами. До 
речі, від дня на день господар тюльпанів 
почне їх висмикувати разом із цибулин-
ками і складати на зберігання до холо-
дильника. У такому вигляді їх придбають 
оптовики на реалізацію.

– Цього року один тюльпан варту-
ватиме в продажу близько 12 гривень, 
– прогнозує Олександр Стратійчук. 
– До речі, купуючи на свята коханим 
тюльпани, звертайте увагу на розмір 
квітки: якщо вона велика – квіти довго 
не простоять, вони перезрілі. Краще 
купувати квіти з невеличкими буто-
нами: вони можуть зберігатися у вазі 
понад місяць.

Фото Руслана КОЗЛОВА, «Версії»

Серед снігу та 
морозу в Мамаївцях є 
своя весняна оаза. На 
подвір’ї Олександра 
СТРАТІЙЧУКА у 
величезній теплиці 
розквітло 17 сортів 
тюльпанів. Жовті, білі, 
рожеві, фіолетові, 
червоні – розмаїття 
кольорів і форм.



акценти

      №7 (580) 
19.02.2015 
25.02.2015

2

кримінал
Румунія видала Україні сутенера, який три-

мав українок у сексуальному рабстві. Від 
2008 року правоохоронні органи Буковини розшу-
кували громадянина Болгарії, який з липня 2001-го 
до березня 2004-го очолював  групу сутенерів, щоі 
обманом залучали буковинок до надання сексу-
альних послуг у Польщі. Українське бюро Інтер-
полу повідомило про його затримання в Румунії ще 
у жовтні 2014 року.  За запитом правоохоронних 
органів Чернівецької області у січні цього року  
Румунія погодилась на екстрадицію затриманого 
до України. На час розслідування він перебува-
тиме у Чернівецькому СІЗО, повідомила Прес-
служба прокуратури Чернівецької області

П’яний за кермом збив насмерть юнака-
велосипедиста. Його віирахували завдя-

ки свідку та відео з камери спостереження. За 
дві доби правоохоронці знайшли авто і водія. 
30-річний мешканець Глибоччини зізнався, що 
був за кермом п’яний, і через ями на дорозі не 
втримав дистанцію та збив хлопця. Порушено 
кримінальну справу, призначено експертизи.         

У смертельному ДТП на Кельменеччині 
загинули два міліціонери й цивільна 

особа. У ніч на неділю в Кельменцях «Фольксва-
ген» врізався у залізобетонну електроопору. В 
результаті троє загиблих. Наразі встановлено, що 
поїздка була не у службових справах. Досудове 
розслідування перебуває на контролі керівни-
цтва прокуратури Чернівецької області.  

Громаді Чернівців повернуть-таки спірну 
земельну ділянку. Апеляційний госпо-

дарський суд у Львові залишив у силі рішен-
ня Чернівецького господарського суду від 12 
вересня минулого року, за яким територіальній 
громаді міста Чернівці повернуто земельну 
ділянку, повідомила прес-служба прокура-
тури області. Нагадаємо, прокурор Чернівців 
звертався до суду з вимогою скасувати рішен-
ня міської ради про виділення бару «Квінто» в 
оренду земельної ділянки під літній майданчик. 
Вартість питання – 150 тис. грн., якщо не згадати, 
що спірна ділянка – це проїжджа частина вулиці 
О.Доброго на перехресті з вул. О.Кобилянської.

Постріли на кордоні: два порушники по-
грожували прикордонникам і не збира-

лися зупинятися. На ділянці кордону відділу 
«Красноїльськ» двоє чоловіків, направляючись 
убік кордону з Румунією, відмовилися зупинитися 
на вимогу прикордонного наряду. Більше того, з 
лайкою та погрозами почали наближатися до при-
кордонників. Після попереджувального пострілу не 
зупинилися, але потім почали тікати. При затри-
манні з’ясувалося, чому вони не хотіли зупиняти-
ся: порушники несли на ношах майже три тисячі 
пачок сигарет. Це мешканці Сторожинецького 
району. Подальшу їхню долю вирішить суд, повідо-
мила прес-служба прикордонного загону.

абзац новин
Тарифи на газ підвищаться на 280%, на 

тепло – на 66%. Про це повідомила голова 
Національного банку України Валерія Гонтарє-
ва. За її словами, підвищення тарифів Україна 
узгодила з МВФ, але у зв’язку з цим інфляція 
до кінця цього року становитиме 25-26%.

У Чернівецькій міськраді – іноземці. За до-
помоги волонтерських програм Центру  Між-

народної Міграції і Розвитку (CIM) та Німецького 
бюро міжнародного співробітництва GIZ у Чернівці 
до роботи в підрозділах міської ради та комуналь-
них  підприємств залучаються іноземні спеціалісти. 
Першим буде німецький фахівець з урбаністики. 
Міська рада готова залучити іноземних фахівців 
не лише до роботи у сфері містобудування, а й на 
комунальних підприємствах міста, зокрема у сфері 
водопостачання, транспорту тощо. Як зазначив 
міський голова О.Каспрук, іноземці отримувати-
муть зарплату на рівні працівників міськради, але 
всі додаткові витрати –, проживання, харчування, 
відрядні – оплачуються німецькою стороною. 

Аж 9 тис. грн. податків дав туристичний 
бізнес Чернівцям за січень. Це при тому, що 

в місті зареєстровано 36 платників туристичного 
збору. Дивна ситуація з огляду на те, що Буковина 
позиціонує себе привабливим для туристів краєм. 

Укрпошта відновила «Кур’єрську достав-
ку». Відчувши значну конкуренцію на ринку, 

державне підприємство запровадило зручну до-
ставку з чіткими термінами. Відтепер клієнт може 
отримати відправлення як у відділеннях пошто-
вого зв’язку, так і з доставкою додому чи в офіс. 

Горе-матері: одна своє дитя 
забула, інша – вбила

На одній з вулиць Чернівців знайшли 
дитину – на вигляд віком 2,5-3 роки, без на-
гляду дорослих. Завдяки міліції та активному 
інформуванню громадськості через ЗМІ, матір 
хлопчика знайшли – через 3 дні. З’ясувалося, 
вона залишила малюка в знайомого, до якого 
прийшла в гості, а сама пішла до колишнього 
чоловіка. Загубив маленького Сашка (саме 
так звуть хлопчика) уже цей знайомий, який і 
не подумав його розшукувати чи повідомляти 
про це мамі Сашка. Та й мама не цікавилася 

долею залишеної дитини. Малюка впізнали в 
телесюжеті знайомі матері і повідомили мілі-
цію. Чи матиме цей хеппі-енд продовження у 
вигляді позбавлення батьківських прав жінки, 
яка Сашка народила, але неналежно його 
доглядала – дізнаємося згодом, головне, що 
малюк – живий і здоровий. 

Тим часом інша кримінальна історія за 
участі жінки, позбавленої материнських 
інстинктів, закінчилася трагічно. Мешканка 
Івано-Франківська віддала власне новонаро-

джене немовля, аби його вбила знайома. 
Загорнуте в сміттєвий мішок тільце за-

душеного немовляти знайшли в сміттєвому 
контейнері в Івано-Франкіську ще 19 грудня 
минулого року.  Вбивцю затримали в Чернівцях.

Після перевірки понад 2 тисяч осіб (студен-
тів, жінок, схильних до таких дій, вагітних відвід-
увачок жіночих консультацій, які за термінами 
мали б народжувати, але не зверталися за ме-
дичною допомогою), правоохоронці встановили 
матір новонародженого. А та вже зізналася в 
усьому: позбавити її дитини вирішила знайома, 
з якою вони разом винаймали квартиру і мали 
спільного коханця. Коли вагітна зізналася про 
свій стан майбутній убивці, та одразу почала 
наполягати на тому, щоби позбутися дитини. 
Згодом змусила вагітну народити просто в парку. 
Породілля до місця пологів більше не повертала-
ся. А знайома задушила малюка, відвезла тільце 
подалі від місця злочину і викинула на смітник. 
Далі поїхала до Чернівців, де її й затримали. За 
зумисне вбивство її можуть позбавити волі на 
термін від 10 до 15 років. 

Материнський інстинкт, кажуть фахівці, 
– збірна назва норм поведінки, що характе-
ризується намаганням захистити, вберегти. 
І феномен материнського інстинкту досі є 
об’єктом вивчення наукою. Та хто повноцінно 
дослідить феномен відсутності материнського 
інстинкту – наука, мораль, закон?  

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

ЗНО – «на носі»
У Чернівцях завершилася ре-

єстрація на зовнішнє незалежне 
оцінювання. Цьогоріч прохідний бал 
знизили від 124 до 101-го, а тесту-
вання з української мови і літератури 
проведуть уже 24 квітня.

Про нововведення зовнішнього 
незалежного оцінювання під час прес-
конференції розповіла Оксана ПАЛІЙЧУК, 
директор департаменту освіти і науки 
Чернівецької ОДА.

– ЗНО з української мови та літератури 
відбудеться 24 квітня. І вже до 12 травня 
випускники отримають результати, – каже 
Оксана Михайлівна. – Абітурієнт, який не 
склав тест, виключається з бази і вже інші 

предмети не складатиме.
Полегшить здачу ЗНО зменшення про-

хідного балу. Тепер достатньо набрати 101 
бал – він дає право вступу до вузу. 

– Нинішнього року з переліку пред-
метів для тестування вилучено всесвітню 
історію та світову літературу, – додає 
Оксана Палійчук. 

А вже наступного місяця випускники 
зможуть спробувати свої сили на «репети-
ції» майбутнього тестування. Зокрема, 21 
березня відбудеться пробне ЗНО з україн-
ської мови та літератури, а 28 березня – з 
іноземних мов, історії України, математи-
ки, фізики, біології, географії та хімії. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Янукович отримав з бюджету 200 млн. грн.
Окружний адмінсуд м. Києва зупинив 

13 лютого поширення на «Донбасенерго» 
заборони щодо платежів в зону АТО, після 
чого ДП «Енергоринок» перерахувало 199,9 
мільйонів гривень на рахунок «Донбасенер-
го», підконтрольне сину екс-президента 
Олександру Януковичу. Про це у своєму блозі 
на «Українській правді» повідомив нардеп 
Сергій ЛЕЩЕНКО: 

«2 лютого 2015 року новий керівник 
Нацкомісії регулювання електроенергетики 
Дмитро Вовк підписав постанову N158, яка 
забороняє здійснювати платежі за електро-
енергію, вироблену на потужностях окупо-
ваних територій Донбасу. Наступного дня 
Янукович-молодший пішов до Окружного 

адмінсуду Києва зі скаргою на дії Вовка», – 
зазначив Лещенко. 

Суддя Віктор Шулежко, який на перший 
термін був призначений Януковичем, а «за 
нової влади» встиг відзначитися 
тим, що блокував повер-
нення під державний конт-
роль титанових активів, 
які управлялися Фірташем 
з Льовочкіним, зняв забо-
рону щодо платежів в АТО. 
Того ж дня ДП «Енергори-
нок», переказало 199,9 
млн. грн. на рахунок під-
контрольного Януковичу 
«Донбасенерго». 

«Ці гроші нині лежать на рахунку «Дон-
басенерго» в українському «Ощадбанку», від 
якого тепер і залежить їхня подальша доля, 
– зазначив Лещенко.

дерибан тижня

На Буковині задекларували 
доходи двоє мільйонерів. 
Гривневих 

Про минулорічні доходи від зарплати, які перевищують 
1 млн. грн., вже повідомили двоє чернівчан. У минулі роки 
такі доходи декларувалися лише від дарування чи спад-
щини, – повідомляє Інформаційно-комунікаційний відділ 
ДПІ у м. Чернівцях. 

За нинішньої кампанії декларування чернівчани вже 
показали доходів на 15,8 млн. грн. Більше трьохсот з них, 
подавши декларації про майновий стан і доходи, отримали 
право на податкову знижку. Податківці нагадують, що 
для отримання податкової знижки річну декларацію про 
майновий стан і доходи можна подавати протягом усього 
поточного року.

Новації від юстиції
Учора відбулася прес-конференція 

начальника Головного управління юс-
тиції у Чернівецькій області В’ячеслав 
ХОХУЛЯКА з питань реформування 
органів юстиції.

Йшлося про ліквідацію Державної реє-
страційної служби та Державної виконавчої 
служби і покладання цих завдань і функцій 
на Міністерство юстиції.

Не секрет, що нині Державна виконавча 
служба фактично не працює на захист інтер-
есів особи і серед владних структур має один 
з найнижчих рівнів довіри громадян. На цьо-
му наголошував і новий міністр юстиції Украї-

ни, колишній чернівчанин Павло ПЕТРЕНКО, 
коли в Будинку Уряду представляв команду 
грузинських фахівців, які працюватимуть в 
Україні та реформуватимуть і оптимізувати-
муть це міністерство.  Зараз розробляється 
концепція і готується проект закону про 
введення інституту приватних виконавців і 
зміни філософії виконання судових рішень. 
Такі новації чекають і на Буковину. 

Розпочинаються також конкурси на 
зайняття вакантних посад у територіальних 
органах юстиції, тестування та співбесіди 
працівників з кадровою комісією.

Вл. інф.   

Загублений і знайдений Сашко на руках у міліціонера



   УТ-1
09.10,20.00 Про головне.
10.00 Д/ф «Головний вiйськовий 
шпиталь. Вiйна в тилу».
10.45 Х/ф «Просто уяви».
13.00,18.30,21.00,02.30,05.00 
Новини.
13.20 Вiкно до Америки.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.00,17.55,22.50 Погода.
14.15 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.10 Чоловiчий клуб.
15.40 Euronews.
15.50 Книга.ua.
16.25 Х/ф «Лондонська рiчка».
18.05 Час-Ч.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
21.30,05.35 Спорт.
21.50 Ньюзрум Межигiр`я.
22.05 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Таксистка», 1 с.
04.30 Д/ф «Українська Гельсин-
ська спiлка. Вектор визначено». 
Фiльм 1.

   «1+1»
06.40,05.10 «Служба Розшуку 
Дiтей».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,0
9.10 Снiданок з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,1
9.30,23.20,03.15 «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».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с  «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Комедiя «Кохання у вели-
кому мiстi 3».
22.00 «Грошi».
23.40 Т/с «Касл». (2 категорiя).
00.30 Драма «Команда 49: Вог-
няна драбина».
02.30 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
03.35 Бойовик  «Ред».  (2 
категорiя).
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 «Но-

вини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,12.25 Х/ф «Зовсiм iнше 
життя».
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».
22.35,04.20 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Ї ї  серце».  (2 
категорiя).
02.15 Т/с «Ейнштейн. Теорiя 
любовi». (2 категорiя).
03.00 Т/с «Сусiди».

   ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30 М/с «Том i Джерi».
06.10,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «У полi зору».
11.50,13.15 Х/ф «Робокоп».
12.45,15.45 Факти. День.
14.05,16.15 Х/ф «Робокоп 2».
16.50 Х/ф «Робокоп 3».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.10 Х/ф «Листоноша». (2 
категорiя).
03.05 Х/ф «Наживка».  (2 
категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,14.55,04.35 Погода 
у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,18.25,23.30,00.25,0
4.25 Час спорту.
06.45,10.20,23.35,00.50 Огляд 
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00
,23.00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Час новин.
07.10,08.15,22.35,23.20,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.45,10.30,11.30,
12.30,13.30,15.33,16.30,17.30
,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.
09.50,13.25,00.55 Погода на 
курортах.
10.35,00.35 Машина Часу.
11.35,02.40 Велика полiтика.
13.10,14.10 День.
15.15,15.37,16.10,16.34 «Єдина 
родина».
17.19,17.35,18.16,18.31 Україна 
- понад усе!
18.15,02.30,04.15 Мiсцевий час.
20.00,21.10,01.15,05.15 Час. 
Пiдсумки дня.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
03.30 В Кабiнетах.
04.40 Кiно з Янiною Соколовою.

   TBA
6.00, 9.20 Теми дня неділя
6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 19.5, 
21.55, 23.50, 3.55 Погода 
6.25, 7.50, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 23.55, 4.00 Погода на 
курортах
6.30, 7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.00, 4.05 Гороскоп
6.40, 8.40, 14.50, 17.00, 21.15, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Наше здоров’я
9.00, 15.00, 21.00 Мовний бар
9.05, 15.05, 21.05 Правила 
етикету
9.10 Моє місто
12.00, 20.10, 00.05 Панно ко-
хання
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 розсліду-
вання
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:00, 15:15, 21:10 Кіно-
зал «Малятко»
07:10, 15:45, 19:30 «Ваш екс-
перт» 
07:20, 09:50, 15:10, 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»
09:25 «Єдина країна»

10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Атака винищувачів»  (1) 
16:00 «Зірковий марафон»
16:25 «Невідома Україна»  
17:05 «Хенд мейд»
17:35 «Цікаве кіно»
17:55 «Богатирські ігри»
18:40 «Служу Україні»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівець-
кий репортер»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Шпигунські ігри»  (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, 
22.00Новини
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 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 пода-
рунок
12.00, 23.00, 00.40 Д/фільм «На-
ука семи морів» 
14.05 Невигадані історії 
14.40 Формула успіху 
15.30 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»
23.52 Телемандри 
01.10 Д/фільм 
01.40 А музика звучить 
02.10 «Перемога, свята Пере-
мога»
03.40 Енциклопедія дизайну 
04.10 Телелітопис краю 
04.40 Телемеридіани 
05.30 Удосвіта 

   «УКРАЇНА»
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,0
2.20,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Мiй коханий генiй».

13.50,15.25,17.10 Т/с «Слiд».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
16 с.
19.45,03.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 9 i 10 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф «Гладiатор». (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
11.00 Єралаш.
11.45 Х/ф «Доктор Дулiттл 3».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - прин-
цеса-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.
00.50 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
06.00 Х/ф «Три днi в Одесi».
07.50 «Правда життя. Шукачi 
скарбiв».
08.20 «Агенти впливу».
09.15 Т/с «Охоронець 2».
15.50 Т/с «Охоронець 3».
19.00,21.40,02.50 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
22.00 Т/с «Елементарно».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 8». (2 
категорiя).
02.00 «Європейський покерний 
турнiр».
03.20 Х/ф «Воїни свiтла». (3 
категорiя).

   СТБ
06.20 «У пошуках iстини. Фор-
мула радянського термiнатора».
07.05,16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зiркове життя. У пам`ятi 

навiки».
10.00,01.00 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента».
11.50 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай».
13.40,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
14.35 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Моя правда. Анастасiя 
П р и х о д ь к о .  В и к о в а н а 
чоловiками».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Детектор брехнi 7».
23.50 «Один за всiх».
02.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Телемагазин.
06.30,07.45 Kids` Time.
06.31 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.50 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
07.50 Т/с «Татусевi дочки».
09.45 Х/ф «Янгол-охоронець».
12.35 Т/с «Молодята».
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.00,01.15 Репортер.
18.20,00.35 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21.00 Т/с «Останнiй iз Магiкян».
22.40 Х/ф «Авантюристи». (2 
категорiя).
01.20 Служба розшуку дiтей.
0 1 . 2 5  Х / ф  « А н о н i м » .  ( 2 
категорiя).
03.30 Зона ночi.
05.10 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.25 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
07.20 Х/ф «Такер: Людина i 
мрiя».
09.30 Т/с «Покушение».
17.30 «Люстратор 07.62».
18.30,21.00 Новини «Спецкор».
19.00 Т/с «Слiдчий Протасов».
21.30 «ДжеДАI».
22.00 Х/ф «Межа ризику». (2 
категорiя).
00.10 Х/ф «Жуки». (3 категорiя).
02.00 Х/ф «Пострiл у трунi».

понеділок23 лютого понеділоктеле

афіша

      №7 (580) 
19.02.2015 
25.02.2015

3

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. 
«Українські письменники у творах образотворчого мистецтва».

ОБЛАСНИЙ МУЗДРАМТЕАТР

21 лютого, 18.30: «Малюк».
22 лютого, 12.00,18.30: «Енні».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

22 лютого, 12.00: «Як Лисиця Ведмедя обманювала»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

19-25 лютого: «50 відтінків сірого»: 17.00, 19.30, 
22.00; «Губка Боб:Життя на суші»: 12.50; «Сті-
вен Хокінг. Теорія всього»:10.20,14.30. 

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»

«Рідна мати моя»: Ювілейна виставка живопису Володи-
мира КРАСНОВА – до 65-річчя від дня народження.

У Центральному палаці культури 
23 лютого о 17.00  

відбудеться презентація двох збірників – «Роз-
бурхані думки» та «Пробач, Україно» члена 
Національної спілки журналістів України та 

Національної всеукраїнської музичної спілки 
Віктора ОБДУЛЕНКА.

Вхід вільний 



   УТ-1
09.05,20.00 Про головне.
10.00 Д/ф «Павло Вiрський. 
Такий, як є».
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.30 Зроблено в Європi.
13.00,18.30,21.00,02.30,05.00 
Новини.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 М/ф.
14.35 Як ваше здоров`я?
15.30 Euronews.
15.45 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
16.05 Т/с «Сержант Рокка».
17.55,22.45 Погода.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
21.35,05.35 Спорт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Таксистка», 3 с.
04.30 Д/ф «Майдан. Народжен-
ня».

   «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
.30,23.10 «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».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Комедiя «Кохання у вели-
кому мiстi 3».
22.00 «Повернiть менi красу».
23.30,02.45 Т/с «Касл 2». (2 
категорiя).
00.20,03.30 Трилер «Iлюзiя по-
льоту». (2 категорiя).
02.00 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.05 «Служба Розшуку Дiтей».
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».
11.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.50 «Судовi справи».
16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.25 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Вiн сказав, вона ска-
зала». (2 категорiя).
02.25 Т/с «Ейнштейн. Теорiя 
любовi». (2 категорiя).
03.10 Т/с «Сусiди».

   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.
10.00,03.35 Т/с «У полi зору».
11.45,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Україна. Код унiкальностi.
21.20 Т/с «Алхiмiк».
23.20 Х/ф «Володар бурi».
01.40 Х/ф «Наживка». (2 
категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,07.
35,08.10,08.20,08.35,08.45 Ранок 
на П`ятому.
06.35,07.45,00.25,00.46,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,00.50 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,21.00,22.00,01.00,
03.00,04.00 Час новин.
07.10,08.15,00.15 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.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.
15,05.15 Час. Пiдсумки дня.

13.10,14.10 День.
14.35,03.30 Машина Часу.
15.35,04.40 Кiно з Янiною Со-
коловою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35 Зооакадемiя.
17.15,17.35,18.15,18.35 Україна 
- понад усе!
18.10,23.48,02.30,04.15 Мiсцевий 
час.
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.30,22.54,23.18 Клуб реформ.
23.40 Бiзнес час.
00.00 Час важливо.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.40 Невигаданi iсторiї.

   TBA 
6.00,7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 17.00, 5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.00 Наше здоров’я
9.00, 14.10, 22.15 Про закони
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
15.10, 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»
07:0, 08:30, 15:05, 21:00 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт» 
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чер-
нівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:05, 15:55, 19:25, 
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 Свят-
кова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Шпигунство»  (1)
16:00 «Пізнай світ»

16:30 «Між війнами»
18:40 «Закон і честь»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Підкорювачі пустелі»  (1)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 10.00 ,13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 12.30, 13.50 М/фільм
08.00, 15.30, 16.30, 23.00, 02.10, 
04.40 «Телемеридіани» 
08.30 «На музичній хвилі»
09.00, 00.10 Д/фільм «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.25 «Пам’ять»  
10.55, 16.17 «Герої»  
11.00, 19.30 «Невигадані історії» 
11.30 «Музичний подарунок»
12.00, 00.40 Д/фільм «Подорож 
до невідомого» 
14.00 «Телелітопис краю»  
14.30, 21.00 «Студія А 3» 
17.00 «Країна талантів»  
17.30 « Буковинчики-веселин-
чики»  
18.00 «Студія А-3» 
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Своє, українське»
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни» 
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/фільм 
01.40, 02.40 «А музика звучить» 
03.40 «Урок для батьків» 
04.10 «Енциклопедія дизайну»
05.00 Д/фільм «Наука семи 
морів» 
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?», 11 
i 12 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Гово-
рить Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
18 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 13 i 14 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Агент», 11 i 12 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
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 «Братик i сестричка».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - прин-
цеса-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.
00.50 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.00 Т/с «Охоронець 3».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
11.10,22.00 Т/с «Елементарно».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.50,04.00 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Йду тебе шукати 2».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 9». (2 
категорiя).
02.05 «Покер. Велика гра».
03.20 «Речовий доказ».
04.30 «Випадковий свiдок».
04.55 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.45 «У пошуках iстини. Нарко-
тики в СРСР».
06.30,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
07.05,16.00 «Все буде добре!»
09.05 «Зiркове життя. Випро-
бування смертю».
10.00 «Моя правда. Анастасiя 
П р и х о д ь к о .  В и к о в а н а 
чоловiками».
10.50 «Моя правда. Лiнда. Бiла 

ворона».
11.45 «Моя правда. Борис 
Смолкiн. Маленька людина пiд 
високим каблуком».
12.40,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.35 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.05 «Моя правда. Шура. Таєм-
на любов».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Давай поговоримо про 
секс 2».
00.25 «Один за всiх».
01.20 Х/ф «Отрути, або Всесвiтня 
iсторiя отруєнь». (2 категорiя).
03.05 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
08.00,18.00,01.25 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05 Т/с «Молодята».
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21.00 Т/с «Останнiй iз Магiкян».
22.40 Великi почуття.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Плiткарка 5».
03.45 Зона ночi.
05.25 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».
09.25 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця».
13.05 Д/ф «Гуге. Загублене цар-
ство Тибету».
14.10 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30,19.00 Т/с «Слiдчий Про-
тасов».
22.00 Х/ф «Її звали Нiкiта». (2 
категорiя).
00.20 Х/ф «З-пiд землi». (3 
категорiя).
02.00 Х/ф «Вiдьма».
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09.05,20.00 Про головне.
10.00 Ньюзрум Межигiр`я.
10.15 Перша студiя.
11.10 Д/ф «Чесно жити i чес-
но померти. Iгуменя Йосифа 
Вiтер».
12.00 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.00,18.30,21.00,02.30,05.00 
Новини.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.10 Фольк-music.
15.25 Euronews.
15.50 Д/ф «Гра на водi».
16.50 Концертна програма.
17.55,22.50 Погода.
18.15,02.20 Новини. Свiт.
18.55 Т/с «Мiс Марпл».
21.35,05.35 Спорт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Таксистка», 2 с.
04.30 Д/ф «Українська Гельсин-
ська спiлка. Вектор визначено». 
Фiльм 2.

   «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».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Комедiя «Кохання у вели-
кому мiстi 3».
22.00,01.10 Комедiя «День 
бабака».
00.20 Т/с «Касл 2». (2 категорiя).
02.50 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
03.35 Бойовик «Американець».
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».
11.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.50 «Судовi справи».
16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.20 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Сила вiри».
02.20 Т/с «Ейнштейн. Теорiя 
любовi». (2 категорiя).
03.05 Т/с «Сусiди».

   ICTV
05.05 Факти.
05.35,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини.
10.05,03.55 Т/с «У полi зору».
11.50,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с «Опери».
16.45 Т/с «Убивча сила».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Алхiмiк».
23.25 Х/ф «Чорний яструб». (2 
категорiя).
02.00 Х/ф «Пiвнiчна країна». (2 
категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,04.35 Погода у свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15,
07.35,08.10,08.20,08.35,08.45 
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.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.55,2
3.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.25,00.30 
Час. Важливо.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.25,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.

13.10,14.10 День.
14.35 Не перший погляд.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.10 Трансмiсiя.
16.35,04.40 В Кабiнетах.
17.15,17.35,18.14,18.31 Україна 
- понад усе!
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.

   TBA
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, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
14.55 Моє місто
15.00, 2.30, 4.15 Настрій
21.00 Про закони
22.10 РІО
22.25 Наше здоров’я
22.30, 5.00 Т/С “Спека в Лос-
Анджелесі” ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:05, 21:10 Кінозал 
«Малятко»
07:10, 15:50, 19:30 «Ваш екс-
перт» 
07:20, 09:50, 16:55, 19:35, 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»
08:30 «Служу Україні»
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 19:45, 00:40 “Вулиця 
Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
13:15 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Шпигунські ігри»  (1) 
16:00 «Пізнай світ»

16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Шпигунство»  (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, 17.00 «Буковинчики-ве-
селинчики»  
12.00, 00.40 Д/фільм «Подорож 
до невідомого» 
14.10 «Зав’язь» 
14.30 «Вечірня студія» (рум. 
мов) 
15.30 «Урок для батьків» 
17.30 «Акценти»  
18.00, 21.00 «Студія А 3» 
18.55 «П’ять хвилин права» 
19.30 «Подіум її життя»
20.45 «Вечірня казка»  
22.25 «Час країни»
23.00 Д/фільм «Наука семи 
морів» 
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?», 
9 i 10 с.
11.50,19.45,02.10,03.10 «Гово-
рить Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
17 с.
21.00 Т/с «Пiти, щоб поверну-
тися», 11 i 12 с.

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Агент», 9 i 10 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
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 «Осляча шкура».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - прин-
цеса-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.
00.50 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
04.50 Т/с «Паршивi вiвцi».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
11.10,22.00 Т/с «Елементарно».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi роз-
битих лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.55,03.45 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Охоронець 3».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 9». (2 
категорiя).
02.05 «Європейський покерний 
турнiр».
03.25 «Речовий доказ».
04.15 «Випадковий свiдок».
04.30 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.30 «У пошуках iстини. Вольф 
Мессiнг - проклятий прови-
дець».
06.15,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
06.50,16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Зiркове життя. Бiднi 
родичi».

09.45,19.10 «Моя правда. 
Анастасiя Приходько. Викована 
чоловiками».
10.40 «Правила життя. Вода: 
що п`є Україна».
12.35,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.30 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з 
Павлом Костiциним».
22.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
00.25 «Один за всiх».
01.55 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,01.25 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05 Т/с «Щасливi разом».
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21.00 Т/с «Останнiй iз Магiкян».
22.40 Великi почуття.
01.30 Т/с «Плiткарка 5».
03.40 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 «Ера Стрiльця».
13.05 Д/ф «Атлантида».
14.10 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30,19.00 Т/с «Слiдчий Про-
тасов».
21.25 Лiга Чемпiонiв. Манчес-
тер Сiтi - Барселона.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
огляд iгрового дня.
01.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Ювентус - Дортмунд.
02.40 Х/ф «Бравi хлопцi».
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Енергетична змова: 
Що вартує чернівецьке 
Обленерго для Росії
АЗАРОВ ЗАДУМАВ 
– ЯЦЕНЮК ЗРОБИВ. 
ТАНДЕМ?!.

Війна війною, а обід за розкладом, 
є така приказка. В нинішній україн-
ській ситуації її можна перефразувати 
– АТО АТОю, а обленерго продаємо за 
копійки. Та ще й компанії, пов’язаній 
з тими, хто голосував за приєднання 
українського Криму до Російської 
Федерації.

Так сталося, що влада за часів 
Януковича поповнювала бюджетні за-
паси усіма можливими і неможливими 
способами. Звичайно ж, на шкоду не 
своїм, а тільки народним інтересам. 
Окрім того, що взяла в Росії на $3 мі-
льярди кредитів минулої зими, так ще 
й вирішила продати блокуючі пакети 
акцій на стратегічних об’єктах країни 
– обленерго, ТЕЦ тощо.

Ще 2013 року задумав тодішній 
прем’єр Азаров продати з молотка 
рештки акцій обленерго. Нинішній – 
Арсеній Яценюк – його справу завер-
шив. І продав не комусь там, а серед 
інших – росіянам. Тож й маємо, що ПАТ 
«Чернівціобленерго» вже на 70% на-
лежить офшорній кампанії з глибоким 
російським корінням.

НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 
БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ

Після приходу до влади команда 
Януковича 2012 року здійснила пер-
ший великий «розпродаж» держав-
них активів серед олігархів. 7 лютого 
2012-го 45% акцій «Чернівціобле-
нерго» продали компанії «ВС Енерджі 
Інтернешнл Україна» за 70 мільйонів 
гривень. Конкурс відбувся швидко і 
«полюбовно»: 45% відсотків акцій 
продали лишень на 5 мільйонів дорож-
че за початкову вартість. Конкурентом 
«ВС Енерджі Інтернешнл Україна» 
було  ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання», що пов’язують із Костян-
тином Григоришиним. Менше пощас-
тило іншим обленерго. Торги постійно 
скасовували. На той момент експерт 
Міжнародного центру перспективних 
досліджень Ільдар Ґазізуллін зазна-
чив, що конкурси не відбуваються 
саме через конкуренцію і відсутність 
заздалегідь визначеного переможця.

Але потім продали-таки акції енер-
гетичних компаній, розділили ринок 
між олігархами.

Як випливає з відповіді на інфор-
маційний запит до Фонду держмайна 
України, через рік після першого «роз-
продажу», 18 лютого 2013 року Кабмін 
приймає Розпорядження «Про прива-
тизацію об’єктів паливно-енергетич-
ного комплексу», яким затверджений 
перелік об’єктів ПЕК, що підлягають 
приватизації. До нього було включене 
й ПАТ «Енергопостачальна компанія 
«Чернівціобленерго» з пакетом акцій 
25% плюс одна акція статутного капі-
талу. У квітні 2013 року Кабмін своїм 
розпорядженням виставляє акції на 
продаж на фондовій біржі. 2014 року 
внесяться зміни і доповнення до цих 
документів. А 17 липня 2014 року вже 
новий Кабмін своїм розпорядженням 
(не згадуючи про всі документи, пе-
релічені вище) затверджує перелік 
об’єктів права державної власності, 
які підлягають приватизації 2014 
року, куди включені вище зазначені 
об’єкти. Загалом Кабмін планує про-
дати об’єктів на 15 мільярдів гривень.

28 листопада 2014 року відбу-
вається аукціон з продажу 25% та 
однієї акції «Чернівціобленерго» на 
Фондовій біржі, де переможцем стає 
маловідоме ТОВ «ФК-Зберігач». Кон-
курентом виступало більш відоме ТОВ 
«Капітал-Стандарт». Акції продали 
лише за 36,4 мільйони гривень. Отже, 
2012 року продані 45% акцій за 70 
мільйонів гривень, а наприкінці 2014 
року 25 % акцій плюс одну – за 36,4 
мільйони. Практично за таку ж суму, 
що й два роки тому. Це при тому, 
що 2013 року «Чернівціобленер-
го» збільшило чистий прибуток, 
порівняно із 2012 роком, на 48% 
– до 18,596 млн. грн. від 12,53 
млн. грн.

«УСПІШНИЙ» ПРОДАЖ ПО-
КАБМІНІВСЬКИ

Після продажу блокуючого пакету 
акцій «Чернівціобленерго» на сайті 
Кабміну оприлюднена новина про 
«успішність» продажу і про те, що 
ціна однієї акції  «Чернівціобленерго» 
склала 2,567 грн., що удесятеро біль-
ше за номінал 0,25 грн. Але ж зверніть 
увагу, на торгах 28 листопада 2014 
року номінальна вартість акції всіх під-
приємств, що були представлені тоді, 
складала 0,25 грн. Однак важливо 
знати і враховувати не номінальну, а 
початкову ціну. А вона складала саме 
ті 2,567 грн., які й стали остаточною 
ціною. Тобто, просто кажучи, за якою 
ціною виставили акції на торги, за ту 
й продали.

Довідка
Номінальна або вільна 
вартість акції чи грошового 
знаку, яка встановлюється на 
момент первинного випуску 
(розміщення) акцій, обчис-
люється як результат ділення 
загальної грошової вартості 
частини статутного капіталу, 
що розміщується, на кількість 
акцій при розміщенні. Коли ж 
акції потрапляють до вільного 
обігу, номінал втрачає свою 
функцію як міра вартості 
акції. Натомість використову-
ється ринкова вартість.

ТОРГИ БЕЗ ТОРГІВ
Та суть навіть не в цій маніпуляції 

від Кабміну і не у «перетворенні» про-
грашу на успіх. Йдеться про те, що 
насправді торгів і не було! У продажу 
«Чернівціобленерго» прослідкову-
ється змова між депозитарними уста-
новами, які представляють інтереси 
компаній, пов’язаних з російськими 
олігархами, і групи «Приват».

Так, за даними Єдиного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, одним із засновників 
ТОВ «ФК-Зберігач», яка за суттю є 
депозитарною установою, є та сама 
VS «Енерджі Інтернешнл Україна», що 
входить до групи VS Energy (Євгеній 
Гінер, Михайло Воєводін і колишній 
віце-спікер Держдуми РФ Олександр 
Бабаков). До речі, 20 березня 2014 
року Бабаков проголосував ратифі-
кацію договору про прийняття Криму 
і Севастополя до складу Російської 
Федерації. Керівником групи «ВС 
Енерджі» є Михайло Спектор, який 
2004 року був у орбіті тодішнього 
президента Віктора Ющенка  як його 
уповноважений представник у Росії.

Конкурентом на торгах за «Чер-
нівціобленерго» було ТОВ «Капітал-
Стандарт». Воно теж є депозитарною 
установою і розпоряджається акціями 
офшорних компаній, які контролюють 
«Укрнафту», згідно з інформацією 
Агентства з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України.

Відомо, що ці компанії, а 
саме  «Littop Enterprises Limited», 
«Вridgemont Ventures Limited» і 
«BordoManagement Limited», входять 
до групи »Приват». У ЗМІ точиться 
багато розмов про те, що група «При-
ват» є партнером по бізнесу так званої 
групи «Лужники», до якої входить 
«VS Energy». Цього не заперечує й 
керівник «VS Energy» Михайло Спек-
тор. Разом з фірмами групи «Приват» 

вони успішно контролюють ПАТ «Дні-
проспецсталь», знову ж таки через 
офшорні компанії.

Водночас 25% і одну акцію «За-
карпаттяобленерго» продали за 255 
млн. грн. за стартової ціни в 62 млн. 
грн. Сталося це тому, що участь у 
торгах брали компанії, пов’язані з 
давніми бізнес-опонентами – Сергієм 
Льовочкіним та Ігорем Коломойським. 
Так само 25% і одну акцію компанії 
«Вінницяобленерго», в якому взяли 
участь чотири претенденти, за старто-
вої ціні пакета 81,75 млн.грн. продали 
за 112,73 млн. грн.

Як бачимо, на цих торгах прослід-
ковується конкуренція. У продажу ж 
акцій «Чернівціобленерго» – штиль. 
І нібито «конкуренти» пов’язані між 

собою десятками кіпрських компаній.
Через такі схеми, депозитарні 

установи з українськими назвами, 
купують та продають державне майно, 
надра, підприємства. І все це відбува-
ється за повного сприяння як Фонду 
держмайна, так і Кабінету міністрів 
України та парламенту. Через офшо-
ри олігархи скуповують контрольні 
пакети акцій стратегічних об’єктів 
країни. І впливають на її політику. Так, 
за інформацією «Дзеркало тижня» 
та інших ЗМІ група «Приват» через 
кіпрські офшори «шантажує» Україну 
на п’ять мільярдів доларів. А все тому, 
що їм не сподобався прийнятий парла-
ментом законопроект №1310, згідно з 
яким вноситься зміна до закону «Про 
акціонерні товариства», яка дозволяє 
провести збори акціонерів при кворумі 
50% плюс одна акція.

Ми не будемо тут писати про те, 
що значить продати 70% акцій енерге-
тичної компанії групі, яку пов’язують з 
противником української державності. 
Хоча ми просили Кабінет Міністрів 
України роз’яснити, чи КМУ слідкує 
за дотриманням законності й забез-
печенням національних інтересів та 
безпеки (в тому числі енергетичної) у 
випадку продажу частки, а то й повніс-
тю енергетичних компаній. Але Кабмін 
переправив наше прохання до Мінеко-
номіки. А звідти відповіді поки немає.

Тим часом Чернівецька обласна 
рада звернулася до Президента та 
Прем’єра з проханням «доручити від-
повідним структурам провести пере-
вірку законності продажу 25% акцій 
ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», які є 
блокуючим пакетом, за заниженою 
вартістю маловідомій фірмі»•

Чекають свого продажу на торгах 
решта об’єктів. Цей Кабінет міністрів, 
як і попередній, хоче наповнювати 
казну, продаючи, почасти бездумно 
(або за тільки їм відомим задумом), 
стратегічні об’єкти. Чи ці об’єкти, 
які залишились, так само продадуть 
компаніям-депозитаріям, за якими 
ховаються олігархи, в тому числі укра-
їнофоби? Побачимо. Але проблема 
залишається відкритою. Треба пере-
глянути вимоги до учасників торгів на 
купівлю акцій стратегічних державних 
об’єктів України. Слід ретельно ви-
вчати, хто стоїть за ними, які компанії, 
які засновники. Як мінімум, треба 
проводити торги відкрито і прозоро зі 
справжньою, а не спланованою кон-
куренцією.

Надія ВІРНА, CORRUPT UA, 
Антикорупційний блокпост

 розслідування

•Від редакції «Версій»
Українські реалії: Змахлював – і сам себе 

перевірив
На сайті обласної ради цими днями з’явилася інформація під за-

головком «Надійшла відповідь на звернення Чернівецької облради 
щодо ситуації довкола «Чернівціобленерго». Нагадаємо, йшлося 

про перевірку законності приватизації 25% акцій чернівецького 
обленерго. 

Так ось, ця відповідь – класичний приклад чиновницької 
відписки. Під цілим міхом непотрібних речей поставив свій під-

пис заступник голови Фонду Держмайна України (ФДМУ). Можна 
було б процитувати, аби посміятися, та шкода газетного паперу, бо 
подорожчав захмарно. 

Як зауважив депутат обласної ради Руслан МЕЛЬНИК, який був 
ініціатором цього звернення, такими, на превеликий жаль, є наші 
українські реалії. ФДМУ організував та провів торги і саме йому до-

ручили перевірити законність приватизації. Блискучий хід: сам себе 
перевіряю та контролюю. А чому б цього не доручити більш компетент-
ним органам? Але ж тоді… шило вилізе із мішка.            

Ліричний відступ
Директоркою маловідомго ТОВ «ФК-Зберігач» є Наталія 
Легенька. На сайті Асоціації «Українські фондові торгівці» 
зазначено, що Наталія Легенька є заступником директора 
ТОВ «Титан-Зберігач». За тим же Єдиним реєстром, директо-
ром ТОВ «Титан-Зберігач» є Вадим Каганов. У свою чергу, на 
сайті вказаної Асоціаці їйдеться, що він був представником 
ТОВ «ФК-Зберігач» у складі Ради Асоціації. Цікавим є й факт, 
що Вадим Каганов наближений до Віктора Януковича. Так, 
2004 року він був офіційним спостерігачем у закордонному 
виборчому окрузі від кандидата в президенти України Вікто-
ра Януковича.



«Колеги вже називали важкопоранених «вантажем 200», 
а Влад ТРЕПКО дивом «запускав» їхні серця…»

…Чернівці простилися з Владиславом 
ТРЕПКОМ – чернівецьким хірургом, який від 
початку війни на Сході рятував побратимів і 
віддав своє життя за мир в Україні.

– Він нікого не вбив, але багатьом уря-
тував життя, – каже Ніна Миколаївна, мати 
Владислава. Того дня, коли син загинув, її 
материнське серце ніби передчувало біду. 
Вона кілька разів телефонувала синові, він 
відповів, що «не до розмов», а далі телефон 
був вимкнений. Уже пізно ввечері їй по-
відомили: в карету «швидкої», в якій Влад 
перевозив пораненого, влучив снаряд… 
«Прийміть мої співчуття…» – останнє, що по-
чула зі слухавки…

Тут, у Чернівцях, нам здається, що війна 
десь далеко. Ми бачимо її по телевізору, чи-
таємо про неї в Інтернеті, дратуємося, коли 
розносять повістки. Та коли хлопчину, який 
жив у сусідньому під’їзді і ріс на твоїх очах, 
привозять додому «вантажем 200», усвідом-
люєш: він віддав життя за мене, за тебе – за 
всіх нас. Звичайний лікар-інтерн, який ще 
тільки вчився бути лікарем, у найгарячіших 
точках і в найекстремальніших умовах робив 

складні операції, витягав з «котлів» поране-
них, змушував їхні серця знову битися. Його 
бойові товариші не можуть повірити в те, що 
сталося. Кажуть: Влад був лікарем від Бога, із 
золотим серцем і золотими руками…

Владислав не знімав з руки жовто-бла-
китного браслета-оберега, який сплели йому 

школярі. Коли приходив у відпустку додому, 
сам прав його і знову вдягав. А в кишеньці 
бронежилета носив маленьку іконку.

– Терміново збираючись на передислока-

цію, я закидав до автівок речі. Раптом під ноги 
випала коробка з гуманітарною допомогою, а 

з неї посипалися маленькі іконки. 
Бійці розібрали їх і поставили собі 
в бронежилети. Я теж узяв одну. 
Переконаний: Небеса з нами… 
– розповідав Владислав Трепко 
нашій газеті ще у вересні, коли 
приїжджав додому у відпустку.

Власне, Небеса кілька разів 
вберегли сина від смерті, –  пе-
реконані батьки Влада. Мамі він 
ніколи не розповідав про те, що 
відбувається насправді, – беріг її. 
А от з батьком говорили про все, 
бо були справжніми друзями.

– Часто по телефону казав 
сину: «Прошу тебе, не кидайся під кулі, 
бережи себе…». А він відповідав: «Батя, ти 
мені таке кажеш, а якби сам опинився тут, 
першим пішов би на передову». І я не мав, 

що сказати йому у відповідь, – каже Віталій 
Трепко, батько Владислава. – Якось мав їхати 
за пораненими в щойно привезеному нове-
сенькому реанімобілі. Та поки закінчував 
перев’язку, бригада поїхала без нього. Він 
сів у наступну автівку. Дорогою реанімобіль 
перекинувся. Лікар, який їхав у ньому замість 
Влада, ледь не загинув. Наш син надав йому 
допомогу. Бог беріг Владьку, та не зберіг… Він 
був для мене і сином, і другом, і найпершим 
порадником. Ми мріяли, як він повернеться з 
війни і разом будуватимемо будинок…

– Під час останньої відпустки син встиг 
вступити до магістратури. Лікарем мріяв 
стати з дитинства, тож 13 років навчання для 
нього були справжнім щастям. Мав плани: 
вчитися далі, оперувати, писати дисертацію… 
На Донеччину з відпустки мав повертатися 
15 лютого, але його викликали на два тижні 
раніше –там почалося тоді справжнє пекло. Я 

дуже просила: «Синочок, може, не варто?..». 
А він відповів: «Я – офіцер, а не боягуз. Зараз 
я потрібен там», – пригадує Ніна Трепко. – 
Так вийшло, що 15 лютого ми зустрічали-таки 
його вдома… Зі свічками, вінками і під вигуки 
«Герої не вмирають!».

За кілька днів до загибелі Владислав 
Трепко розповідав матері в телефонній 
розмові, як ішли з побратимами містом, а на-
зустріч старша жінка вела за руку маленьку 
дівчинку. Дитина, побачивши військових, 
голосно закричала: «Слава Україні!». Хлопці 
відповіли: «Героям Слава!». Жінка ворожо 
подивилася на них та щосили смикнула за 
руку дівчинку, мовляв: «Замовкни!». Але 
дитина вирвала руку, підбігла до Влада і 
тихенько сказала йому: «Я люблю Україну». 

– Я на радостях сказала: «Синочку, от-от 
буде перемир’я, у Мінську домовилися…». 
А Влад сумно так відповів: «Яке перемир’я, 

мамо… Тут справжня війна», – розповідає 
Ніна Миколаївна.

– Мені якось чесно зізнався: єдине, чого 
справді боїться, – потрапити в полон до се-
паратистів. Бо то нелюди. Тож носив з собою 
гранату – живим їм не здався би, – пригадує 
Віталій Володимирович.

В інтерв’ю «Версіям» Владислав Трепко 
казав: «Під час атаки командира і лікаря ба-
тальйону вбивають першими. У такий спосіб 
сепаратисти прагнуть посіяти паніку серед 
військових і, відповідно, скористатися цим». 
Так сталося і 12-го лютого. Влад тільки-но 
повернувся з пораненими, коли треба було 
знову виїжджати – знову багато постражда-
лих від обстрілів. Їхати ніхто не наважувався, 
а Владислав сказав: «Я готовий». Він забрав 
постраждалих і вже надавав їм посильну до-
помогу у «швидкій», коли в автівку влучив 
«град». Упізнали його за годинником на руці. 
Сепаратисти не просто безжально розстрі-
ляли медичну бригаду, а зняли з убитих бро-
нежилети, каски, вкрали мобільні телефони 
й гроші… Цинізму і жорстокості немає меж. 

Тим часом удома батьки не знаходили 
собі місця. Вони чекали, що вже у березні 
син повернеться додому назовсім. Мама, як і 
раніше, з кожного сімейного свята заморожу-
вала улюблену страву Владислава, аби, коли 
повернеться, потішити його домашнім, своєю 
увагою і любов’ю. Батько думав про будівни-
цтво. Брати, сестра і племінники збиралися 
зробити ремонт у кімнаті Влада… 

Ця сім’я просто вражає силою любові 
одне до одного. Вони, як міцний кулак, за-
вжди тримаються разом: мама, тато і четверо 
дітей. І в радості, і в біді – для них це не по-
рожні слова, а спосіб життя. 

Влад розповідав, що на передовій у 
нього не минало жодного дня без того, 
щоби не почути рідного голосу мами 
чи батька. 27-річний чоловік, військо-
вий хірург, не соромився зізнатися: 
«Вони були моїми ангелами-охорон-
цями. Знав, що люблять і чекають, це 
давало сил для боротьби, для життя». 
Гадаю, тільки батьки-герої могли на-
родити й виховати такого Сина-Героя 
– сміливого, відданого, розумного і 
щирого. 

Уся редакція газети «Версії» схиляє го-
лови перед вами, Ніно Миколаївно і Віталію 
Володимировичу! Вічна пам’ять тобі, Владе! 
На жаль, іноді герої вмирають. Але в пам’яті 
залишаються назавжди живими.   

P.S. Завтра у школі №28, де навчався 
Влад Трепко, о 8.30 відбудеться мітинг 
пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв, заги-
блих у зоні АТО. І саме завтра спливає 9 днів 
від дня загибелі чернівецького лікаря-героя. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

За тиждень, що наші волонтери пробули в 
зоні АТО, вони зробили жорсткий висновок: ви-
сокий бойовий дух наших хлопців постійно ніве-
люється поганим оснащенням і розпорошенням 
сил АТО. Сепаратисти постійно отримують нову 
техніку, а наші військові за п’ять місяців перебу-
вання у районі Дебальцевого, втратили більше 
половини тієї техніки, з якою починали воювати. 
Мало того, що харчі та екіпіровка потрапляють 
лише зусиллями волонтерів, ті ж волонтери 

прориваються, аби доставити боєприпаси. І на 
такий тривалий час наші буковинські волонтери 
затрималися в районі бойових сил тому, що на 
своїх автівках погодилися вивозити в тил 200-х і 
300-х. А озброєні до зубів сепаратисти за цей час 
так пристрілялися, що навіть з «градів» та гармат 
з мінометами б’ють прицільно по санітарному 
транспорту.   

Олег РЕВЕГА: – У Дебальцевому зараз 
біля 6 тисяч наших солдатів. Паніки в них немає, 
не просять їх звідти вивести. Але 9 лютого, коли 
Логвинове взяли, у Дебальцевому зібралися всі 
генерали. Обстріл ще не був такий масований. 
Щойно генералів вивезли – обстріл посилився. 
Це багато про що говорить... 

Тетяна СТРАТОН: – Настрій у хлопців 
бойовий, вони навіть жартують. Єдине, чим пере-
ймаються – щоби їх не «злили». Бо й воювати вже 
немає чим. Коли говорять, що йде підкріплення, 
сміються: «Покажіть нам, де це підкріплення!». 
Питання одне: якщо ви хочете здати Дебальцеве, 

чому тримаєте там таку велику кількість людей? 
Поки що це питання без відповіді. 

Теодор КУКУРУЗЯК: – Як колишній 
військовий, можу зробити висновки: дуже погана 
злагодженість між частинами й підрозділами. А 
немає зв’язку – немає координації. 

З розповідей волонтерів стає зрозуміло: якщо 
найближчим часом у діях держави стосовно влас-
них військових нічого не зміниться на краще, у 
Дебальцевому буде ще один котел. Отож бажання 
хоч якось вплинути на ситуацію, і спричинило 
зустріч волонтерів з журналістами. Хоча вони 
самі зауважили, що апеляція військових до ви-
щого керівництва має зворотну силу: бо після 
звернення офіцерів Мукачівської 128-ї бригади 
до влади вийшло рішення розформувати цю вій-
ськову частину. 

То ж як воювати армії в країні, де здають 
своїх? Нехай навіть на вимогу вищої політики? 

Вл. інф.

«Наших вояків треба захищати не стільки від 
сепаратистів, скільки від генералів і чиновників»Після поховання Дмитра 

РУСНАКА на своїй сторінці у 
Фейсбуці волонтерка Жанна 
КОРОЛЬ написала:

Сьогодні поховали Дмитра... Прийшла тихо постояти осторонь, 
провести нашого малишика в останню путь, покласти квіти на мо-
гилу... Та зустрілася очима із родичкою Дмитрика... І Господи... Я 
майже ніколи не плачу... Я ношу все в собі... Про таких, як я, кажуть: 
черства як камінь... Та коли вона підбігла до мене і почала кричати: 
«Жанночка, йому більше не треба берців! Ти пам'ятаєш, які ви класні 
берці йому прислали? Жанна, що далі??» – я плакала разом із нею... І 
знову казала їй, як і колись: «Не плач, усе буде добре...»... Я дебілка! 
Як я могла таке сказати, у них уже все по-іншому, в їхню сім'ю прийшла 
війна і забрала свою данину!..

пряма мова

Коли знайомого хлопчину, що жив у сусідньому під’їзді 
і зростав на твоїх очах, привозять додому «вантажем 200», 
усвідомлюєш: він віддав життя за мене, за тебе – за всіх нас. 
Владислав ТРЕПКО – звичайний лікар-інтерн, який ще тільки 
вчився бути лікарем…

Волонтери Олег РЕВЕГА, 
Теодор КУКУРУЗЯК і Тетяна 
СТРАТОН, які щойно 
повернулися з району  
Дебальцевого, скликали  прес-
конференцію з єдиною метою – 
через ЗМІ достукатися до влади. 

Владислав ТРЕПКО – випускник 
Чернівецької школи №28.

Навчався у Чернівецькому державному 
медичному університеті. Проходив 
інтернатуру у хірургічному відділенні 
Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Під час першої хвилі мобілізації Влада 
призвали на службу. 

Загинув Владислав Трепко 12 лютого під 
Дебальцевим.  
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Хочеш потрапити до бойової 
частини – принеси дозвіл 
батьків
Ізраїль захищає свою незалежність уже 67 років, називаючи це 
операціями, а не війною 

В Ізраїлі мешкає чимало колишніх чернів-
чан. Там навіть міністри є з Чернівців. Відтак 
країна ця буковинцям досить близька й нібито 
зрозуміла. Зокрема, з колишнім працівником 
культури Фімкою Думанісом знайома понад 35 
років. Це дуже класна, надзвичайно грамотна і 
з неймовірним почуттям гумору, людина. Кілька 
років тому – на 600-ліття  міста – він приїжджав 
до Чернівців. Оббігав усіх знайомих і друзів, 
відвідав могили... Його енергії можна було по-
заздрити. Хоча замолоду мав два інфаркти. І 
якби не виїхав до Ізраїлю, то… Там, після тре-
тього серцевого нападу життя йому врятувало 
шунтування. У нас ця операція була тоді на рівні 
фантастики.    

Саме з Юхимом Овсійовичем Думанісом і 
зв’язалася по скайпу. У нього дві доньки, два 
зятя й онук, тож про військовий обов’язок і ві-
йну знає все.  

КОЖНА КВАРТИРА З МІНІ-
БОМБОСХОВИЩЕМ

– Фіма, твоя країна живе під постій-
ними обстрілами понад півстоліття. До 
цього, думаю, звикнути не можна…

– Звісно, це явище ненормальне. Я б сказав: 
це просто скотство – не більше і не менше. Та 
попри це, як знаєш, до Ізраїлю й досі їдуть на 
постійне проживання. Держава, як може, убез-
печує їх. Усі квартири нових будинків мають 
індивідуальне бомбосховище. Це ізольована 
невеличка кімнатка, де завжди зберігається 
вода, їжа та все необхідне для певного часу 
перебування. Коли ж звучить сирена, мешканці 
ховаються там. Цікаво, що першими туди «за-
літають» собаки… 

– А куди ховаєшся ти з дружиною?  
– У нас кімната-сховище обладнана на по-

версі для 6-ти квартир. Жодного будинку немає 
без такого укриття. Та я, на порушення правил, 
інколи залишаюся вдома і спостерігаю, як на 
підльоті до міста наші ракети збивають ворожі…

– А якщо під час обстрілу ти їдеш ма-
шиною?   

– Цивільна оборона на такий випадок розпи-
сала алгоритм дій. Треба вийти з авта і лягти на 
землю, прикривши голову руками. Та звичайно 
ж подібні дії не завжди рятують. У центрі одного 
з міст у жінку, яка лежала на землі поруч з маши-
ною, влучило осколком і – на смерть… 

ПЕРЕД ЗАКОНОМ РІВНІ ВСІ. І 
ОРТОДОКСИ ТАКОЖ 

– У вас в армії служать усі – і дівчата 
й хлопці, так? 

– Усі – військовозобов’язані приблизно 

до 50-ти років. Донедавна не служили тільки 
ортодокси – правовірні іудеї. Та вийшов новий 
закон, який змушує виконувати військовий 
обов’язок і їх також. Ортодокси почали протес-
тувати, та уряд наголосив, що перед законом 
в Ізраїлі всі рівні.   

Натомість група юнаків і дівчат, хворих 
на ДЦП, почала вимагати, аби їх теж брали 
до армії, бо й вони хочуть бути причетними до 
справи захисту батьківщини. Зрештою, це пи-
тання вирішилося позитивно. Їм дали військо-
ву форму, навчили і почали використовувати 
там, де може знадобитися їхня старанність, 
наполегливість, сумління. Тим паче, що серед 
них чимало талановитих комп’ютерників. 

У нас є чимало випадків, коли дівчат за-
бирають на військову службу й відправляють 
у штаби на роль стюартів – готувати й подавати 
чай, каву. Та більшість із них одразу ж подає 
документи до «учебок». І, до слова, серед 
командирів нижчих військових підрозділів 
дуже багато дівчат, які  хвацько командують 
хлопцями.

БЕЗ ЖІНОК – І НІ ТУДИ, І НІ СЮДИ
Загалом жінки в армії – це окрема тема. 

Без них там було б сутужно. Вони виконують 
роботу, що не під силу чоловікам. Скажімо, в 
пустелі на спостережних пунктах по кілька днів 
лежать у секретах непоміченими, ведучи спо-
стереження за кордоном. Як наслідок – врято-
вані сотні й тисячі життів. Нещодавно був такий 
випадок: з моря вийшли 5 командос елітних 
«морських котиків»-палестинців. Оскільки їх 
одразу ж виявили, їм не дали пройти уперед. 
Страшно уявити, що було б, якби вони просу-
нулися до населених пунктів. 

Серед свіжих випадків ще один – нети-
повий, але…  Цими днями на півночі загинули 
два ізраїльтяни. Принцип нашого керівництва 
зазвичай такий: адекватна відповідь.

– Око за око, зуб за зуб? 
– Ну, десь так. Але з’ясувалося, що існують 

і здоровий глузд, і добра воля. І ми не завдали 
залпового удару на відповідь.

– Може, зіграло роль те, що у березні 
відбудуться вибори до Кнесету?..   

– Не заперечую. Та наголошую, що армія 
щоразу за півгодини до обстрілу певного ра-
йону надсилає його мешканцям SMS із попе-

редженням, аби люди покидали помешкання. 
Зрозуміло, що разом із мирним населенням 
тікають і ті, кого варто було б знищити. Та все 
ж таки людські життя – у нас пріоритет. 

БАТЬКИ ВІДВІДУЮТЬ МІСЦЯ 
СЛУЖБИ ДІТЕЙ, А ТІ ЩОТИЖНЯ 
ПРИЇЖДЖАЮТЬ ДОДОМУ 

– Фіма, а тепер давай заглянемо до 
армії.  Як у вас відбувається призов?

– Доволі часто юнаки та дівчата приходять 
на випускний бал із повістками у кишенях. Але 
служба у нашій армії зовсім не подібна на вашу, 
українську. По-перше, без дозволу батьків ні-
кого не беруть до бойової частини. Якщо в сім’ї 
одна дитина, вона може служити в армії, але 
до бойової частини не потрапить. По-друге, 
один чи два рази на тиждень солдат приходить 
додому. Буває така служба, що додому повер-
таються щодня або ж тільки раз на місяць. Але 
жодним чином не рідше. Навіть під час бойових 
дій, які у нас називаються операціями. 

І, по третє, батьки постійно відвідують 
своїх дітей за місцем служби. Пригадую, наша 
менша, Юля, служила на півдні країни. На 
вихідних зателефонувала. Питаємо в неї, 
що робить. А вона каже – нічого, нудьгуємо. 
І додала: чогось смачненького домашнього 
хочеться… Ми з дружиною переглянулися, 
спакували валізи і махнули машиною до неї.     

– Фіма, ти сказав про бойові опера-
ції. Тож виходить, що у вас теж операції 
як наше АТО? 

– Так, але кожна має свою окрему назву, 
обов’язково… поетичну. Приміром, остання 
називалася «Непорушна скеля» і тривала 
досить довго – 50 днів. У ній брали участь і 
два мої зяті. Один з них – водій, перевозить 
вояків, а другий – сапер. Воюють, до речі, 
тільки висококваліфіковані, добре навчені 
фахівці. Як відомо, Ізраїль у цьому є, так би 
мовити, «законодавцем моди». Американ-
ська армія саме в нас багато чого навчилася, 
надто ведення боїв у містах. Наших консуль-
тантів запрошують розповісти, що насправді 
відбувається під час бойових дій. Бо так, як у 
нас, – ніде не вчать. Ніколи не кидають без-
думно солдат в атаку, а попередньо тривалий 
час навчають. Бо найцінніше – це людське 

життя. Тож коли точилися бої за місто Газа, 
солдат спочатку тренували у збудованому 
місті-муляжі, де все було як насправді. Лише 
після цього вояки пішли на штурм. 

КРИЛАТА ЛІКАРНЯ СЯДЕ НА 
ПОЛЕ БОЮ ЗАДЛЯ ОДНОГО 
ПОРАНЕНОГО     

І ще є один момент, дуже важливий для 
морального стану вояків: просто з поля бою 
пораненого – навіть якщо він один – забере 
гелікоптер. Насправді це крилата лікарня, 
яку в нас називають «сорока». Доки вона до-
летить, використовують індивідуальні пакети 
зі спецзасобами першої медичної допомоги: 
укол на запобігання больовому шоку, пре-
парат для зупинки крові тощо. 

– А щодо вашої медкомісії…  
– Про неї у нас кажуть – медпропускник. 

Молодь, особливо та, що хоче потрапити до 
бойових частин, намагається її якимсь чином 
обійти. Бо там дуже суворий відбір. 

Загалом служба в армії – справа в Ізраїлі 
надзвичайно почесна. Вона відкриває на май-
бутнє солдату величезні можливості в плані 
роботи і кар’єри, бо відчиняє двері до таких за-
кладів, куди просто так потрапити неможливо. 

Моя старша донька Ірина, приміром, слу-
жила всі 6 років, поки навчалася за рахунок 
армії в Тель-Авівському університеті на мед-
сестринському факультеті. Та, як правило, 
перебування в армії зводиться до 2-3 років. 
Тепер доньку залучають до військових опера-
ції 1-2 рази на рік. 

ПРО СМЕРТЬ ПОВІДОМЛЯЄ 
ПСИХОЛОГ І ТІЛЬКИ МОВОЮ 
ЗАГИБЛОГО

– Скільки людей загинуло під час 
останньої 50-денної операції? 

– Близько 5-ти. Як правило, 1-2 солдати 
гинуть від так званого дружнього вогню, 
тобто від своїх куль і снарядів. Хоча наші во-
яки дуже добре підготовлені, але ж недарма 
кажуть, що куля – дура. 

Ховають героїв на Єлеонській (Маслич-
ній) горі в Єрусалимі. Разом з побратимами 
туди ж кладуть і напівєвреїв, якщо вони від-
дали життя за Ізраїль. Якщо батьки полеглого 
живуть за межами нашої країни і хочуть, аби 
сина чи доньку поховали біля них, удома, 
то за рахунок армії тіло перевозиться туди. 

Гинуть чомусь такі красені! А їхні побра-
тими під час похорон плачуть, як діти. 

Неодноразово я був свідком того, як мо-
лода людина буквально ридає над могилою, 
промовляючи: «Це він мене закрив собою… 
Це я мав загинути…»   

Найбільш морально важкою армійською 
службою є, зрозуміло, служба оповіщення. 
Там працюють психологи та лінгвісти, які 
володіють багатьма мовами. Їхнє завдан-
ня – повідомити сім’ю про загибель рідної 
людини та провести з рідними протишокову 
психологічну терапію. Скажімо, в Ізраїлі 
мешкають, отже й воюють, євреї з Ефіопії. 
Коли трапляється біда в їхніх родинах, до них 
ідуть психологи, що володіють амхарською 
чи мовою тигринья, чи ж іншими, яких у ефі-
опів з десяток, а то й більше.         

Поранені ж та покалічені отримують над-
звичайно високі пенсії – вони та їхні сім’ї за-
безпечені до кінця життя. Держава їх ніколи 
не забуває і постійно відвідує, перевіряючи 
умови життя та віддаючи належні почесті.     

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

«Колеги вже називали важкопоранених «вантажем 200», 
а Влад ТРЕПКО дивом «запускав» їхні серця…»

мамо… Тут справжня війна», – розповідає 
Ніна Миколаївна.

– Мені якось чесно зізнався: єдине, чого 
справді боїться, – потрапити в полон до се-
паратистів. Бо то нелюди. Тож носив з собою 
гранату – живим їм не здався би, – пригадує 
Віталій Володимирович.

В інтерв’ю «Версіям» Владислав Трепко 
казав: «Під час атаки командира і лікаря ба-
тальйону вбивають першими. У такий спосіб 
сепаратисти прагнуть посіяти паніку серед 
військових і, відповідно, скористатися цим». 
Так сталося і 12-го лютого. Влад тільки-но 
повернувся з пораненими, коли треба було 
знову виїжджати – знову багато постражда-
лих від обстрілів. Їхати ніхто не наважувався, 
а Владислав сказав: «Я готовий». Він забрав 
постраждалих і вже надавав їм посильну до-
помогу у «швидкій», коли в автівку влучив 
«град». Упізнали його за годинником на руці. 
Сепаратисти не просто безжально розстрі-
ляли медичну бригаду, а зняли з убитих бро-
нежилети, каски, вкрали мобільні телефони 
й гроші… Цинізму і жорстокості немає меж. 

Тим часом удома батьки не знаходили 
собі місця. Вони чекали, що вже у березні 
син повернеться додому назовсім. Мама, як і 
раніше, з кожного сімейного свята заморожу-
вала улюблену страву Владислава, аби, коли 
повернеться, потішити його домашнім, своєю 
увагою і любов’ю. Батько думав про будівни-
цтво. Брати, сестра і племінники збиралися 
зробити ремонт у кімнаті Влада… 

Ця сім’я просто вражає силою любові 
одне до одного. Вони, як міцний кулак, за-
вжди тримаються разом: мама, тато і четверо 
дітей. І в радості, і в біді – для них це не по-
рожні слова, а спосіб життя. 

Влад розповідав, що на передовій у 
нього не минало жодного дня без того, 
щоби не почути рідного голосу мами 
чи батька. 27-річний чоловік, військо-
вий хірург, не соромився зізнатися: 
«Вони були моїми ангелами-охорон-
цями. Знав, що люблять і чекають, це 
давало сил для боротьби, для життя». 
Гадаю, тільки батьки-герої могли на-
родити й виховати такого Сина-Героя 
– сміливого, відданого, розумного і 
щирого. 

Уся редакція газети «Версії» схиляє го-
лови перед вами, Ніно Миколаївно і Віталію 
Володимировичу! Вічна пам’ять тобі, Владе! 
На жаль, іноді герої вмирають. Але в пам’яті 
залишаються назавжди живими.   

P.S. Завтра у школі №28, де навчався 
Влад Трепко, о 8.30 відбудеться мітинг 
пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв, заги-
блих у зоні АТО. І саме завтра спливає 9 днів 
від дня загибелі чернівецького лікаря-героя. 

Олена ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

чому тримаєте там таку велику кількість людей? 
Поки що це питання без відповіді. 

Теодор КУКУРУЗЯК: – Як колишній 
військовий, можу зробити висновки: дуже погана 
злагодженість між частинами й підрозділами. А 
немає зв’язку – немає координації. 

З розповідей волонтерів стає зрозуміло: якщо 
найближчим часом у діях держави стосовно влас-
них військових нічого не зміниться на краще, у 
Дебальцевому буде ще один котел. Отож бажання 
хоч якось вплинути на ситуацію, і спричинило 
зустріч волонтерів з журналістами. Хоча вони 
самі зауважили, що апеляція військових до ви-
щого керівництва має зворотну силу: бо після 
звернення офіцерів Мукачівської 128-ї бригади 
до влади вийшло рішення розформувати цю вій-
ськову частину. 

То ж як воювати армії в країні, де здають 
своїх? Нехай навіть на вимогу вищої політики? 

Вл. інф.

«Наших вояків треба захищати не стільки від 
сепаратистів, скільки від генералів і чиновників»

Як захищається та воює 
Ізраїль; як ставляться до 
свого військового обов’язку 
мешканці цієї держави та 
як держава виконує свої 
зобов’язання перед ними; за 
рахунок чого ізраїльтянам 
удається стільки десятиліть 
поспіль воювати з ворогом, 
який з усіх усюд оточує 
їх, – про все це у розмові з 
колишнім чернівчанином, а 
нині громадянином Ізраїлю 
Юхимом ДУМАНІСОМ. 



соціальні

      №7 (580) 
19.02.2015 
25.02.2015

8Один у полі не воїн, але 10 голосів нардепів 
від «Самопомочі» могли б урятувати 
українців від остаточного зубожіння   

■ Мій брат, колишній військо-
вослужбовець, пенсіонер, помер 1 
грудня 2014 року. Чи маю я право 
на отримання пенсії брата за 
грудень?

 
Згідно із Законом України «Про пенсійне за-

безпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб», матимете право на 
одержання пенсії, що підлягала виплаті по-
мерлому і залишилася недоодержаною, у разі, 
якщо проживали разом з ним на день смерті. 
Для цього слід звернутися до управління пен-
сійного забезпечення військовослужбовців та 
деяких інших категорій громадян із відповідною 
заявою не пізніше шести місяців від дня смерті 
пенсіонера. До заяви надаються: *паспорт, *до-
відка про присвоєння ідентифікаційного номера, 
*довідка або інший документ, що підтверджує 
відкриття рахунку Ощадбанку та довідку упо-
вноваженого органу або органу місцевого само-
врядування про спільне проживання з померлим 
на дату смерті. 

В разі звернення кількох членів сім’ї, на-
лежна сума пенсії ділиться між ними  порівну.

Світлана БОРОДАЧ, головний спеціаліст 
управління пенсійного забезпечення

військовослужбовців

■ Я був донором, систематично 
здавав кров на станції перели-
вання крові. Чи маю я право на 
надбавку до пенсії?

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про донорство крові 
та її компонентів», право на отримання над-
бавки до пенсії у розмірі 10% від затвердженого 
прожиткового мінімуму (на сьогодні  це 117,60 
грн.) мають особи, які набули статусу Почес-
ного донора України – донори, які безоплатно 

здали 40 разових максимально допустимих доз 
крові або 60 разових максимально допустимих 
доз плазми крові, незалежно від часу її здаван-
ня. Документом, що підтверджує набуття 
такого статусу є посвідчення «Почесний донор 
України» або «Почесний донор СРСР», на підставі 
якого і установлюється відповідна надбавка до 
пенсії та надаються інші пільги, передбачені 
Законом. Клопотання про видачу посвідчення 
порушують спеціалізовані установи і заклади 
переливання крові за місцем набуття донором 
статусу Почесного донора України. Рішення 
про видачу посвідчення приймає Департамент 
охорони здоров'я обласної державної адміністра-
ції за погодженням з Міністерством охорони  
здоров'я України.

Тетяна ГРИГОРАШ, головний спеціаліст 
відділу з питань призначення пенсій та 

методичної роботи  

■ Чи  зарахують до спеціального 
стажу для призначення пенсії за 
вислугу років працівнику охоро-
ни здоров’я період проходження 
військової служби? 

Пенсії за вислугу років працівникам охорони 
здоров’я призначають відповідно до пункту «е» 
ст.55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» за наяв-
ності спеціального стажу роботи не менше як 
25 років за Переліком закладів і установ освіти, 
охорони здоров’я та соціального захисту і посад, 
робота на яких дає право на пенсію за вислугу 
років, затвердженим постановою Кабміну від 4 
листопада 1993 р. №909.

Відповідно до ч.1 ст.2 ЗУ «Про військовий 
обов’язок і військову службу», ч.1 ст.8 ЗУ «Про со-
ціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей», час проходження військової 
служби зараховується громадянам України до 
стажу роботи за спеціальністю. А до стажу, що 
дає право на призначення пенсії за вислугу років 

зараховується період проходження військової 
служби в закладах охорони здоров’я Міноборони 
України на посадах лікарів та середнього медич-
ного персоналу. Зазначений період підтверджу-
ється довідкою військового комісаріату, в якій 
має бути зазначений заклад охорони здоров’я 
Міноборони, відповідно до Переліку закладів 
охорони здоров’я ЗСУ, затвердженого наказом 
Міноборони №871 від 18 грудня 2013 р., та по-
саду, передбачену Переліком. 

Юлія ПЛОТНІКОВА, головний спеціаліст   
управління пенсійного забезпечення 

■ Я громадянка України, зареє-
стрована та проживаю з дітьми в 
Чехії. Нещодавно помер мій чоло-
вік, який до 2012 року працював в 
Україні, а далі – в Чехії. Чи мож-
на оформити пенсію за втратою 
годувальника на дітей в Україні, 
якщо таку пенсію за чеський стаж 
вони отримують в Чехії?

Виходячи із положень Договору між Укра-
їною та Чеською Республікою про соціальне 
забезпечення громадян та відповідно до ст.36 

ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», право на призначення пенсії за 
втратою годувальника на неповнолітніх дітей 
виникає за наявності необхідного страхового 
стажу померлого годувальника, набутого на 
території обох країн. При розрахунку україн-
ської частини пенсії враховується виключно 
український стаж.

Заяву про призначення пенсії Ви можете по-
дати до Чеського управління соціального забез-
печення за місцем реєстрації. При собі потрібно 
мати наступні документи: *документи, які 
засвідчують особу; *свідоцтво про смерть та 
довідку про присвоєння ідентифікаційного коду 
померлого годувальника в Україні; *свідоцтво 
про шлюб; *свідоцтво про народження дітей; 
*документи про стаж померлого годувальника, 
якими можуть бути: трудова книжка, військо-
вий квиток, диплом про навчання на денній 
формі; банківський рахунок у міжнародному 
форматі.

Відповідно до ст. 45 ЗУ «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування», 
пенсія за втратою годувальника призначається 
від дня, що настає за днем смерті годувальника, 
якщо ви звернулися не пізніше 12 місяців від дня 
смерті годувальника.

Наталія ТЕЛЕШМАН, головний спеціаліст 
відділу іноземних пенсій

пенсійні

Запитуйте-відповідаємо

Народні обранці  «прогресивного об’єднання» стали на бік олігархів?
ЗАПІЗНІЛЕ ПРОЗРІННЯ АБО 
ХТО Є ХТО 

Саме «Самопоміч» дала 10 ви-
рішальних голосів, завдяки яким 
антисоціальний бюджет проголо-
сували у парламенті.

Хоча антиолігархічний про-
ект Держбюджету 2015, запро-
понований депутатами від партії 
«Воля» перекладав усі наслідки 
економічного тягаря непопуляр-
них реформ із плечей соціально 
незахищених верств населення на 
олігархів. 

Нагадаємо, ці чотири законо-
проекти передбачали *ліквідацію 
схеми уникнення від сплати по-
датків в Україні для фінансово-про-
мислових груп, *збільшення рентної 
ставки на видобування руд, *зміну 
кворуму загальних зборів акціонерів 
на 50+1 акція замість 60, *зобов’язання 
усіх без винятку державних та кому-
нальних підприємств здійснювати за-
купівлі через тендери. Та, як відомо, 
народні обранці не підтримали ідею 
руйнування  корупційних схем і під-
вищення податків для пов’язаного з 
олігархами бізнесу. Йдеться про  фі-
нансово-промислові групи Ахметова 
(руди та золото),Фірташа (продукція 
хімпрому), Коломойського, Бойка, 
Фірташа-Льовочкіна, Курченка (газ і 
нафта), Пінчука, Клюєва (чорні мета-
ли). Натомість скорочуватимуть й без 
того урізані соціальні витрати та пільги. 

– Наші законодавчі ініціативи до-

зволили б наповнити бюджет за раху-
нок додаткових надходжень замість 
економії на найбідніших, – наголосила 
Ольга ГАЛАБАЛА, одна з авторів Пакету 
антиолігархічних законопроектів. –  Та 
Уряд пішов шляхом скорочення витрат 
на освіту, медицину, скасування де-
яких пільг студентам, чорнобильцям, 
матерям, пенсіонерам на загальну 
суму близько 27 мільярдів грн. Ми ж 
пропонували альтернативу. Бюджет 
збалансували б 100 млрд. грн., які на-
дійшли б до нього від зміни правил гри 
для олігархів. 

ЯЦЕНЮК ЗАТЯГНУВ ПАСКИ 
НА ГРОМАДЯНАХ, ЗАМІСТЬ  

СКОРОБАГАТЬКІВ 
І все ж окремі поправки до 

законів були проголосовані. 
Це дозволило хоч частково по-
ставити олігархів у рівні умови 
з малим і середнім бізнесом і 
зобов’язати їх платити за за-
коном.Та попри це ще існує ціла 
низка законодавчих преферен-
цій для компаній мільярдерів, 
які дозволяють їм «дерибанити» 
державний бюджет: звільнення 
від мита, відшкодування ПДВ, 

програми підтримки тощо. 
Все це треба скасувати. А та-
кож внести зміни до закону 
про держзакупівлі. Коли б за-

купівлі держпідприємствами 
на загальну суму близько 100 

млрд. грн. відбувалися тільки че-
рез відкриті тендери, стверджують 
експерти,  заощадило би бюджету 
15-50 млрд.грн. Нині ж суми «від-
катів» сягають 15-50% від вартості 
закупівель. 

На часі й повернення державі 
51% частки усіх обленерго та об-
лгазів через викуп. Бо ці стратегічні 
підприємства підконтрольні нині не 
тільки українським, а й російським 
олігархам. За розрахунками експер-
тів, ситуацію має змінити і перевірка 
законності приватизаці ї  та про-
ведення приватизаційної дооцінки 
стратегічних підприємств, які в 

2010-2014 роках були за безцінь 
куплені олігархами («Укртелеком», 
13 обленерго, 18 обл- і міськгазів, 
6 гірничо-збагачувальних фабрик, 
Харківська ТЕЦ-5 тощо). 

Нагадаю, що вже за каденції 
нинішнього, а не уряду Януковича, 
були продані останні державні 25% 
«Чернівціобленерго». І продані за 
такі копійки, що ці акції могли б при-
дбати місто разом з областю. Тоді не 
довелось би воювати комунальному 
підприємству «Чернівціводоканал» 
з енергетиками, які служать росій-
ському олігарху. Автора цих рядків 
дивує, як буковинців взагалі ще 
мають світло! А можуть залишити й 
без води, бо уряд хоче виставити на 
приватизацію понад 1200 компаній, 
частина з яких є стратегічними, а 
скуплять їх, звісно, як завжди, за 
безцінь. Йдеться про приватизацію 
державних монополій, хоча їх, на здо-
ровий державницький глузд, взагалі 
не варто віддавати на приватизацію. 
Недарма ж грамотні економісти про-
тягом усіх років незалежності вима-
гали від ВРУ прийняття законів, які 
регулювали б приватизацію за світо-
вими високими цінами виключно через 
розміщення пакетів акцій на світових 
фондових біржах із дотриманням між-
народних правил прозорості ведення 
діяльності та звітності підприємств. 
Але до них ніхто не дослухався, оскіль-
ки дії протилежного спрямування були 
на руку олігархам. А хто керує, той і 
музику замовляє. 

ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ГАЗ, 
ЕЛЕКТРИКУ ТА КОМПОСЛУГИ 
– ВЕЛИКА ТАЄМНИЦЯ

Щомісяця кожна родина викла-
дає солідну суму зі свого скромного 
сімейного бюджету за газ, електрику, 
комуналку, отримуючи натомість зовсім 
неякісні послуги. Водночас ніхто у цілій 
країні не знає, як формуються ці ціни. Та 
й переважну більшість депутатів Верхо-
вної Ради це питання не хвилює, бо саме 
вони (не всі, зрозуміло) причетні до 
формування завищених цін та отриман-
ня надприбутків шляхом викачування 
останнього з кишень громадян. Який 
вихід? А він, до слова, на поверхні – 
було б тільки бажання. Треба прийняти 
нарешті закони, які зроблять діяльність 
монополій, що належать олігархам, 
прозорою. Бо революції відбуваються, 
а життя народу все гіршає. Хоча це 
«гірше» має своє пояснення – йде ві-
йна. Та саме з цієї нагоди можна було б, 
нарешті, зупинити виведення грошей в 
офшори  – на Кіпр, Віргінські острови, у 
Швейцарію, Люксембург. Аж ні! Влада 
на вимогу військового керівництва хоче 
заборонити пересування чоловіків кра-
їною і виїзд за кордон. Це, мовляв, мало 
би робитися тільки з їхнього дозволу. А 
чому б не поставити заслін на вивезення 
з України коштів?! Хіба вони для війни не 
потрібні? Та це питання не цікавить ні 
Верховну Раду, ні уряд. Чому – зрозумі-
ло:  це ж кошти більшості з них, витягнуті 
із наших кишень.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»   

  До уваги підприємців, які знімаються з обліку
 

Нагадуємо фізичним особам-підприємцям, які знімаються з обліку за спрощеною процедурою і 
не подають звітність до органів ПФ України чи органів доходів і зборів, що неподання фізичною осо-
бою-підприємцем звітних документів до системи персоніфікованого обліку за  період провадження 
ним підприємницької діяльності унеможливлює в подальшому зарахування страхового стажу при 
призначенні (перерахунку) пенсії. Відтак при знятті з обліку слід проводити звірку з територіаль-
ними органами ПФУ за місцем реєстрації на предмет наявності та правильності персональних даних 
їх облікової картки за весь період провадження підприємницької діяльності. 

Микола ПАЛАМАРЮК, головний спеціаліст сектору обліку застрахованих осіб 
головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області



   УТ-1
09.00,17.55,22.45 Погода.
09.15,20.00 Про головне.
10.10 Д/ф «Гра на водi».
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 Слiдство. Iнфо.
12.50,22.25 Слово.
13.00,18.30,21.00,02.30,05.00 
Новини.
13.20,18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.00 Надвечiр`я...
14.55 Свiтло.
15.30 Euronews.
15.35 Х/ф «Гiмалаї - там, де 
живе вiтер».
17.20 Д/ф «Палiтра. Iв Клейн».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
21.35,05.35 Спорт.
22.00 «Схеми» з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Т/с «Таксистка», 4 с.
04.30 Як ваше здоров`я?

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,1
6.45,19.30,00.15,04.50 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,09
.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мелодра-
ми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання Ферiхи».
20.30 «Чистоnews».
21.00 Комедiя «Кохання у вели-
кому мiстi 3».
22.00 «Сказочная Русь 2015».
22.30 «Право на владу 2».
00.35,03.10 Драма «Залягти на 
дно у Брюгге». (3 категорiя).
02.25 Т/с «Терпкий смак ко-
хання».
05.15 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50 «Подробицi» - «Час».
06.35 М/ф.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,14.00,16.00,17.45 «Новини».
07.15,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
09.20,20.45 Т/с «Гречанка».
11.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.50 «Судовi справи».

16.15 «Сiмейний суд».
18.05,19.05 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
22.35,04.35 Т/с «Голубка». (2 
категорiя).
00.25 Х/ф «Тобi, справжньому».
03.05 Т/с «Ейнштейн. Теорiя 
любовi». (2 категорiя).
03.50 Д/ф «Суперсила тварин».

   ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.15 Надзвичайнi новини.
09.55,03.25 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».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с «Алхiмiк».
23.25 Х/ф «Початок».  (2 
категорiя).
02.00 Х/ф «Гримлячий грiм». (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.
07.25,08.25,12.25,17.55,22.50,23
.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.
09.25,13.25,00.55 Погода на 
курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,01.
15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35,00.35 Велика полiтика.
15.10,15.35,16.05 Клуб реформ.
17.15,17.35,18.15,18.31 Україна 
- понад усе!
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.

22.35 Хронiка дня.
00.32,04.30 Кримiнальнi новини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.30 Кiно з Янiною Соколовою.

   TBA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.55, 
21.55, 23.55, 3.55 Погода 
6.30, 8.15, 9.50, 17.20,20.00, 
22.00, 00.00, 4.00 Погода на 
курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05, 
22.05, 00.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.40, 14.30, 17.00, 21.10, 
5.45 Про казки
7.10 Ранок надії
8.30, 15.10 Про закони
9.00 17 хвилин правди
12.00, 20.10, 00.10 Панно ко-
хання
14.00 Посередині
14.10, 22.15 17 хвилин правди
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, 15:30, 21:00 Кінозал «Ма-
лятко»
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 «Чернівець-
кий 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»
08:30 «Закон і честь» 
09:00, 17:05 Т/с «Спадкоємці 
Дель Монте» (1)
10:00, 00:00, 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»    
15:05 «Подружки»   
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:25 «Мегазірки»
22:00 «Пряма відповідь»
23:00 «Богатирські ігри»

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Роздуми про сокровенне»  
06.30, 09.30, 13.20, 03.10 «Му-
зичний експрес»  
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00  
«Новини» 
07.20, 10.20, 13.13, 16.13, 19.2, 
22.20,00.00 «Погода» 
07.30, 12. 30,  13.50 М/фільм
08.00 «Подіум її життя» 
09.00, 00.10 Д/фільм «Пригоди у 
Зоопарках» 
10.29 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)  
10.55, 16.17, 19.00 «Новини» 
(рум. мов.) 
11.05, 20.00 «Зелений БУМ»  
11.34, 17.00 «Країна талантів»  
12.00, 00.40 Д/фільм «Подорож 
до невідомого» 
14.04 «Зав’язь» 
14.30, 18.00, 21.00 «Студія А 3» 
15.30 «Легенди Запоріжжя» 
16.30, 04.40, 05.30 «Телемери-
діани» 
17.30 «Погляд» 
19.30 «Пам’ять»  
20.45 «Вечірня казка» 
22.25 «Час країни»  
23.00, 02.10 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
23.30, 01.40, 05.45 «А музика 
звучить»
01.10 Д/фільм 
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 Т/с 
«Слiд».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,02
.10,05.30 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 
13 i 14 с.
11.50,03.00,04.00 «Говорить 
Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмертник», 
19 с.
19.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА 
«Динамо» (Україна) - «Генгам» 
(Францiя).
22.00 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 15 с.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Пiти, щоб поверну-
тися».
00.30 Т/с «Агент», 13 i 14 с. (2 
категорiя).

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, впе-
ред!»
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 «Румпельштiльцхен».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - прин-
цеса-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.
00.50 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.20 Т/с «Грiм».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
09.55 Т/с «Коломбо».
11.15,22.00 Т/с «Елементарно».
13.05,19.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,21.40,02.50,04.05 
«Свiдок».
15.15 Т/с «Йду тебе шукати 2».
23.45 Т/с «NCIS: полювання на 
вбивцю 10». (2 категорiя).
00.40 Т/с «CSI: Лас-Вегас 9». (2 
категорiя).
02.05 «Покер. Велика гра».
03.20 «Речовий доказ».
04.35 «Випадковий свiдок».
04.50 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.20 «У пошуках iстини. 
Кремлiвськi гомосексуалiсти».
06.00,18.00,22.00 «Вiкна-
новини».
06.35,16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Зiркове життя. Зваженi i 
нещасливi».
09.35 «Моя правда. Шура. Таєм-
на любов».
10.20 «Моя правда. Iвар Кал-
ниньш. Одружений Казанова».
11.15 «Таємницi Х-Фактора. 

Серегина банда».
12.05,20.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси».
13.05 «МастерШеф».
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.10 «Моя правда. Олена Сте-
ценко. У шлюбi iз садистом».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
22.35 «Я соромлюся свого тiла 
2».
00.25 «Один за всiх».
02.00 Х/ф «Каблучка з Амстер-
дама».
03.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
08.00,18.00,01.25 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05 Т/с «Щасливi разом».
16.55,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,00.40 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21.00 Т/с «Останнiй iз Магiкян».
22.40 Великi почуття.
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Плiткарка 5».
03.45 Зона ночi.
05.25 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 «Ера Стрiльця».
13.05 Д/ф «Море Диявола - Бер-
мудський трикутник».
14.10 Д/ф «Квест».
15.50 Д/ф «Автоентузiасти».
16.30,19.00 Т/с «Слiдчий Про-
тасов».
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
Олiмпiакос - Днiпро. Пряма 
трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд 
iгрового дня.
01.20 Х/ф «Операцiя». (3 
категорiя).

   УТ-1
09.00,18.05,22.50 Погода.
09.15,20.00 Про головне.
10.10 Д/ф «Гваделупа. Най-
кращий ром у свiтi».
11.00,18.55 Т/с «Мiс Марпл».
12.20 «Схеми» з Н. Седлець-
кою.
12.45 Слово.
13.00,18.30,21.00,02.30,05.00 
Новини.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.10 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Театральнi сезони.
15.35 Euronews.
16.00 Музичне турне.
17.15 Д/ф «М`ясо з пробiрки».
18.15,02.20 Новини. Свiт.
21.35,05.35 Спорт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
01.20 ТелеАкадемiя.
02.50 Х/ф «Мiсяцева зозуль-
ка».
04.20 Д/ф «Павло Вiрський. 
Такий, як є».

   «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,
16.45,19.30 «ТСН».
06.45,07.10,07.45,08.10,08.45,
09.10 Снiданок з «1+1».
07.35,08.35 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Чотири весiлля».
11.05 Т/с «Сила. Повернення 
додому».
12.20,12.55 Т/с «Ворожка».
13.30,14.05 Т/с «Слiпа».
14.45,15.45 «Сiмейнi мело-
драми 4».
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи».
20.20 «Сказочная Русь 2015».
21.00 «Вечiрнiй Київ 2014».
22.50 «Свiтське життя».
23.50 Драма «Генсбур. Кохан-
ня хулiгана». (2 категорiя).
0 2 . 2 0  К о м е д i я  « Д ж е к -
стрибунець».
04.00 Мелодрама «Дiлова 
жiнка».
05.45 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.50,02.35,04.50 «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 «Ра-
нок з Iнтером».
09.20 Т/с «Гречанка».
11.15 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар».
14.50 «Судовi справи».
16.15 «Сiмейний суд».
18.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Чорне дзеркало».
23.30 Х/ф «Вагома пiдстава 
для вбивства». (2 категорiя).
03.20 Д/ф «Суперсила тва-
рин».

   ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Студiя Вашингтон.
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.
10.05,03.05 Т/с «У полi зору».
11.50,13.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,16.15 Т/с «Полювання 
на Вервольфа».
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Алхiмiк».
23.25 Х/ф «Операцiя «Арго». 
(2 категорiя).
01.35 Х/ф «Дон Жуан де Мар-
ко». (2 категорiя).

   5 КАНАЛ
06.25,10.25,04.35 Погода у 
свiтi.
06.30,06.40,06.50,07.05,07.15
,07.35,08.10,08.20,08.35,08.5
0 Ранок на П`ятому.
06.35,07.45,23.35,00.25,04.25 
Час спорту.
06.45,10.20,23.40 Огляд пре-
си.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,21.00,22.
00,23.00,00.00,01.00,03.00,04
.00 Час новин.
07.10,08.15,22.20,23.25,00.15 
Бiзнес-час.
07.25,08.25,12.25,16.20,17.55
,22.55,23.55 Погода в Українi.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.2
5,17.30,18.30,22.30,23.30,00.
30 Час. Важливо.

07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25,13.55,15.25,17.25,00.55 
Погода на курортах.
09.35,10.35,11.35,20.00,21.10,
01.15,05.15 Час. Пiдсумки дня.
13.10,14.10 День.
14.35 Феєрiя мандрiв.
15.35,02.40 Машина Часу.
16.30 Вiкно в Європу.
17.15,17.35,18.14,18.35 Украї-
на - понад усе!
21.40,03.15,05.00 Час-Тайм.
22.35 Особливий погляд.
00.35,04.30 Кримiнальнi но-
вини.
02.30,04.15 Мiсцевий час.
03.30 Хронiка тижня.
04.40 Кiно з Янiною Соколо-
вою.

   TBA
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 
23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 19.5, 
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 розслі-
дування
12.00, 20.10, 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

   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, 14:5, 16:55, 19:35, 
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 
«Чернівецький 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 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс Підкорювачі пустелі»  
(1)
16:00 «Пізнай світ»
16:30 «Між війнами»
18:30 «Мегазірки»
22:00 Х/ф «Молодий Індіана 
Джонс: Суперники»  (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, 13.50М/фільм
08.00 «Телелітопис краю» 
08.30 «Одвічні цінності» 
09.00, 00.10 Д/фільм «Пригоди 
у Зоопарках» 
11.08, 17.00 «Буковинчики-
веселинчики»  
11.34 «На музичній хвилі»  
12.00, 00.40 Д/фільм «Подо-
рож до невідомого» 
14.04, 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, 05.00 Д/фільм «Річки 
світу» 
23.52 «Телемандри» 
01.10 Д/фільм 
01.40, 03.40 «А музика зву-
чить»
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,
01.20,05.25 Подiї.
07.10,08.10 Ранок з Україною.
09.15,04.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Хто, якщо не я?», 
15 i 16 с.
11.50,19.45,02.05,03.05 «Гово-

рить Україна».
18.00,04.40 Т/с «Безсмерт-
ник», 20 с.
21.00 Пойа як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с «Агент». (2 категорiя).
06.10 Т/с «Дорожнiй патруль».

   ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.20,10.30 М/с «Фiксики».
06.50,09.30 М/с «Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць».
07.20 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с «Пiдлiтки мутанти 
черепашки нiндзя».
08.55 М/с «Смурфики».
11.00 Єралаш.
11.45 Х/ф «Доктор Дулiттл 5».
13.15,02.30 Т/с «Ксена - прин-
цеса-воїн».
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей». (2 категорiя).
20.00 Х/ф «За бортом».
22.10 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роуз». (2 категорiя).
00.10 Теорiя зради.
00.55 Т/с «Радiо-секс». (2 
категорiя).
01.40 ТЕТ-Iнтернет.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.20 Т/с «Грiм».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Випадковий свiдок».
09.15 Т/с «Зниклi безвiсти».
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв 11».
15.00,19.00,02.45 «Свiдок».
15.15 Т/с «Йду тебе шукати 2».
19.30 Х/ф «Висота 89».
21.30 Х/ф «Тiнi в раю». (2 
категорiя).
23.10 Х/ф «Мачете».  (3 
категорiя).
0 1 . 1 0  Т / с  « N C I S :  Л о с -
Анджелес 3». (2 категорiя).
03.15 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди карного роз-
шуку».

   СТБ
05.50 «У пошуках iстини. 
Двiйники Гiтлера».
06.35 Х/ф «Законний шлюб».
08.10 «Моя правда. Олена 

Стеценко. У шлюбi iз садис-
том».
09.05 Х/ф «Прилетить раптом 
чарiвник».
10.55 Х/ф «Любов i розлука».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.35 Т/с «Коли ми вдома». (2 
категорiя).
19.00 «Моя Правда. Якiв Шне-
єрсон. Зраджений син».
19.55 Х/ф «Наречена мого 
друга».
22.35 Х/ф «Домоправитель».
00.20 Х/ф «Дiловi люди».
01.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Телемагазин.
06.35,07.55 Kids` Time.
06.36 М/с «Пригоди Джекi 
Чана».
06.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни».
08.00,18.00,00.45 Репортер.
08.05 Т/с «Татусевi дочки».
10.05,19.00 Т/с «Воронiни».
18.20,05.10 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня».
21 .00  Х /ф «На гр i» .  (2 
категорiя).
22.55 Х/ф «На грi 2». (2 
категорiя).
00.50 Т/с «Плiткарка 5».
03.05 Зона ночi.
04.45 25-й кадр.

   «2+2»
06.00 М/ф.
06.20 «Нове Шалене вiдео по-
українськi».
08.40 «ДжеДАI».
09.00,18.30,21.00 Новини 
«Спецкор».
09.30 «Люстратор 07.62».
09.40 Т/с «Ера Стрiльця».
13.05 «Вiдеобiмба».
16.30 Т/с «Слiдчий Протасов».
18.50 15 Тур ЧУ. Чорноморець 
- Iллiчiвець.
21.30 «Буде бiй». Всесвiтня 
серiя боксу WSB: Ukraine 
Otamans (Украина) - Cuba 
Domadores (Куба).
00.10 Х/ф «Тонка червона 
лiнiя». (2 категорiя).
03.00 Х/ф «Вперед за скарба-
ми гетьмана!»
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   УТ-1
09.00,12.55,20.40,22.45 Погода.
09.15 Як це?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Школа Мерi Поппiнс.
10.25 М/ф.
10.30 Хочу бути.
11.00 Подорожуй першим.
11.30 Д/ф «Малер, розмiреним 
кроком».
13.00 Православний вiсник.
13.25 Д/с «Мiй новий дiм - Ко-
рея».
13.50 Фольк-music.
15.00 Концертна програма 
«Notwist».
16.45 Д/ф «Гваделупа. Найкра-
щий ром у свiтi».
17.50 Театральнi сезони.
18.25 Х/ф «Потоп», ч. 2.
21.00,05.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Д/ф «Iндiя та Європа: 
Палiмпсест».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
01.20 Музичне турне.
02.20 Х/ф «Красунчик Антонiо», 
2 с.
04.10 «Надвечiр`я».
05.30 Уряд на зв`язку з грома-
дянами.

   «1+1»
06.00 Комедiя «Принцеса бен-
зоколонки».
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».
12.10,03.50 «Принци бажають 
познайомитися 2».
13.25 «Повернiть менi красу».
14.40 Комедiя «Кохання у вели-
кому мiстi 3».
18.30 «Українськi сенсацiї».
19.30,05.20 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос. Дiти 2. Фiнал».
00.30 Бойовик «Ред 2». (2 
категорiя).
02.35 Х/ф «Навеснi».
04.50 «Телемагазин».

   IНТЕР
05.30 «Подробицi» - «Час».
06.00 «Ну, постривай!»
06.25 Х/ф «Зелений фургон».
08.40 «Готуємо разом».
09.30 «Недiльнi новини».

10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 
сезон».
10.55 Х/ф «12 стiльцiв».
14.00 Т/с «Сiльська iсторiя», 
1-4 с.
17.55 Х/ф «Прикмета на щастя».
20.00,05.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Iнша сiм`я», 1-4 с. (2 
категорiя).
01.50 Д/ф «Уся правда про Ван-
гу».
02.35 Х/ф «Вiй». (2 категорiя).

   ICTV
05.40 Факти.
06.10 Х/ф «Тутсi».
08.05 Зiрка YouTube.
09.20 Дивитися всiм!
10.15,13.00 Т/с «Алхiмiк».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф «Джанго звiльнений». 
(2 категорiя).
23.35 Х/ф «12 рокiв рабства». (2 
категорiя).
01.50 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
(2 категорiя).
03.20 Т/с «Гра в брехню».

   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.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00,05.00 Час новин.
07.10,08.10,18.15,23.52,00.25 Час 
спорту.
07.15,08.25,12.25,16.25,23.55 По-
года в Українi.
07.20,08.15,22.15,23.20,00.15,03.4
5 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.
25,20.30,23.30,00.30,02.30,03.30,0
4.35,05.30 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.
09.35,00.35 Вiкно до Америки.
10.15 Снiданок з Iскрою.
11.10 Технопарк.
11.35,04.40 В Кабiнетах.
13.15 Мотор.
13.35 Дiалоги з Патрiархом.
14.15,04.15 Тема/Хронiка тижня.
15.35,20.31 ПроОбраз з Наталкою 
Фiцич.
16.10,16.40,17.10,17.35 «Єдина 
родина».

18.30 Вiкно в Європу.
21.00,01.15 Час: пiдсумки тижня з 
В. Гайдукевичем.
21.40,03.35,06.00 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.
22.30,23.32 Фiнансовий тиждень.
22.35,02.15 Кiно з Янiною Со-
коловою.

   TBA
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 ,21.5, 3.25 
Погода на курортах
6.45, 8.30, 9.55, 17.25, 22.0, 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 «Мрець» ●

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:40, 11:40, 14:40, 18:00, 
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:55 «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”
12:20 «Ваш експерт»
13:00, 01:30 «Блискуча година 
від М2»
15:00, 21:00 Х/ф «Історія Марти 
Стюарт»  (1)
16:50 «Богатирські ігри»
18:05 «Служба порятунку 101»
22:45 Х/ф «Теккен»  (3)

   ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»  
06.30, 00.10, 13.00, 03.00 «Му-
зичний експрес»  

07.00, 11.56, 14.00, 17.45, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05 «Палітра» 
07.30 «Буковинчики-веселин-
чики»  
08.00 «Зелений БУМ»  
08.30, 15.25 М/фільм 
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Резонанс»  
09.52 «Телемандри» 
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»   
11.05 «Профі»  
11.20 «Фейс-контроль» 
12.00, 19.30 «Реалії» 
13.30 «Абетка здоров’я»
14.05, 04. 00 «Подіум її життя» 
15.05, 05.00 «А музика звучить»
16.00 «Міні-мікс» 
17.00 Д/фільм «Річки світу» 
17.30 «Герої»  
18.00 «Міні світ краси Буковини 
2014»
20.30 «Це моя Буковина» 
20.45 «Вечірня казка» 
21.00 Д/фільм «Наука семи 
морів» 
22.00, 02.10 Д/фільм «Подорож 
до невідомого» 
23.00 «Резонанс»  
00.40 «Долі жіночі» 
01.10 Д/фільм «Наука семи 
морів» 
01.40 «Розмова без нотацій» 
03.30 – «Діловий ритм» 

   «УКРАЇНА»
07.00 Подiї.
07.40 Х/ф «Заїжджий молодець».
09.25 Т/с «Недоторка».
13.15 Т/с «Пiти, щоб повернути-
ся», 9-14 с.
19.00,05.50 Подiї тижня.
20.00 Т/с «Пiти, щоб поверну-
тися».
21.45 Т/с «Слiд».
23.15 Великий футбол.
01.00 Т/с «Агент». (2 категорiя).
05.15 Зоряний шлях. Дайджест.

   ТЕТ
06.00 М/с «Смурфики».
06.20,10.50 М/ф «Школа 
монстрiв. Зiткнення кланiв: Iкла 
проти шерстi».
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».

11.55 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
12.35 М/ф «Бiлка та Стрiлка. 
Зорянi собаки».
14.10 Х/ф «Гербi: божевiльнi 
перегони».
16.00 Х/ф «Доктор Дулiттл 4».
17.45 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роуз». (2 категорiя).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Мiс Березень». (3 
категорiя).
0 0 . 3 5  Х / ф  « У д а р  п о 
незайманостi». (3 категорiя).
02.00 БарДак.
03.15 Це любов.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.55 Т/с «Таємницi слiдства 4».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Алхiмiя смертi.
12.00 «Агенти впливу».
12.55,22.45,04.15 «Випадковий 
свiдок».
13.30 Х/ф «Квартал».
15.20 Т/с «Я йому вiрю».
23.00 «Головний свiдок».
00.00 Х/ф «Акули Малiбу». (2 
категорiя).
01 .45  Х /ф «Мачете» .  (3 
категорiя).
03.25 «Голi та смiшнi».
04.45 «Речовий доказ».
05.45 «Легенди бандитського 
Києва».

   СТБ
06.05 Х/ф «Бережiть чоловiкiв».
07.20 Х/ф «Недiльний тато».
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Караоке на Майданi».
12.30 Х/ф «Службовий роман».
15.20 «Мiстичнi iсторiї 6» з Пав-
лом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».

20.30 «Один за всiх».
21.45 «Детектор брехнi 7».
22.45 «Я соромлюся свого тiла 
2».
00.40 Х/ф «Покровськi ворота».
02.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.45 М/с «Кунг-фу Панда: Ле-
генди крутизни».
10.50 М/ф «Монстр у Парижi».
12.40 Т/с «Останнiй iз Магiкян».
18.50 Х/ф «На грi 2». (2 категорiя).
20.40 Х/ф «Гра Ендера». (2 
категорiя).
22.50 Х/ф «Факультет». (2 
категорiя).
00.55 Великi почуття.
03.30 Зона ночi.
05.10 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.
08.30 «Буде бiй». Бої за 
чемпiонськi пояси за версiями 
WBO i WBA: Тайсон Ф`юрi - 
Крiстiан Хаммер, Дмитро Чуди-
нов - Крiс Юбанк.
11.00 «Люстратор 07.62».
12.00 «ДжеДАI».
13.00 «Бушидо».
14.30 Х/ф «Уолл-Стрiт».
16.50 15 Тур ЧУ. Днiпро - Волинь.
19.15 15 Тур ЧУ. Динамо - 
Металiст.
21.30 «Профутбол».
23.15 Х/ф «Бехзат: Я поховав 
своє серце». (2 категорiя).
01.30 Х/ф «Тiльки вперед».
03.10 Х/ф «Все перемагає лю-
бов».

8
   УТ-1

09.00,20.40,22.35 Погода.
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф «М`ясо з пробiрки».
12.30 Нотатки на глобусi.
13.00 Свiтло.
13.35 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея».
14.00 Х/ф «Гiмалаї - там, де 
живе вiтер».
15.50 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.55 Чоловiчий клуб.
17.30 Д/ф «Палiтра. Кацусiко 
Хокусай».
18.00 Х/ф «Потоп», ч. 1.
21.00,05.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм 
Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.20 Музичне турне.
0 2 . 2 0  Х / ф  « К р а с у н ч и к 
Антонiо», 1 с.
04.10 Вiра. Надiя. Любов.
05.30 Вiкно до Америки.

   «1+1»
06.00 «Шiсть кадрiв».
07.10,19.30 «ТСН».
08.00,08.35 М/с «Качинi 
iсторiї».
09.00 «Маша i ведмiдь».
09.40 «Свiтське життя».
10.40,02.45 Драма «Апофе-
гей».
14.30 «Вечiрнiй Київ».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору».
00.30 Драма «Бiйцiвський 
клуб». (3 категорiя).
05.40 «Телемагазин».

   IНТЕР
0 5 . 3 5  « О р ел  i  р е ш к а . 
Ювiлейний сезон».
06.20 «Ну, постривай!»
06.55 «Стосується кожного».
08.45 «Школа доктора Кома-
ровського».
09.30 «Новини».
10.00 Х/ф «Зелений фургон».
12.35 Т/с «Нелюба», 1-4 с.
16.10 Х/ф «В очiкуваннi вес-
ни».
18.05 Х/ф «Птах у клiтцi», 1 i 2 

с. (2 категорiя).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Птах у клiтцi», 3 i 4 
с. (2 категорiя).
22.25 Х/ф «Вiй». (2 категорiя).
01.25 «Подробицi» - «Час».
01.55 М/ф «Навколо шахiв». 
(2 категорiя).
02.00 Д/ф «Уся правда про 
Вангу».
02.50 Х/ф «Вагома пiдстава 
для вбивства». (2 категорiя).

   ICTV
05.20 Факти.
0 5 . 5 0  У к р а ї н а .  К о д 
унiкальностi.
06.35 Дiстало!
07.30 Цивiльна оборона.
08.25 Iнсайдер.
09.30,13.00,20.05 Т/с «Захист 
свiдкiв».
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
23.00 Х/ф «Мiсто злодiїв».
01.15 Х/ф «Операцiя «Арго». 
(2 категорiя).
03.10 Х/ф «Пiвнiчна країна». 
(2 категорiя).
05.05 Т/с «Гра в брехню».

   5 КАНАЛ
06.25,02.55 Погода у свiтi.
06.40,17.35,19.35,05.10,05.40 
Машина Часу.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,
03.00,04.00,05.00 Час новин.
07.10,08.10,23.45,00.25 Час 
спорту.
07.15,08.15,12.25,19.25,22.55,
23.55 Погода в Українi.
07 .20 ,22 .20 ,23 .20 ,00 .15 
Бiзнес-час.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30
,12.30,13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,18.30,19.30,20.30,22.
30,23.30,00.30,01.35,02.35,03
.30,04.35,05.35 Час. Важливо.
07.35 Клуб 700.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.15 Снiданок з Iскрою.
10.31 ПроОбраз iз Наталкою 
Фiцич.
11.10 Трансмiсiя.

11.35 Майстри Ремонту.
12.35 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.25,15.25,17.25,00.55 По-
года на курортах.
14.35 Хронiка дня.
15.35 Кабiнети.
16.31 Капiтал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
18.05 Фiнансовий тиждень.
18.35,01.15,04.15 Тема/
Хронiка тижня.
20.35,01.40,04.40 В Кабiнетах.
21.10,00.35 Велика полiтика.
21.35,03.35,06.00 Вiкно до 
Америки.
22.35 Невигаданi iсторiї.
22.50 Гра iнтересiв.
23.35 Iсторiя успiху.
02.15 Кiно з Янiною Соколо-
вою.
02.40 Феєрiя мандрiв.
03.15 Мiсцевий час.

   TBA
6.00, 7.45, 9.20 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.05, 
4.05 Погода 
6.30, 8. 15, 9.50, 17.20, 22.10, 
4.10 Погода на курортах
6.35, 8. 20, 9.55, 17.25, 22.15, 
4.15 Гороскоп
6.45, 8.30, 16.00, 17.00, 20.40, 
5.50 Про казки
7.10 Ранок надії
8.55, 15.55 Моє місто
9.00, 21.00 Наше здоров’я
12.00, 19.30, 0.00  Панно 
Кохання
13.55 Таємниці мого міста
14.00 Так говорить Біблія
14.30, 2.30  Д/Ф “Мистецтво 
пограбування”  ●
15.30 Настрій
20.55 Посередині
21.10 Журналістське розслі-
дування
21.30, 3.30 Теми Тижня
22.30, 4.20 Х/Ф «Люди-тіні» ▲

   ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07:00,12:55, 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, 16:20 «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»
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 «Між ангелом і 
бісом»  (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, 15.05, 05.00 «А музика 
звучить» 
07.30 «У нас на Буковині»  
08.00 «Буковинчики-веселин-
чики»   
08.40, 15.25 М\\фільм  
08.55 «Зелена аптека»  
09.00 «Подіум її життя» 
09.52, 23.52 «Телемандри» 
10.00, 12.30 «Палітра»  
10.30, 16.30 «Країна талантів»  
11.00 «Міні-мікс»  
12.00 «Невигадані історії» 
13.30, 00.40 «Захисник Вітчиз-
ни-рятівник»
14.05 «Студія А 3» 
16.00 «Фейс-контроль»  
17.00 Д/фільм «Річки світу» 
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, 02.10 Д/фільм «Подо-
рож до невідомого» 
01.10 «Час змін» 
01.40 «Абетка здоров’я» 
03.30 «Енергоманія» 

   «УКРАЇНА»
07.00,15.00,19.00,02.10,04.15 
Подiї.
07.10,05.25 Т/с «Дорожнiй 
патруль».
10.00 Зоряний шлях. Дай-
джест.
11.00 Пойа як зiрка.
13.00 Т/с «Будинок сплячих 

красунь», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Будинок сплячих 
красунь».
17.10 Т/с «Недоторка», 1 i 2 с.
19.40 Т/с «Недоторка».
22.00 Х/ф «Заїжджий моло-
дець».
23.50 Т/с «Агент», 6-8 с. (2 
категорiя).
02.50 Т/с «Агент», 9 i 10 с. (2 
категорiя).
04.55 Зоряний шлях.

   ТЕТ
06.00 М/ф «Без Валентинiв 
день».
06.20 М/ф «Зорянi вiйни: крiзь 
простiр та час».
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с «Смiшарики».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»
10.35 М/с «Ескiмоска».
10.50 М/с «Фiксики».
11.20 М/ф «Пiтер Пен: Повер-
нення в Нетландiю».
12.30 Х/ф «Великий».
14.25 Х/ф «Доктор Дулiттл 4».
16.00 Х/ф «Гербi: божевiльнi 
перегони».
17.50 Х/ф «За бортом».
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф «Побачення». (2 
категорiя).
00.30 Х/ф «Мiс Березень». (3 
категорiя).
02.00 БарДак.
03.15 Це любов.
04.05 З ночi до ранку.

   НТН
05.00 Х/ф «Три тополi на 
Плющисi».
05.25 «Легенди карного роз-
шуку».
06.15 Х/ф «У матросiв немає 
запитань».
07.40 Т/с «Зниклi безвiсти».
1 1 . 3 0  « Р е ч о в и й  д о -
каз». Неймовiрна пригода 
iнспектора.
12.00 «Головний свiдок».
12.50,03.50 «Випадковий 
свiдок».
1 3 . 4 5  « П р а в д а  ж и т т я . 
Професiя стоматолог».
14.15 Т/с «Таємницi слiдства 
4».
19.30 Т/с «Слiди апостолiв».

23.30 «Голi та смiшнi».
00.30 Х/ф «Тiнi в раю». (2 
категорiя).
02.05 Х/ф «Вторгнення в 
США». (2 категорiя).
04.25 «Речовий доказ».

   СТБ
06.30,00.45 Х/ф «Дiвчина без 
адреси».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
12.35 Х/ф «Наречена мого 
друга».
14.35 Х/ф «Домоправитель».
16.10 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей».
18.00 Х/ф «Службовий ро-
ман».
21.00 Х/ф «Прилетить раптом 
чарiвник».
22.55 «Давай поговоримо про 
секс 2».
02.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Телемагазин.
06.35 ЛОЛ.
08.00 М/с «Монстри проти 
прибульцiв».
09.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джерi».
11.45 Х/ф «Гремлiни 2».
13.50 Т/с «СашаТаня».
18 .40  Х /ф «На гр i» .  (2 
категорiя).
20.40 Х/ф «П`ятий елемент». 
(2 категорiя).
23.05 Х/ф «Приманки».
01.05 Т/с «Плiткарка 5».
03.30 Зона ночi.
05.10 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 «Поводир».
12.00 Х/ф «Тiльки вперед».
14.00 Т/с «Попiл».
00.00 «Буде бiй». Бої за 
чемпiонськi пояси за версiями 
WBO i WBA: Тайсон Ф’юрi 
- Крiстiан Хаммер, Дмитро 
Чудинов - Крiс Юбанк.
02.30 Х/ф «Кисневий голод».

субота 28 лютого теле

8понеділокнеділя 1 березня теле

10

Рідні та близькі, учні та послідовники щиро вітають із 
черговим Днем народження народного цілителя і біо-

енерготерапевта – і просто хорошу людину 

Колектив редакції газети «Версії» щиро 
приєднується до всіх побажань.

Осипаються дні пелюстками,  
Непомітно спливають роки, 
Не сумуйте, пишайтесь літами, 
Бо не марно прожиті вони.  

Та зважайте: прожито ще мало, 
Доживіть ще принаймні до ста, 
Щоб усюди Вас щастя стрічало, 
А для горя – і час не настав!  

ГАВРІІЛА ГЕРАСИМОВИЧА ШУРПІНА, 



ОВЕН ЛЕВ СТРІЛЕЦЬ

ТЕЛЕЦЬ КОЗЕРІГ

БЛИЗНЮКИ ТЕРЕЗИ ВОДОЛІЙ

РАК СКОРПІОН РИБИ

ГОРОСКОП на 20-26 лютого

ДІВА

Тиждень буде важким. Варто зібратися, 
щоб уникнути конфліктів у родині на 
вихідних і на роботі у вівторок – можливо 
через те, що в понеділок дізнаєтеся про 
якийсь обман. У середу стережіться 
застуди. Четвер сприятливий для 
спілкування й переговорів. 

Не намагайтеся одразу приймати 
рішення, якщо у п’ятницю дізнаєтеся про 
щось неприємне. На вихідних стережіться 
застуди. Від понеділка правильно 
розрахуйте сили: удача можлива і у 
справах, і в родині. Витрати на середу-
четвер теж варто планувати.

Зміни п’ятниці-суботи вас розчарують: 
ви не цього прагнули. Від понеділка 
намагайтеся не звертатися по допомогу 
і не вирішувати справи поспіхом. Середа 
– сприятливий день для спілкування та 
нових знайомств. У четвер на допомогу не 
сподівайтеся.

У п’ятницю не забувайте про ймовірність 
травматизму. На вихідних успіхами 
порадують найближчі. У поїздку 
вирушати можна в понеділок. Новини 
вівторка багато що можуть змінити. У 
середу-четвер уникайте конфліктів і 
скоротіть активне спілкування. 

Не надто сподівайтеся на знайомства 
п’ятниці. На вихідних добре зважте, як 
неприємності обернути собі на користь. 
Справи понеділка-вівторка вимагатимуть 
витрат, але в середу можливий прибуток. У 
четвер завершуйте важливі справи.

Скоротіть спілкування у п’ятницю: хтось 
близький може вас розчарувати. Вихідні 
проведіть з найріднішими. У понеділок 
не розповідайте нікому про неприємне, у 
вівторок – про прибуток. У середу-четвер 
можливі проблеми в родині.

Не починайте фінансових справ у 
п’ятницю-суботу, на вихідних добре 
зважте, як краще вчинити. Не вимагайте 
від оточення занадто багато у понеділок-
вівторок. У середу не приймайте рішень: 
вже наступного дня можете розчаруватися 
в них. 

У фінансових справах п’ятниці-суботи 
покличте на допомогу вашу тонку інтуїцію. 
Не кидайтеся зопалу в нові знайомства 
в неділю-понеділок: є ризик зустріти не 
свою людину. Не марнотратьте у вівторок-
середу й уникайте з’ясування стосунків у 
четвер.

Від вас вимагатимуть негайних рішень 
у п’ятницю: почекайте до понеділка. 
На вихідних будь-що не витрачайте 
грошей. У вівторок будуть вдалими 
поїздки, у середу на вас чекають успіхи. 
У четвер покладайтеся лише на себе і не 
спілкуйтеся з начальством.

Вирушивши у п’ятницю у відрядження, 
не затримуйтеся на суботу. Неділя 
сприятлива для родинних свят і 
романтичних побачень. Справи понеділка 
можуть дати прибуток. У вівторок беріться 
за оздоровчі процедури. Нові справи у 
середу-четвер не починайте. 

Не підбивайте підсумків у п’ятницю: новини 
на вихідних усе змінять. Не звертайтеся за 
допомогою в понеділок. Стережіться травм 
у вівторок. У середу доречно спілкуватися 
з вищими за статусом. Гроші, отримані у 
четвер, витрачати не поспішайте.

Не засмучуйтеся у п’ятницю і не приймайте 
рішень на вихідних: здоров’я дорожче. Від 
понеділка доведеться багато спілкуватися: 
не проґавте шансу. Гроші отримані у 
вівторок, не поспішайте витрачати: у 
середу-четвер справи вимагатимуть 
фінансів. 

19.02
четвер

20.02
П’ЯТНИЦЯ

21.02
СУБОТА 

22.02
НЕДІЛЯ

23.02
ПОНЕДІЛОК

24.02
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СЕРЕДА
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Даю приватні уроки з 
математики та фізики 

Звертайтеся за 
номером: 

(096) 425-86-89
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Володимир Краснов – 65
«Не нашкодь і збережи»

Під час реставрації

Після реставрації.   
Христос Пантократор. ХVІІІ ст. 
Чернівецька обл., Путильський 
район. Дошка, левкас, олія, 
ср іблення.  Реставратор В. 
Краснов. З колекції Чернівецького 
художнього музею. Експедиції 
1993 та 2003 р.р.

На стадії реставрації.      
Іконописець В.(Р?...). Страшний суд. 1770 р. Фрагмент «Христос-суддя на 

веселці». Полотно, олія. Чернівецька обл., Путильський р-н. Реставратор В. 
Краснов. З колекції Чернівецького художнього музею. Експедиція 1993 р.

БУКОВИНСЬКА ХАТНЯ ІКОНА – 
НАДБАННЯ ЕКСПЕДИЦІЙ 

Зібрання нашого музею значною мірою 
поповнювалося в експедиціях Буковиною у 
1990-роках. Це було перше десятиліття діяльності 
новоствореного музею. Саме тоді активно роз-
горнулася та необхідна робота, яка виявилася 
особливо вчасною. За радянської доби руйнів-
на хвиля закриття храмів брутально знищила 
величезну кількість ікон та інших предметів 
релігійного мистецтва. Деяким з них удалося ви-
жити на церковних горищах та дзвіницях. І вже 
священики та старости, з якими спромоглися 
знайти порозуміння, передавали музею ікони, 
непридатні для богослужіння. 

Невдовзі почався зворотний процес: настали 
часи відновлення храмів. Тоді ж музейники так 
само з готовністю приймали під свою опіку ті іко-
ни й хорогви, що у відроджених та відбудованих 
церквах поступилися місцем новоствореним 
іконостасам із новими образами. Відтак, завдяки 
експедиціям та постійному здійсненню рестав-
рації творів, що збагатили фонди, Чернівецький 
художній музей має цінну колекцію буковинської 
хатньої ікони, яка є яскравим явищем в україн-
ському мистецтві. Гордістю музею є також рари-
тетні іконописні твори XVII – початку XX століть з 
різних районів Буковини. 

НЕВДОВЗІ  НА МУЗЕЙНОМУ ПОДІУМІ 
З’ЯВИТЬСЯ «СТРАШНИЙ СУД» 
1770 РОКУ

Сьогодні Володимир Краснов працює над 
реставрацією ікони «Страшний суд», яку 1993 
року ми привезли з експедиції до Путильського 
району. Невблаганний час і обставини значно 
пошкодили цю пам’ятку. За словами церковного 
старости, вона вже протягом багатьох років до-
живала віку на дзвіниці. У музеї рідкісну ікону 
довжиною майже 4,5 метри відразу ж піддали кон-
сервації: нанесли захисне покриття й поставили 
у чергу на реставрацію. Минав час. Після зняття 
профілактичної заклейки та розчистки поверхні 

від забруднень стало можливим більш детально 
роздивитися надзвичайно цікаву композицію. 
Нещодавно я повернулася до уточнення тексту 
в її правому нижньому куті. Вивчаючи фотогра-
фічний відбиток, розшифрувала дату створення 
ікони: числа записані церковно-слов'янськими 
буквами. Так ось, твір датується 1770 роком. 
Щодо авторського підпису, то через втрату 
фарбового шару вдалося прочитати лише його 
початок: «В.(?...)». Невдовзі ще один раритетний 
експонат після реставрації займе своє місце в 
музейному залі. 

КЛАСИЧНА РЕСТАВРАЦІЯ УНИКАЄ 
ДОВІЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ 
АВТОРСЬКОГО ТЕКСТУ  

Зазначимо, що Володимир Миколайович за 
12 років роботи у Художньому музеї здійснив 
консервацію та реставрацію 150 творів живопису. 
При цьому важливо підкреслити, що повернення 
пошкодженому музейному твору його первинного 
вигляду не є пріоритетним методом академічної 
реставрації, на відміну від комерційної або від 
поновлення ікони для храму. 

На значних за розміром ділянках втрат шару 
фарби Краснов обмежується консервацією та мі-
німальним втручанням лише у вигляді тонування 
по грунту в умовній манері. Саме цим пояснюється 
вигляд деяких музейних експонатів із непропи-
саними фрагментами, де відсутнє зображення. 
Це означає, що реставратор професійно уникає 
довільного тлумачення авторського письма 
і не може дозволити собі бути «співавтором» 
пам’ятки. Він дбайливо зберігає оригінальну 
художню структуру твору. 

Володимир Краснов, як і належить музейному 
реставратору, сповідує головний принцип рес-
тавраційної справи: «Не нашкодь і збережи!». І в 
результаті його кропіткої роботи безцінні витвори 
мистецтва відроджуються з небуття.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець,член 
Національної спілки художників України

РЕСТАВРАТОР 
І ЧУДОВИЙ 
ЖИВОПИСЕЦЬ

У залах Чернівецького ху-
дожнього музею експонуються 
два твори Володимира Крас-
нова. Пейзаж «Музей-садиба 
Юрія Федьковича» (2000 р.), 
окрім естетичної цінності, має 
глибокий історико-краєзнавчий 
зміст. Композиція полотна побу-
дована так, що глядач має мож-
ливість побачити три споруди, 
пов’язані з життям Юрія Федь-
ковича. Це – родинна дерев’яна 
хата письменника, зведений 
його коштом буковинський три-
верхий храм і нова споруда, де 

розміщений літературний роз-
діл музейної експозиції.

В образному та естетичному 
сприйнятті полотна важлива 
роль відведена його колорис-
тиці. Зображення історичних 
будівель у гармонійних спо-
лученнях сріблясто-сірого та 
чорно-брунатного кольорів 
змістовно й символічно сприй-
маються поруч із звучно-охрис-
тою сучасною будівлею. Історія 
та сьогодення, творчість слав-
ного буковинця й незгасима 
пам’ять про нього – такою є 
провідна ідея твору.

Роль художника-реставра-
тора Володимира Краснова 
в Художньому музеї відчу-

вається повсякчас і скрізь. У за-
лах і фондосховищах практично 
немає жодного живописного 
твору, якого не торкнулись би 
його руки. Адже саме музейний 
реставратор готує кожну роботу 
для експонування та регулярно 
оглядає музейні предмети у за-
пасниках. Така профілактична 
робота є лише необхідним тлом 
його професійного обов’язку  і 
особистого прагнення рятувати 
твори від шкоди, якої завда-
ють їм час та люди. З цих творів 
утворилася чимала черга на 
реставрацію. 

В. Краснов. Музей-садиба Юрія Федьковича у Путилі. 2000 р. Полотно, олія. 
З колекції Чернівецького художнього музею. Подаровано автором.

Ювіляри 2015 року: З колекцій Чернівецького 
художнього музею.

Член Національної спілки художників 
України Володимир Миколайович Краснов 
у Чернівецькому художньому музеї керує 

науково-реставраційним відділом. Має ви-
соку кваліфікацію реставратора живопису 

І категорії. Удостоєний звання Заслуженого 
працівника культури України, відзначений 

державною нагородою України – орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня, лауреат Чернівецької 

обласної  літературно-мистецької премії імені 
Сидора Воробкевича. Автор багатьох живо-

писних творів та учасник численних мистець-
ких виставок. Його картини можна зустріти 

в різних музеях та приватних колекціях.


