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Продукти смерті
Молоко – без краплі молока, ковбаса
– без грама м’яса. Такі продукти споживають українці. Чому? Бо держава
свого часу відмовилася від контролю
за їхнім виробництвом, переклавши
його на тих, хто випускає продукцію.

Нині ситуація погіршилася: у «вільне
плавання» на 5 – 7,5 років пішло й
громадське харчування. Тобто за цей
період їдальні ресторани кафе і бари
проконтролюють тільки раз, попередивши про це заклад за 10 днів.
І навіть харчоблоки шкіл, дитсадків
і відпочинкових таборів перевірятимуть лише раз на рік!
Але й цього замало: нині у ВРУ мусується питання про відміну сертифікації продуктів. Невже здоров’я нації
для народних обранців – пусте? Хоча
цього не скажеш про їхнє дорогоцінне самопочуття. Їдальня Верховної
Ради щоранку починає роботу з прийому… санепідслужби. Лікарі беруть
на аналіз проби усієї їжі нардепів, а
страви затверджуються на кулінарній
раді.
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Нагадайте своїй
поштарці про передплату на газету «Версії»! З будь-якого місяця
Ціна на 5 місяці:

33.55 грн

Ціна на місяць:

7.10 грн

Найбільш резонансні українські закони, що
набули чинності в липні
Від 1 липня українцям
нібито стане легше
отримати шенгенську
візу, зареєструвати бізнес,
перерахувати пенсію та
боротися з чиновниками.
Ось найбільш важливі з
нових законів.

Угода з Евросоюзом про спрощену видачу віз громадянам
України. Право на багаторазову візу
строком дії 1 рік отримали: водії, машиністи потягів і члени поїздних бригад,
які здійснюють міжнародні перевезення;
діячі мистецтв, спортсмени та особи,
що їх супроводжують (тренери, лікарі,
масажисти); представники громадських
(в тому числі релігійних) організацій, які
беруть участь у семінарах, конференціях, міжнародних виставках, учасники
офіцийних програм обміну, організованних муніципалітетами; близькі родичі
(один із подружжя, діти, батьки, бабусі,
дідусі, онуки), які їдуть в гості до громадян України чи ЄС, які проживають
у ЄС; ті, хто їдуть до ЄС на лікування.
Візу на 5 років (а не до 5-ти, як
раніше) посольства і консульства зобов’язані видати:
членам органів державної
влади (депутатам, чиновникам, суддям Конституційного та Верховного
суду, прокурорам),
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постійним членам офіційних делегацій; одному із подружжя і дітям до 21
року, якщо другий із подружжя має
дозвіл на проживання на території
країн ЄС; бізнесменам, які регулярно
в’їжджають до країн ЄС; журналістам
(за умови, що в закордонному паспорті вже стоїть мінімум одна шенгенська віза, отримана протягом року).

Право реєструвати новий
бізнес забрали у місцевих органів
влади (починаючи від райцентрів)
і передали центральному органу —
«Укрдержреєстру». Як пояснили
у прес-службі відомства, до його структури перейшли всі держреєстратори
та ще додали нових. У більшості випадків вони залишаться у своїх попередніх приміщеннях, просто реєструвати
буде вже інша структура. З урахуванням щойно відкритих, буде 581 офіс (а
було біля 380) реєстраційних служб
(по одній на район), зі штатом працівників 1364 человек (було близько 900). Це має прискорити та спростити
відкриття своєї справи грамадянами.
Зміни в пенсійному законодавстві. До страхового стажу, з якого
розраховується пенсія, від 1 липня
включено час перебування у відпустці по вагітності і пологах
(Тут не все таке райдужне. Тож про те, хто за це
буде платити, – у наступних числах «Версій»).
Діти, які досягли 18-літнього віку, якщо
вони вчаться

на стаціонарі, зможуть отримувати пенсію за втратою годувальника у періоди
перерви в навчанні, якщо ця перерва
не більше за 4 місяці. При розрахунках
пенсії зі страхового стажу вилучають
періоди отримання допомог з безробіття
(в цей період доходи людини мінімальні,
а це зменшує пенсію). При щорічному перерахунку пенсії (від 1 березня
кожного року) зарплата робітника, з
якої розраховується пенсія, буде індексуватися на рівень інфляції. Все це
збільшить розмір нарахованих пенсій (в
середньому до пенсії додадуть біля 1%).

Контрольні органи не зможуть
штрафувати бізнес-структури та призупиняти їхню роботу без рішення
суду. Це передбачає новий закон «Про
усунення обмежень у господарській
діяльності», покликаний захищати
бізнесменів від свавілля органів контролю (податківців, СЕС, пожежників
тощо). Щоправда, юристи кажуть, що
на практиці мало що зміниться, бо суди
будуть перевантажені, тож і штампуватимуть рішення про штрафи під копірку.
Набрав чинності Кодекс цивільного захисту України. Він замінив 7
законів, які раніше регулювали питання,
пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також
з функціонуванням єдиної держсистеми
цивільного захисту. Два важливі моменти: віднині заборонена приватизація
захисних споруд (дамб і гребель), чого
раніше не було. А бізнесу тепер не треба
отримувати дозвіл пожежників на проведення робіт перед початком будівництва і при відкритті нової фірми.
В останньому випадку достатньо подати декларацію, що всі
проектні умови з пожежної безпеки на підприємстві виконані,
тобто є гідранти, пожежні куточки, вогнегасники.
Власники кіосків і торговці
на базарах таких декларацій
не подають.

погляд політолога

ЛЮДСТВО ВТРАТИЛО
ОРІЄНТИРИ?
Засоби масової інформації чимало
уваги приділяють «справі Едварда Сноудена», співробітника американських спецслужб, який оприлюднив
секретну інформацію про шпигунство його відомства за чужими
державами й громадянами. З’ясувалося, що нібито гарантовані
в західному суспільстві права людини грубо порушуються тими,
хто повинен стояти на їхній сторожі. Розрив між гарними словами і
реаліями життя швидко поглиблюється. В умовах всебічної кризи
суспільства такий розвиток подій є майже неминучим.
Коли 2008-го тріснула мильна бульбашка фінансового благополуччя, чимало людей сподівалося, що невдовзі наступить
черговий економічний підйом, а їхній життєвий рівень знову почне
зростати. Проте сподіваного не сталося. Кризові явища тільки поглиблюються, у країнах ЄС зростає безробіття, уряди скорочують
витрати бюджету, що виводить на вулиці тисячі невдоволених. Загальмувався навіть розвиток Китаю, а днями там обвалилася фондова біржа. Важкі проблеми існують і в американській економіці.
Тривожні економічні процеси обіцяють вилитися у масштабні
соціальні протести, у загострення міжнародних конфліктів.
Все більше людей починає розуміти, що невпинне зростання
економіки, а разом з ним і споживання, припинилося назавжди.
Ресурси планети не безмежні, а їхнє вичерпання змушує людство
змінити орієнтири свого розвитку: більшості варто замислитися
над власним духовним удосконаленням, а не матеріальним збагаченням. Проте духовна сфера занепадає, храми порожніють.
Чимала доля відповідальності за це лежить на духовних особах.
Католицька церква багато втратила через корумпованість своїх
ієрархів і поширення педофілії серед священиків. А любов Московського патріархату до «немилосердної розкоші» днями спричинила
нещадну критику навіть з боку протодиякона Андрія Кураєва –
відомого православного інтелектуала, авторитетного мислителя.
У погоні за матеріальними благами людство втрачає ті чесноти,
які колись вважалися основою його існування. Філософія гедонізму, грунтована лише на прагненні до насолод, веде до прірви. Поширення наркоманії, алкоголізму, наймерзеннішого розпутства є
свідченням глибокої духовної кризи людства. Втративши справжні
орієнтири, люди блукають манівцями. Не перший раз у своїй історії
й не останній. Вихід знаходився завжди, але він ніколи не був вічним: нові підходи швидко застарівали, а для вирішення небачених
раніше проблем треба шукати щось нестандартне.
От і виникали ззовні привабливі ідеології, які при втіленні в
життя поверталися жахливим боком. На початку ХХ ст. мільйони повірили у справедливість соціалізму. Випробували різні його форми:
від м’якого «демократичного соціалізму» скандинавського типу,
аж до тоталітарного націонал-соціалізму в Німеччині й «розвиненого соціалізму» в СРСР. Крайнощі згодом зникли, а м’яка форма
нині переживає кризу. Альтернативою соціалізму проголосив себе
американський лібералізм, фетишем якого стали права людини.
Їх довели до абсурду, що і підтвердив Сноуден. Людство мусить
шукати нові орієнтири, якщо хоче вижити у швидкозмінному світі.

акценти
колонка редактора
Врадіївка:
Злочин і
кара?
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Злочин і кара – вони
завжди йдуть попід руку,
як день і ніч. Принаймні, на це завжди сподівається соціум. Мешканці ж Врадіївки втратили віру
у справедливість. Тому й пішли на міліцейський
відділок з вилами. Влада ж звинуватила політиківопозиціонерів у підбурюванні людей. Зрештою,
останніх можна звинуватити, але тільки в тому, що
і вони не захищають належним чином свій народ.
Бо райвідділ міліції селища Врадіївка перетворився
на бандитську організацію не за один день, місяць
чи навіть рік. Порушення, якщо можна так назвати
безчинства, що їх творили місцеві міліціянти, знущаючись, гвалтуючи та вбиваючи людей, залишалися
безкарними. Ось у чому корінь зла.
Тому тепер, якщо влада справді хоче розібратися
з цим ганебним явищем, потрібно підняти всі справи
відділка та з’ясувати, хто в управлінні МВС у Миколаївській області і на якому етапі спотворював інформацію
та клав під сукно скарги мещканців селища. Втім,
швидше за все, такі скарги на міліціянтів Врадіївки
потрапляли до шухляди і в міліцейському міністерстві.
Всі ці люди повинні постати перед законом.
Подібним чином слід відстежити і звернення до
прокуратури. Бо хто б і що мені не казав, а люди
стовідсотково скаржилися на місцевих бандитів у
погонах у всі інстанції. Коли ж переконалися, що
іншого виходу немає, пішли на штурм «будинку
зла». І не варто було подавати офіційну інформацію
про те, що більшість мітингувальників була нетвереза. Просто людям увірвався терпець і на вулицю
вийшли всі, хто потерпів від бандитів при владі.
А таких виявилося чимало. І, на жаль, не тільки в
Миколаївській області…

Стовп-убивця
або Про забудькуватість
Сторожинецького РЕМ
Депутат Великокучурівської сільської ради Андрій Гостюк звертався по
допомогу до Держенергонагляду з приводу аварійних стовпів. Після інспектування села Сторожнецький РЕМ отримав припис, у якому, зокрема, йшлося
і про заміну стовпів вздовж тротуарної доріжки біля школи. Ремівці стовпи
замінили, але при цьому пошкодили тротуар, який тепер будуть ремонтувати.
А от про «стовп-дерево», який за дощової погоди може спричинити нещасний
випадок, забули.
…Сподіваємося, що жодній дитині не спаде на думку залізти на дерево,
на якому розвісив дроти похилений електричний стовп.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Вл. інф.

Фото Лідії Кирилюк
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Новодністровську демонтують асфальтний
завод. Влада врешті-решт задовільнила вимоги
громадян міста Новодністровськ і зобов’язала демонтувати
незаконно збудований у житловій зоні міста асфальтовий
завод. Голова ОДА, що приїхав до жителів міста, просто не
спромігся знайти жодних аргументів, щоби заперечити їм.

Н

азар Горук планує балотуватись у мери. Днями депутат Чернівецької обласної ради від ВО
«Свобода» Назар Горук написав заяву про складання
повноважень депутата. Нагадаємо, що два місяці тому
депутат написав заяву про вихід з ВО «Свобода» та
склав повноваження голови фракції. Проте, за словами Горука, залишати політику не планує і, якщо найближчим часом будуть призначені вибори мера, висуватиметься на них від однієї з опозиційних партій.

У

Чернівцях відтанцювали вуличні хіп-хоп-батли.
Минулими вихідними в рамках щомісячної акції
благодійного фонду «Подаруй дитині життя» у Чернівцях
просто під небом біля ТРЦ «Депот» відбувся всеукраїнський чемпіонат із вуличних танців. Учасників з усієї
країни було більше півсотні. Хіп-хоп, фанк, брейк-данс,
R'n'B… продемонстровані індивідуально і у «батлах»,
тобто танцювальних двобоях. Перемогли дансери з
Хмельницького, Чернівців, Львова та Миколаєва.

Б

уковинська «Батьківщина» в День Конституції нагадала краянам про їхні конституційні права. На Центральній площі Чернівців
партійці роздавали буковинцям примірники Основного Закону. На їхню думку, така акція опоможе
нашим краянам знати і відстоювати свої права.

Чернівецький обласний Художній музей
відзначив чвертьвіковий ювілей. З цієї нагоди
відвідувачам препредставили нову постійну
експозицію з понад двома сотнями робіт із
фондів музею, а ще обговорили проблеми
культури й мистецтва на сучасному етапі та
роль художніх музеїв у їхньому вирішенні на
науково-практичній конференції. У ній взяли
участь близько двох десятків небайдужих
до культурної спадщини фахівців з різних
областей України – з Івано-Франківщини,
Рівненщини, Харківщини.
Боротьба за подолання проблем художніх музеїв, як виглядає, покладена на самі
ж музеї. Адже «допомога» влади, вочевидь,
спрямована якщо не на їхню ліквідацію, то
принаймні на зменшення кількості. Як зауважила директор Чернівецького Художнього
музею Інна Кіцул, нині музеям приділяють
набагато менше уваги, хоча проблеми в культурі та мистецтві були і є на кожному етапі
розвитку суспільства. Та якщо раніше 4 рази
на рік проводилося спеціальне обов’язкове
навчання музейних працівників – в українській, а то й у інших європейських столицях,
то зараз лише вимагають нових експонатів,

хоча коштів на них, на експедиції та на навчання не виділяють. Вихід же зі скрути влада
вбачає в оптимізації штату – і це підтверджують учасники конференції з інших регіонів,
зокрема й науковий співробітник комунальної
установи «Художньо-меморіальний музей
І.Ю.Рєпіна» в м. Чугуїв на Харківщині Владислав Литвиненко.
Натомість директор Музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега вихід із ситуації
вбачає у створенні музейного комплексу на базі
об’єднання всіх музеїв міста на чолі з одним генеральним директором. За його ж словами, нині
музеї виживають лише за допомоги інвесторів,
меценатів і власних виставок.
Згідно з наказом Мінкульту України від 1
серпня 2012 року, музеї України поділяються
на категорії:
І – всі музейні заклади зі статусом національного;
ІІ – музеї та заповідники, що мають від 75
до 200 тис. відвідувачів на рік та від 75 до 150
тис. одиниць основного фонду;
ІІІ – 50-75 тис. відвідувачів на рік, 30-75
тис. одиниць основного фонду;
IV – 15-50 тис. відвідувачів на рік та 10-30

тис. одиниць основного фонду.
Таким в Україні робити нічого.
За словами Михайла Дейнеги, захистити
права музеїв в Україні спроможне тільки ICOM
– міжнародне об’єднання музеїв і професійних
музейних працівників, яке займається збереженням, охороною та популяризацією світової
природничої і культурної спадщини, матеріальної і нематеріальної.
Начальник управління культури ОДА Іван
Петрусяк визнає, що фінансування музеїв зовсім не таке, як би того хотілося. Та посадовці
тішаться вже тим, що «усі працівники отримують заробітну плату, приміщення гарне, немає
боргів за опалення та електроенергію». А щодо
поповнення фондів, тобто закупівлі надбань
мистецтва – то тут уже «як виходить»...
Від управління культури Чернівецької
міської ради на цьому заході нікого не було.
Директори місцевих музеїв запевняють, що
міська рада не вперше ігнорує подібні заходи.
– Зрештою, – зауважила, важко зітхнувши,
стара чернівецька музейниця, – музеї – це розкіш, бо вони працюють не на тіло, а на душу. – І
додала: – У державі бракує грошей на більш
суттєві речі – дороги, медицину, освіту… Утім,
ще Фрідріх Ніцше попереджав: «Культура – це
лише тоненька яблучна шкірка над розжареним хаосом»…

Аурелія ТРИНТА, «Версії»

У

Чернівцях чиновника, який взяв
хабар у 100 тис. доларів, звільнили
під утричі меншу заставу. Заступника голови Першотравневої районної ради
Чернівців, якого затримали за хабар у сумі
810 тис. грн, суд відпустив під заставу 340
тис. грн. Про це на брифінгу повідомив народний депутат від опозиції Максим Бурбак.
Нардеп висловив упевненість, що за чиновником стоять інші посадовці. Кошти чиновник
отримав за сприяння в погодженні проекту
реконструкції ринку «Нива» у Чернівцях.

ухгалтер привласнив 172 тис. грн.
бюджетних коштів. Працівники УСБУ
завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно бухгалтера
одного з будівельних комунальних підприємств краю. У період 2009-2010 років бухгалтер підприємства, використовуючи свої
повноваження як касира, пов’язані з видачею
заробітної плати, привласнювала частину коштів, які були нараховані за оплату виконаних
робіт. У результаті перевірки з’ясовано, що
шахрайка, підробляючи фінансові документи,
у кількох епізодах привласнила понад 172
тис. бюджетних грошей, які були виділені на
оплату праці тимчасових працівників. Наразі
кримінальне провадження скероване до суду.

Храм музи: молодий ювілей із задавненими
проблемами
У майбутньому для подолання музейної скрути
оптимізувють штат і здійснять реорганізацію?

кримінал
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Ігор БУРКУТ

абзац новин
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Фото Людмили Чередарик

акценти

Пологовий
будинок переїхав
Позавчора відновив роботу пологовий
будинок №1. Однак працює він за новою
адресою: по вул. Буковинській, 4а, у новозбудованому корпусі міської дитячої лікарні і
має окремий заїзд із вулиці Чехова. Тут розмістилися відділення патології вагітних, відділення з індивідуальними пологовими залами
та операційними, післяпологове відділення,
відділення реанімації з ліжками палат інтенсивної терапії та біохімічною лабораторією,
відділення неонатального догляду та лікування новонароджених, відділення реанімації та
інтенсивної терапії новонароджених і відділення трансфузіології.
Частина гінекологічних відділень і додаткові медичні послуги функціонуватимуть
у корпусі «старого пологового» по вул. Голо-

вній, 129.
– Переселення закладу зумовлене тим,
що до кінця року, а саме в день святого Миколая буде відкрито обласний перинатальний
центр, – розповідає Ігор Шкробанець,
директор Департаменту охорони здоров’я
та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. – Центр буде
розміщений в колишній будівлі акушерського
корпусу пологового будинку №1 за адресою
вул. Буковинська, 1а. Приміщення мають повністю реконструювати. Саме тому пологовий
будинок тимчасово припинив діяльність за
цією адресою та переселився.
Головна мета створення центру – безпека
здоров’я матері й дитини в умовах ускладненої
вагітності. З державних коштів на це виділи-

К

ли 85 млн. грн., 68 з них надійдуть у вигляді
державних інвестицій. Решта – з державного
бюджету.
За словами Ігоря Шкробанця, у перинатальному центрі працюватимуть усі 440 медичних працівників пологового будинку №1,
ніхто не втратить роботу, а, навпаки, з часом
наберуть іще працівників.
– Пологовий будинок розмістили в усіх
вільних приміщеннях дитячої лікарні, – додав
Сергій СТОРОЖУК, головний лікар Чернівецької міської дитячої лікарні. – Тому ми
чітко розмежували територію дитячої лікарні
та пологового будинку.
До слова, першою в новому приміщенні
першого ж дня народилася дівчинка.

Лідія КИРИЛЮК, «Версіі»

оноплю зібрали міліціонери. 50-річна жителька Герцаївщини виростила
цілий город коноплі – 110 кг. Жінці загрожує від 3 до 7 років тюрми. Правоохоронці
задокументували 815 кущів забороненої
рослини. Вилучену сировину направили
до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України
в області на дослідження. За цим фактом
відкрито кримінальне провадження.

Л

ісоруби завдали державі збитків на 130 тис. грн. За результатами перевірки ДП «Путильський лісгосп»
прокуратура району внесла до Єдиного
реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення
за фактом неналежного виконання своїх
службових обов’язків з охорони ввірених
лісових насаджень службовими особами
даного лісництва, повідомляє прес-служба
прокуратури у Чернівецькій області. Було
виявлено незаконну вирубку 29 ялинок.
Таким чином, лісоруби-браконьєри спричинили шкоду на суму понад 130 тис. грн.

соціальні
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або Чим виробники отруюють споживачів?..

теле
Теле
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08.07 - 14.07.2013

Пальмова олія, фосфати, модифікований крохмаль,
метилцелюлоза, стабілізатор-емульгатор… Перелік загадкових
термінів можна продовжувати. Усе це – покращувачі смаку,
харчові добавки, згущувачі, стабілізатори й різноманітні
замінники. Виробники додають їх у продукти з однією метою
– знизити собівартість продукції. Харчі з такими добавками
обходяться виробникам на 20%, а то й на 50% дешевше. Тому й не
дивно, що у нашій ковбасі нині немає ні грама м’яса, а у молоці –
ні краплі молока.
Про те, що ж ми їмо насправді – у розмові з в. о. начальника
інспекції з питань захисту прав споживачів у Чернівецькій області
Надією КУТИНІНОЮ.
Якість українських продуктів харчування, на жаль, не має постійного,
законом установленого рівня. Часто
трапляється відвертий фальсифікат –
підміна компонентів більш дешевими
відповідниками, які й харчами не назвеш…

Від масла й морозива
краще відмовитися?

– Зразки вершкового масла та морозива отримали оцінки «погано» й «дуже
погано», – каже пані Надія. – Головна
причина в тому, що виробники додають до цих продуктів рослинні жири.
На жаль, нині навіть ціна не є мірилом
якості продукту, і про це теж варто
пам’ятати споживачу при виборі тієї чи
іншої продукції. На неякісний продукт
так само виставляють високу ціну, тому
що продавці й виробники вже знають,
що одним із аргументів для споживача
є ціна.

УВАГА!!! На етикетці рослинний жир може позначатися
різноманітно: як пальмова, кокосова або пальмо-ядрова олія,
замінник молочного жиру, жир
спеціального призначення, кондитерський жир або просто жир
рослинний тощо.
Раніше пальмову олію використовували тільки для виробництва маргаринів
та у миловарінні й виготовленні свічок.
Та не багато минуло часу, як виробники зрозуміли, що рослинний жир дуже
здешевлює собівартість продукту. Тож і
почали вони додавати його, де треба і не
треба. Нині з рослинного жиру роблять

Коли ж зразки визнані неякісними, то продавець відшкодовує і вартість
зразків, і проведення лабораторних
досліджень. За сумлінної торгівлі підприємство жодним чином не страждає,
йому все компенсують.
Характерними порушеннями в реалізації продовольчих і непродовольчих
товарів є, як правило, відсутність документів, що засвідчують якість продукції, а також необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про
закінчений терміну придатності товарів.
Грішать виробники і неповною вагою.
Тобто вони обважують покупців.

– Ковбаса, ковбаса,
скільки в тобі сої???

а назва не повинна містити зайвих
слів. Наприклад ковбаса «Лікарська
люкс» буде вже виготовлена не за
нормативними документами ДСТУ,
а за ТУ, тобто технічними умовами.
Технічні умови створювалися
для того, щоби урізноманітнити сам
товар, – наголошує Надія Григорівна.
– Але в нашій країні вийшло так, що їх
створили, аби закласти гірші показники. От і виходить, що за ТУ в нас виготовляють неякісний товар. Тому споживачу
слід бути уважним та обережним: краще
обирайте продукти з ДСТУ.
Кор.: Чим найчастіше грішать
виробники ковбас?
Н. К. – У зразках ковбаси, відібраних для аналізів, спостерігалася
надмірна кількість білка, тобто сої, та

Згідно з даними дослідження, проведеного інспекцією, лідерами за вмістом фальсифікату
традиційно є м’ясні та молочні
продукти: ковбаса, масло, дитяче морозиво тощо.
Кор. – Тобто від морозива краще відмовитися? Але ж у спеку всі
люди полюбляють рятуватися
ним?
Н. К. – Принаймні, треба бути уважним. Обравши певний вид морозива,
зверніть увагу і на його обгортку. На
ній має бути зазначена, окрім назви,
ще й маса нетто, назва та повна адреса
виробника, калорійність і поживна
цінність із кількістю білків, вуглеводів і
жирів на 100 г продукту. Повинні зазначатися також номер партії, умови зберігання й термін придатності конкретної
упаковки морозива.
При нещодавній перевірці зразків
Чернівецька держінспекція знайшла у
морозиві «Ескімо» під назвою «Дитяче
свято» каліформи – бактерії групи кишкових паличок, цей зразок не відповідав
вимогам ДСТУ. Хоча напис на обгортці
стверджував, що зроблене воно за всіма
держстандартами України. Виробник
морозива – ПП Сидорчук, м. Рівне.
Зразок масла, який ми вибрали для
перевірки, теж нас дуже подивував:
Масло солодко-вершкове «Селянське»,
72,6% жиру, містить рослинний жир!!!
Хоча на упаковці ніде не зазначено, що
це спред, а чорним по білому написано
МАСЛО.

все: спреди, маргарини, морозиво,
сири, додають його до кондитерських
виробів, шоколаду й майонезу.
І найдивніше: ця перевірка була
плановою і всі магазини про неї були
попереджені ще за 10 днів. Але з понад
40 відібраних зразків 29 уже перевірені.
І з них 13 – не відповідають нормам. А це
понад 45% неякісної продукції.
Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» держава бере на
себе оплату проведення лабораторних
досліджень відібраних зразків продуктів
промислових і непромислових груп.

або Хитрі технічні умови
замість держстандарту

– Щодо ковбас, то вони в нас дуже
різні, – розповідає Надія Кутиніна. –
Ковбаси можуть бути як неякісними та
ненатуральними, так і навпаки, хоча
останнє трапляється рідше.
Купуючи ковбасу «Лікарську»
уважно вивчайте маркування. На її
упаковці обов’язково повинен стояти
номер держстандарту ДСТУ 4436:2005.
Він поширюється на ковбаси варені,
сосиски, сардельки та м’ясні хлібці.
Перелік інгредієнтів має бути коротким,

й масова частка вологи перевищувала
норму. Відповідно, у ковбасі було дуже
мало м’яса. І так практично скрізь.

А штрафи – курям
на сміх

– Виробників, які продають неякісний товар, інспекція карає. Та їх це
не лякає…
– Ми накладаємо на них штрафні
санкції, які становлять 50% від вартості
отриманої партії товару . Та продавці нині
теж не дурні, вони навчилися хитрувати
і завозять на точки продажу маленькі
партії товару, тож штрафи їх не лякають.

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

ПАБ «PUBLIK»

Великий зал: «Всесвітня війна Z»: 14.40, 22.00; «Університет монстрів 3D»: 10.00; «Самотній рейнджер»: 12.00,

Виставка вітражів Адама Сталони-Добжанського (Польща, копії)
«Дивовижний світ Мікалоюса Чюрльоніса». Виставка живопису (копії).
«Сторінки історії». Виставка живопису Альфреда Ціслава.

4 липня: «Denijazz», м. Чернівці.
5 липня: «M-jazza», м. Чернівці.
6 липня: «Violin Stream Orchestra», м. Чернівці.
7 липня: «Beer Gun», м. Чернівці.
14 липня: «Violin Stream Orchestra», м. Чернівці.

16.40, 19.20.
Малий зал: «Біжи»: 18.00, 21.20; «Марафон»: 16.00, 19.50; «Джунглі»: 14.00.

Отруйні
іграшки у магазині:
нонсенс чи реалії?

Дитячі іграшки… Тут теж не слава
Богу! При перевірці фахівці інспекції
виявили в чернівецьких магазинах
дитячі іграшки із формальдегідами! А
це означає, що іграшка є токсичною.
За вимогами нормативних документів,
ця речовина не повинна перевищувати
0,1 мг/дц. куб, а їхній фактичний вміст
в іграшці – 0,12 мг/дц. куб. Формальдегіди дуже погано впливають на психіку
дитини та на її організм загалом.
За словами Надії Григорівни, на
всі іграшки – м’які, металеві чи з полімерних матеріалів – повинна бути
декларація про відповідність і висновок санітарно-гігієнічної експертизи,
який засвідчує їхню якість і безпеку для
здоров’я дитини.
Тому, якщо при купівлі іграшки у
вас виникають певні сумніви, вам слід
вимагати у продавців сертифікати і гігієнічні висновки. І обов’язково брати товарні чеки, які засвідчують факт вашої
покупки, за допомоги якого ви зможете
обміняти неякісний товар на якісний.
– Для того, щоби іграшка потрапила
на полиці магазину, вона повинна пройти кілька експертиз. Головна – санітарно-гігієнічна, де фахівці визначать
та дослідять, з яких матеріалів вона
зроблена, чи відповідає нормам, чи не
буде шкідлива для здоров’я дитини та
чи не виділяє токсичних речовин.
Для виробництва іграшок виробники повинні використовувати нешкідливі матеріали, які не містять отруйних
речовин і легко чистяться та дезинфікуються.
Фарба чи лак, якими покриті
дитячі іграшки, не повинні змиватися гарячою водою з милом
чи розчином хлорного вапна
впродовж 3-х хвилин. Міцність
фарби можна перевірити також
шляхом занурення іграшки у
розчин хлористоводневої кислоти чи гідрокарбонату калію.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Світова Війна Z 3D»: 14.40; «Університет монстрів 3D»: 10.00; «Одинокий Рейджер»: 12.00, 16.40,
19.20, 22.00.

ОРГАННИЙ ЗАЛ

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

7 липня, 18.30: Концерт органної музики.

УТ-1

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.40 «ТСН».
06.45,07.15,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.10 Комедiя «Хазяйка бiлих
ночей».
12.20 «Не бреши менi 4».
13.25 Комедiя «Службовий
роман».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Мелодрама «Сила. Повернення додому».
20.15 Т/с «Величне столiття.

Роксолана 3».
22.30,05.05 «Грошi».
23.55 Т/с «Борджiа». (3).
01.05,03.40 Бойовик «Фальшива
личина». (2).
02.30,03.05 «Маша i моделi».

Iнтер

05.30 Т/с «Сiмейний детектив».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Х/ф «Вторгнення».
11.10,12.20 Х/ф «Рiдна людина».
13.25,04.50 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
14.05 «Судовi справи».
15.35 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Земський лiкар. Життя заново».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Дружина офiцера».
23.20 Т/с «Шаповалов». (3).
01.15 Х/ф «Пряма i явна загроза». (2).
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.05 Д/ф «НЛО для Країни
Рад».

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,03.15 Погода.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Полiцейськ а
академiя 4: Громадяни в дозорi».
12.05,13.00,21.55 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с «Брат за брата
2».
16.40 Х/ф «Година пiк 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф «3000 миль до Грейсленда». (2).
01.20 Х/ф «Рок-н-рольник». (2).
03.20 Т/с «Закон Херрi».
04.10 Т/с «З тобою менi краще».

5 канал

06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,07.35,23.45,00.55,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00,01.00 «Час новин».

понеділок
понеділок

8 липня

теле
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Зграя», 4 с.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25, 08.15 Д/ф «В. Галкiн.
Перерваний полiт».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05,12.50,14.30,15.35,19.25
Погода.
10.20 Х/ф «Iнспектор Гулл».
12.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.55 Т/с «Жорстке правосуддя».
14.35 Право на захист.
14.55 Темний силует.
15.05 Вiкно до Америки.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Життя на рiвних.
15.55 Т/с «Соло для пiстолета з
оркестром».
18.20 Новини.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.30 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Зграя».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 Дiловий свiт. Тиждень.
02.35 Життя на рiвних.
02.50 Т/с «Жорстке правосуддя».
04.10 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник ФIФА.
04.45 Хiт-парад.
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Пiдсумки дня.

7 липня, 12.00: «Заздрісний котик».

07.05 «Час економiки».
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.55,09.50,10.55,11.55,12.50,13
.50,14.50,17.20,17.50,22.50,23.5
0,03.55,06.25 «Погода».
08.20,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10 «5 елемент».
10.10 «Велика полiтика».
11.15 «Час. Пiдсумки тижня з Т.
Даниленко».
12.10 «Новинометр».
15.15 «Мамина школа».
16.10 «Вiкно в Європу».
16.45 «Мотор».
17.25 «В кабiнетах».
18.15 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.15,05.00
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Податковий щоденник».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
00.30 «Акцент».
02.40 «Життя цiкаве».
04.20 «Не перший погляд».
04.40 «Кiно з Янiною Соколовою».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.30, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.40, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05,
4.05 Гороскоп
6.50, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45
Про казки
7.15 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Теми дня-неділя
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 23.25 Познайомимось?
14.10, 3.00 Гра долі
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.10, 00.30 Т/с «Глухар. Продовження».
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00 Х/ф «На все життя».
11.50 «Хай говорять. Скинути
все».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с «Подружжя».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Тiкати».
22.30 Х/ф «Клин клином».
Профiлактика.
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/ф
08.00 «Формула успіху»
09.00, 15.30, 22.25 01.30 03.10
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/ф «Дорогами України»
13.20 «Зав’язь»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.25, 00.10 «Концертна програма»
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/ф «Таємниці підводного
світу»
02.00 Д/ф «Подорож гурмана»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/ф

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.00, 15.15, 21.10 «Малятко»
07.10, 09.50, 15.05, 17.00, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
08.20, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.05 «Служба порятунку 101»
08.25, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.25 «Юний рятувальник»
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
17.30, 20.45 «Повний привід»
18.00 «Титани бізнесу»

19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00 «Бокс. Чернівці – Казахстан»

ТЕТ

20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4» з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Вiйна за
спадок».
23.20 «Битва екстрасенсiв».
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.20 Х/ф «Дiаманти для Джульєти».
03.55 Нiчний ефiр.

НТН

05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,06.45 Т/с «Свiтлофор».
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,23.55 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Кейт i Лео».
11.35,16.45 Т/с «Татусевi доньки».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Аладдiн».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
21.00 Ревiзор 2.
22.55,00.30 Т/с «Закрита школа». (2).
01.20 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Дружна сiмейка».
02.50,03.50 Зона ночi.
02.55 Де ти, Україна?
0 3 . 5 5 П р и с т р а с т i н а в к ол о
символiки.
04.10 Червона Земля (Terra
Vermelha).
04.40,05.20 Зона ночi. Культура.
04.45 Майстер музи.
05.00 Київ на рубежi столiть.

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп i Дейл бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
13.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Королева балу 3.
21.05 Вiталька.
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Т/с «Ворота». (2).
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку.

05.35 Х/ф «Перегони по
вертикалi».
06.40 Х/ф «Приватний детектив,
або Операцiя «Кооперацiя».
08.10,03.25 «Агенти впливу».
09.00,05.05 «Правда життя».
09.30 Х/ф «Сонячний удар».
11.20 Т/с «Острiв непотрiбних
людей».
15.05 Т/с «Лiкар».
19.00,01.30,04.10 «Свiдок».
19.30 Т/с «Хазяйка тайги».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7».
23.30 Т/с «Менталiст».
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.00 «Легенди карного розшуку».
03.00 «Речовий доказ».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

06.05 «Чужi помилки. На все
заради неї».
06.50,15.55 «Усе буде добре!»
08.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.20 «Зоряне життя. Життя з
чужим обличчям».
11.20 Х/ф «Моя мама - наречена».
13.00 Х/ф «Мама напрокат».
15.00 «Правила життя. Битва
дiєт».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

Новий канал

К1
07.00 М/ф.
09.10,14.30 Т/с «Маргоша».
10.10 Х/ф «Перша донька».
12.15,18.00 «Звана вечеря».
13.15 «Пороблено в Українi».
15.30 «КВК».
19.00 «Орел i Решка».
20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Х/ф «Володар стихiй». (2).
00.00 Х/ф «Секс драйв». (3).
01.50 Х/ф «Мiс Поттер».
03.15 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Зграя», 5 с.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «В. Стржельчик.
Вельможний пан радянського
екрану»,.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,10.35,13.05,19.00 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Х/ф «Фотографiя жiнки з
диким кабаном».
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.45 Свiтло.
13.10,18.40,21.10 Дiловий свiт.
13.20 Кордон держави.
13.35 Крок до зiрок.
14.15 Т/с «Жорстке правосуддя».
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с «Соло для пiстолета з
оркестром».
18.20 Новини.
19.10 Концерт до Дня молодi.
21.15 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Зграя».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 ТелеАкадемiя. Дайджест.
Краще за рiк.
02.20 Т/с «Жорстке правосуддя».
03.50 Як Ваше здоров`я?
04.40 М/ф.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Служба розшуку дiтей.
05.45 Пiдсумки дня.

«1+1»
06.05 «Служба Розшуку Дiтей».
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.55 «ТСН».
06.45,07.15,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.20 Т/с «Сила. Повернення
додому».
12.15 «Не бреши менi 4».
13.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
1 4 . 2 5 , 2 0 . 1 5 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 3».
16.45 «ТСН. Особливе».

17.10 Мелодрама «Сила. Повернення додому».
22.30,04.55 «Спецпроект
«Сiм`я».
00.10 Т/с «Борджiа». (3).
01.15,02.10,03.00 Т/с «Без
слiду».
03.45,04.20 «Маша i моделi».

Iнтер
05.30,18.10 Т/с «Земський лiкар.
Життя заново».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,20.30 Т/с «Дружина
офiцера».
11.05,12.20,04.10 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
15.55 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
23.20 Т/с «Шаповалов». (3).
01.15 Х/ф «Змова».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/ф «НЛО. За наказом
Гiтлера».

ICTV
04.55,06.40,02.15,03.55 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.40 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50 Т/с «Брат за брата 2».
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
23.00 Х/ф «Пiдривники». (2).
01.20 Стоп-10.
02.20 Х/ф «Гуркiт грому». (2).
04.00 Т/с «Закон Херрi».

5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.45,07.40,18.50,23.40,00.25,03
.20 «Час спорту».
06.50,08.50,23.45,00.55,03.25
«Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23
.00,01.00 «Час новин».

9 липня
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,1
7.20,17.50,22.50,23.50,03.55,06.
25 «Погода».
08.20 «Новини Київщини».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.35,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.00 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.10 «Трансмiсiя».
17.15 «Драйв-новини».
17.25 «Особливий погляд».
18.15,22.45,04.15 «Хронiка дня».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Агроконтроль».
23.30 «Crime news».
00.30 «Територiя закону».
02.40 «Акцент».
03.40 «Ранок iз зiркою».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Феєрiя мандрiв».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.10, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
21.00 Мовний бар
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.35
Подiї.
07.10, 23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Тiкати».

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Зграя».
07.15 Ера бiзнесу.
07.25, 08.15 Д/ф «М. Козаков.
Не дай менi, Боже, лишитися
розуму».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Погода.
09.05,21.15 Пiдсумки дня.
09.15,21.35 Офiцiйна хронiка.
09.20 Контрольна робота.
10.25 Х/ф «П`ятiрка вiдважних».
11.35 Х/ф «Пiдданi революцiї».
13.10,18.00,21.40 Дiловий свiт.
13.20 Українська пiсня.
14.00 Т/с «Жорстке правосуддя».
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с «Соло для пiстолета з
оркестром».
18.20 Новини.
18.40 Наш спорт. Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв.
19.00 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв.
2 1 . 5 0 К о н це рт п а м ` я т i М .
Воронiна.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Зграя».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Новини.
01.45 Про головне.
02.10 Т/с «Жорстке правосуддя».
03.40 Караоке для дорослих.
04.35 Життя на рiвних.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.45 «ТСН».
06.45,07.15,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.20 Т/с «Сила. Повернення
додому».
12.15,04.50 «Не бреши менi 4».
13.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
1 4 . 2 5 , 2 0 . 1 5 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 3».
16.45,04.35 «ТСН. Особливе».
17.10 Мелодрама «Сила. Повернення додому».
22.35,05.00 «Моя хата скраю».

00.00 Т/с «Борджiа». (3).
01.05 Бойовик «Вуличний боєць». (2).
03.25,04.00 «Маша i моделi».

Iнтер

05.30,18.10 Т/с «Земський лiкар.
Життя заново».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Дружина офiцера».
11.05,12.20,04.10 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
15.55 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
20.45 Футбол. Iнтер Суперкубок
України. «Шахтар» - «Чорноморець».
23.00 Д/ф «Система футболу».
00.00 Т/с «Шаповалов». (3).
01.40 Х/ф «Привид». (2).
03.40 «Подробицi» - «Час».

ICTV

04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.35,01.35,03.40 Погода.
05.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.45,20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
16.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф «Затяжний пострiл».
(2).
00.50 Кримiнальний облом.
01.40 Х/ф «Пiдривники». (2).
03.45 Т/с «Закон Херрi».
04.25 Т/с «З тобою менi краще».

5 канал

06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.55,03.25 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».

11.50 «Хай говорять. Батькогерой».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
02.00 Х/ф «Клин клином».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/ф
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 14.15, 15.30, 22.25, 01.30,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/ф «Дорогами України»
13.20 «Красен світ»
14.30, 00.10 «Концертна програма»
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/ф «Таємниці підводного
світу»
02.00 Д/ф «Подорож гурмана»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х/ф

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 15.05, 21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний світ»
09.00, 18.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

10 липня
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,13.50,14.50,16.55,1
7.20,17.50,22.50,23.50,03.55,06
.25 «Погода».
08.15,22.45,04.15 «Хронiка дня».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.50 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.00 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Драйв».
17.25 «Арсенал».
18.15 «Агроконтроль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15,04.40 «Акцент».
23.30 «Crime news».
00.30 «Новини Київщини».
02.40 «Територiя закону».
04.20 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 8.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 8.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 8.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 8.30, 14.10, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
16.30, 4.15 Привітай
21.00 Сімнадцять хвилин правди
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Гра долі

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20
Подiї.
07.10, 23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Тiкати».
11.50 «Хай говорять. Шукаю
маму».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».

86

теле
13.15 «Бокс. Чернівці – Казахстан»
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Душа» (1)

ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп i Дейл бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
13.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 «Веселi мамзелi».
20.15 Дайош Молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Т/с «Ворота». (2).
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку.

НТН
06.00 Х/ф «Перегони по
вертикалi».
08.30,16.45,19.00,01.35,04.30
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
7».
10.55,23.30 Т/с «Менталiст».
11.50,03.05 «Речовий доказ».
12.30,02.05 «Легенди карного
розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Хазяйка тайги».
14.50,17.00 Т/с «Громадянин
начальник 3».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.45 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
06.10 «Чужi помилки. Аварiя».
06.55,15.55 «Усе буде добре!»
08.55,18.15 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.20 «Зоряне життя. Вiйна за
спадок».

теле

02.00 Т/с «Успiх».
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 09.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 15.30, 16.10,
19.20, 22.25, 22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/ф
08.00 «Фейс-контроль»
08.30 Д/ф «Екотуризм»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/ф «Дорогами України»
13.20 «Експромт»
14.00 «Палітра»
14.25, 00.10 «Концертна програма»
16.30 «Я особистість»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро-платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/ф «Таємниці підводного
світу»
02.00 Д/ф «Подорож гурмана»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х/ф

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 15.05, 21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25, «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний
світ»
09.00, 18.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 Х/ф «Душа» (1)
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Червоне та чорне»
(2)

Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,06.45,22.05 Т/с
«Свiтлофор».
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.30 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,16.50,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10,00.50 Т/с «Закрита школа». (2).
01.40 Т/с «Купiдон».
02.30 Т/с «Дружна сiмейка».
03.15,03.50 Зона ночi.
03.20,03.55 Десята м уза в
Українi.
04.45,05.20 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмiшник.
05.10 Сонячна людина.

К1
07.00 М/ф.
08.50 «Добрий вечiр, тварини».
09.50,14.50 Т/с «Маргоша».
10.50 «Три сестри».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,18.00 «Звана вечеря».
13.50,23.00 Д/ф «Фактор ризику».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Молодi i нахабнi».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

понеділок
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ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп i Дейл бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
13.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Т/с «Ворота». (2).
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку.

НТН

05.50 Х/ф «Вiйна».
08.30,16.45,19.00,01.30,04.25
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
7».
10.55,23.30 Т/с «Менталiст».
11.50,03.00 «Речовий доказ».
12.30,02.00 «Легенди карного
розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Хазяйка тайги».
14.50,17.00 Т/с «Громадянин
начальник 3».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.40 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ

11.15 «Зоряне життя. Поверненi».
12.15 Х/ф «Три напiвграцiї».
14.55 «Правила життя. Битва
дiєт».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.50 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4» з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Розплата
за гордiсть».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.30 Х/ф «Дiаманти для Джульєти».
03.10 Нiчний ефiр.

06.10 «Чужi помилки. Смерть
Нефертiтi».
06.50,15.55 «Усе буде добре!»
08.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.05 «Зоряне життя. Розплата
за гордiсть».
11.05 «Зоряне життя. Життя
пiсля слави».
12.10 Х/ф «Посилка з Марса».
14.50 «Правила життя. Битва
дiєт».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4» з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Убитi

молодiстю».
23.20 «Битва екстрасенсiв».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Ще раз про любов».
03.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,06.45,22.05 Т/с
«Свiтлофор».
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.30 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,16.50,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10,00.50 Т/с «Закрита школа». (2).
01.40 Т/с «Купiдон».
02.30 Т/с «Дружна сiмейка».
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20,04.20 Зона ночi.
03.25 Десята муза в Українi.
04.25 Чорний колiр порятунку.
04.50,05.20 Зона ночi. Культура.
04.55 Княгиня Ольга.
05.05 Сон Алiни Костомарової.

К1
07.00 М/ф.
08.50 «Добрий вечiр, тварини».
09.50,14.50 Т/с «Маргоша».
10.50 «Три сестри».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,18.00 «Звана вечеря».
13.50 Д/ф «Молодi i нахабнi».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Заробити легко».
23.00 Д/ф «Пригоди iноземцiв
в Росiї».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

наші рослідування
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А тепер – мовою
закону

Back to 90-ті
або Як «колектори»
вибивають борги і чи
завжди це законно?

Якщо у вас з фантазією все гаразд, уявіть, що одного дня вам
зателефонували з невідомого номера і, представившись колекторами,
вимагають від вас повернути їм старий борг. Причому, вам навіть
не кажуть кому і за що ви винні, але влаштовують справжнє пекло.
Георгій КІСІЛІЦА потрапив у подібну халепу і звернувся до редакції з
проханням допомогти йому.
Кредитна історія
починалася райдужно

Ще 2006 року він узяв споживчий кредит
строком на 2 роки на 1800 грн. у компанії «Єврокредит» на купівлю бензопили. Уже через
три місяці погасив основну суму, залишилося
сплатити тільки 300 гривень відсотків. Тож через
тиждень прийшов доплатити решту.
− Яким же було моє здивування, коли побачив, що приміщення компанії «Єврокредит»
опечатане і нікого з працівників, окрім прибиральниці, на місці немає, – розповідав п.Кісіліца. − На
запитання, що сталося, у відповідь почув: «Фірма
збанкрутувала. Одного з власників посадили за
фінансові афери, інші втекли за кордон». Тоді я
вирішив звернутися до магазину, де купував бензопилу. Запитую: «Кому заплатити залишок?».
Продавець каже: «Вважайте, що вам пощастило.
Живіть як жили, а про борг забудьте». Я так і зробив. А через півроку виїхав з країни. 7 років був
на заробітках.
Торік зателефонувала мати, сказала, що мене
розшукують з банку «Надра», вимагають повернути борг за кредит. Я не надав цьому значення,
думав може вона помилилась і насправді питали
мого батька, оскільки його теж звуть Георгієм. Тим
більше, що жодних кредитів у «Надрах» я ніколи
не брав. Повернувшись на батьківщину, вирішив
все ж таки піти до відділення банку і з’ясувати,
чи справді я винен їм гроші. Консультант кредитного відділу відповіла, що так, але точної суми
заборгованості назвати не могла, оскільки моя
кредитна справа передана компанії «Прімоколлект-Капітал».

Друга дія «марлезонського
балету» виявилася сумнішою

Мені дали їхні контактні дані, і я зателефонував за зазначеним номером, – продовжив розповідь Георгій. – Почув у слухавці несподіване:
− Ви заборгували нам 4800 гривень.
− З чого така сума виникла? - питаю я.
− 2008 року брали споживчий кредит, заплатили лише 500 гривень. За шість років ваша
заборгованість зросла до 4800 гривень.
− Стривайте, – кажу консультанту, – Поперше, я брав кредит 2006 року, а по-друге, погасив основну суму – 1800 гривень.
− Я не знаю, що ви там платили, але в нас
зазначено, що ви погасили 500 гривень. У вас
квитанції про сплату боргу є?
− Ні, вони не збереглися.
− Тоді звертайтеся до банку.
− Чи можете ви мені показати документи з

моїм підписом, на підставі яких я маю заплатити
ці гроші?
− Це не ваша справа.
− Як це не моя справа? Я хочу бачити документи. Дайте мені вашу адресу, я сам прийду до вас.
− Для чого?
− Я хочу побачити свої документи і переконатися, що ви не аферисти, які вимагають від
мене гроші.
− Якщо ви бажаєте, то будь ласка. Але ми розміщені у Львові.
− Нічого. Я все одно приїду.
Консультант продиктував мені адресу і призначив дату зустрічі:
− У вас залишились ще два дні до погашення.
Якщо не зможете приїхати в п’ятницю, можете занести гроші в суботу або неділю.
Мене це дещо здивувало, бо яка ж організація
працює у вихідні? Вирішив трохи зачекати і відкласти поїздку.
Через кілька днів до мене знову зателефонували з того ж номера. Цього разу консультант
сказав, що компанія готова «пробачити» мені
тисячу гривень боргу, і тепер я маю погасити лише
3800 гривень. Моє прохання надіслати документи
знову проігнорували.
− А якщо я не заплачу ці гроші? - питаю консультанта.
− Тоді у нас з вами буде вже інша розмова.
Відтоді дзвінки не припинялися. Консультанти
невпинно телефонували ледь не щодня й вимагати
заплатити борг. Причому сума щоразу була іншою.
Один раз казали, що маю заплатити 4000 грн. ,
інший – 4800 грн. Коли я попросив їх припинити
вимагати з мене гроші, інакше я подам на них до
суду або ж напишу заяву в міліцію, вони лише
кидали слухавку. Та наступного дня вже інший
голос знову телефонував із тими ж вимогами.
Під час розповіді у Георгія, – а ми саме сиділи
з ним в редакції, – пролунав дзвінок мобільного.
На екрані висвітився стаціонарний номер з кодом Львова. Телефонували з «колекторської»
фірми. Я попросив поставити телефон на гучний
зв’язок, щоб прослухати розмову. Зі слухавки
пролунав приємний жіночий голос:
− Вам телефонують з компанії «Прімоколлект-Капітал». Ви мали заплатити нам 4800 грн.
боргу, але так цього і не зробили. Чому?
− Я хочу побачити документи, завірені моїм
підписом, де зазначено, що я маю заплатити ці
гроші, - відповів чоловік.
− Я надішлю вам СМС повідомлення із посиланням на сайт, зареєструвавшись на ньому, ви
зможете завантажити ваші документи.
− Стривайте, тут з вами хоче поспілкуватися
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один мій знайомий, – і передав мені слухавку.
Я назвав себе і своє видання та запитав:
− Перепрошую, ви колекторська фірма?
− Ні, ми не колектори.
− А на якій тоді основі вимагаєте гроші?
− Ми не зобов’язані вам відповідати, − сказала консультант і поклала слухавку.

Потерпілі об’єднуються
на форумах

Після розмови на мобільний все ж прийшло
повідомлення із посиланням на сайт компанії.
Та після реєстрації на ньому жодних документів
завантажити нам з Георгієм не вдалося. Хоча
це і не мало великого значення, бо сканкопії
договору не варто вірити, адже усі печатки і
підписи легко підробити у фотошопі лише за
кілька хвилин.
Проте інтернетівські пошуки увінчалися
успіхом. В одній із соцмереж я натрапив на
спільноту, в якій користувачі ділились історіями, подібними до тієї, що розповів п.Кісіліца.
На просторах інтернету виявилось іще декілька
форумів, де спілкувались «постраждалі» від
вимагань компанії «Прімоколлект».
На сайті фірми зазначено, що це група компаній, яка «була однією з перших, хто розпочав
купівлю портфелів із простроченою заборгованістю в Україні та на даний момент є лідером на
колекторському ринку за обсягом придбаних
портфелів». Тобто виходить, що такі компанії
просто «скуповують» у збанкрутілих
організацій старі борги, а потім за
допомогою психологічного (сподіваюсь, що тільки)
тиску намагаються вибити
їх із бідолашних позичальників. Компанії, банки, страхові
компанії продають бази даних
своїх клієнтів, а колектори шляхом
залякування по телефону чи візитом
«крутих» хлопців додому отримують
від переляканих громадян мільйони
гривень на рахунки. Відомі випадки,
коли люди, що мали борги, не
витримавши щоденного
тиску і погроз, накладали
на себе руки. Чимось нагадує лихі 90ті, коли «всі виживали, як могли», хіба не так?

1.До того моменту поки на вашу адресу
не буде надіслана належним чином завірена копія кредитного договору з усіма
його додатками, Ви маєте законне право
нічого не платити, бо, відповідно до ст.
516-517 Цивільного кодексу України,
даний період вважається «прострочкою
кредитора». Крім того, відповідно до п.4
ст. 613 ЦКУ, боржник не сплачує проценти за грошовим зобов'язанням за
час прострочення кредитора.
2.Встановлений законом строк позовної давності за цією кетегорією справ
складає три роки, тому уважно вивчіть
умови кредитного договору і, якщо в
ньому немає пункту про те, що сторони
дійшли згоди про збільшення строку
позовної давності до 5-10 років, ви взагалі не зобов’язані нічого їм платити, бо,
відповідно до п. 31 Постанови Пленуму
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ № 5 від 30 березня 2012-го «Про
практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»,
суди мають виходити з того, що у спорах стосовно споживчого кредитування
кредитодавцю забороняється вимагати
повернення споживчого кредиту, строк
давності якого минув. Початком перебігу строку позовної давності є день, коли
боржник, згідно з графіком платежів,
повинен був сплатити черговий платіж,
проте не зробив цього.
3.Відповідно до пункту 1 частини 2
статті 258 ЦКУ, до вимог про стягнення
неустойки (пені, штрафу) застосовується позовна давність в один рік.
4.Набридати Вам щоденними телефонними дзвінками колектори не мають
права, оскільки цим порушують ст. 32
Конституції України і підпадають під
ст. 182 Кримінального кодексу України
(порушення недоторканності приватного життя) та ст.355 ККУ (примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов'язань). Крім
того, до моменту, поки Ви не отримаєте
належним чином завірену копію договору, їхні дії кваліфікуються за ст. 189
ККУ – вимагання.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
Від редакції: Газета допомогла Георгію Кісілиці розплутати його кредитну історію. Сподіваємося, що крапка в ній поставлена. Та для цього нашому працівнику довелося звернутися до НБУ, юристів, скористатися пошуковими системами Інтернету. За порадою фахівця,
герой нашого розслідування навіть написав заяву до міліції за місцем проживання. Зрозуміло, що все це не тільки забрало море часу, але й спричинило зайвий головний біль та й з’їло
нерви.
Тож чи не пора серйозно ставитися до законів, а ще краще – знати їх.
Принаймні уважно читати договори та зберігати платіжки. Коли ж банківський працівник
порахував, у скільки обійшлася бензопила Георгію, то вхопився за голову…
Це, так би мовити, одна сторона медалі. Інша – державний захист громадян від шахрайства.
Тут нам сказати, на жаль, нічого…

відпочинкові
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Подорож дитячого колективу
за кордон: найважче – вперше

Греція, Сербія, Італія, Іспанія, Франція... У цих країнах колектив брав участь у фестивалях неконкурсного характеру. В
Румунії учасники «НЕОГАЛАКТики» вже змагалися у конкурсі:
вперше посіли друге місце, а вдруге – перемогли!
Ось і це інтерв’ю «Версіям» хореограф-постановник
колективу Ольга Галак давала просто з фестивалю в Іспанії,
де вона сама як танцівниця дорослого колективу бере участь
у конкурсі.
– Отже, як долаються бюрократичні перепони на
шляху дитячих колективів на зарубіжні фестивалі?
– Зазвичай дирекція фестивалю надсилає запрошення на
колектив і бронює готель. Далі розпочинається спілкування
з консульством. Звісно, у таких випадках виникає безліч запитань, але в консульствах відповідають неохоче, коротко,
і кладуть слухавку. Перші поїздки до консульств у нас були
найважчими. Після збору пакету документів, бувало, чогось
бракувало, тож треба було довозити до Києва.

Найбільше проблем - з дітьми, один з батьків яких перебуває за кордоном. Адже потрібен дозвіл на вивезення дитини, а
батько, наприклад, десь у Європі заробляє гроші… Але ми знайшли вихід: батько пересилав письмовий дозвіл. Та це займає
час, і якщо поїздка за місяць-два, то лист може і не встигнути.
Бувало, що діти через це просто не могли поїхати – а це для
них психологічна травма. Або ще гірше - якщо батьки в розлученні або в поганих стосунках, і батько просто «з принципу»
не давав нотаріального дозволу на виїзд дитині. Загалом, чим
більше займаєшся оформленням документів, тим простіше.
– Що пропонують подібні фестивалі учасникам,
окрім виступів?
– Можливість побачити іншу країну й активно відпочити.
Купання в морі, загоряння на пляжі, прогулянки на катерах,
відвідування аквапарків… Чудове дозвілля – за однієї умови:
якщо до нього гарно підготуватися і правильно оформити всі
документи для подорожі.

З дитиною за кордон на відпочинок
Консультує завідувачка сектору інформаційних технологій Управління ДМС
України в Чернівецькій області Оксана Мотозюк:
З батьками – у
батьківському паспорті

При оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та
одночасному внесенні даних про дітей
до закордонного паспорту батьків необхідно написати відповідну заяву, в якій
потрібно вказати про внесення даних
про дітей.При цьому до органу ДМС
подається свідоцтво про народження
дітей і квитанція про сплату за послуги.
У разі, якщо неповнолітній, дані якого
вносяться до паспортного документа
батьків, вже отримав паспорт громадянина України, це документ також
подається. За бажання батьків можна
не лише внести дані про дитину, а й
вклеїти їхні фото. Органи міграційної
служби вклеюють фотокартки дітей у
віці від 5 до 18 років. Тому, якщо ваші
діти саме такого віку, необхідно також
додати до документів фотокартки розміром 35 х 45 мм.
Якщо паспорт для виїзду за кордон

у вас уже є й потрібно лише внести дані
дитини та вклеїти її фотографію, це обійдеться у 18,63 гривень за послуги та
8,5 гривень держмита (за умови формлення документа у звичайному режимі,
протягом календарного місяця) та 37,26
гривень плюс 17 гривень держмита (за
термінове виготовлення документа
впродовж 10 робочих днів).
Якщо ви одночасно оформляєте
закордонний паспорт та замовляєте
внесення даних про дітей та вклейку
фотографії дитини у звичайному режимі, необхідно сплатити 18,63 гривень за
послуги, в разі термінового оформлення
- 37,26 грн.

Дитина перетинає
кордон без батьків

Проїзний документ дитині видають
строком на три роки, він має чотири
сторінки для проставляння віз і відміток при перетині кордону. Фотографії

Україною – автостопом:
дешево і надзвичайно цікаво
Мандрувати Україною можна
практично безкоштовно.
Відкриваючи для себе світ
подорожей, любителі активного
відпочинку нерідко обирають
автостоп як альтернативу
поїздці автобусом, потягом
чи літаком. Такий
метод пересування не
тільки залишає купу
незабутніх вражень і
неповторних емоцій,
а й заощаджує ваші гроші!
Адже, за словами 18-річного
подорожувальника Максима
Завалля, він витрачає за
кількаденну поїздку… близько
20 гривень!

Творчі діти влітку не тільки насолоджуються канікулами.
Зазвичай вони поєднують відпочинок з роботою. Учасники
народного ансамблю хореографічного мистецтва «НЕОГАЛАКтика»,
який існує в Чернівцях уже 18 років (художній керівник – Неоніла
Галак), де тільки не побували під час канікул у рамках обміну
народними культурними традиціями між країнами!

– Захоплення автостопом розпочалося з поїздки до Львова, – розповідає
Максим. – Почувши знайомі акорди,
підійшов до музиканта просто на вулиці.
Це був Святослав Бойко, екс-вокаліст
групи «Широкий лан». Він і запропонував мені розвіятися, подорожуючи автостопом. Я спочатку скептично сприйняв
ідею. Тоді для мене автостоп і Україна
були цілком несумісними речами. Думав, що таке буває тільки у фільмах. Але
спробував, і мені сподобалось.
Хлопець мандрує автостопом ось
уже третій рік. Фактично всюди Максим
ночує в наметі, лише в Полтаві заночував удома у водія, який підвозив його на
етнофестиваль «Підкамінь».
– Заночувавши в будинку чоловіка,
що мене підвозив, уранці я зібрався на
фест, – згадує хлопець. – Трасою треба
було робити гак в 60 кілометрів. Подивившись на карту, я знайшов коротший
шлях, який пролягав через ліс. Вийшовши о 9-й годині з самою лише картою в
руках, прибув на місце призначення о

10 вечора. Відстань в 15 кілометрів я
подолав «лише» за 13 годин. Коли добрався, і побачив людей, був неймовірно
щасливий.

вклеюють у документ, незалежно від
віку дитини, в обов'язковому порядку.
Окрім фото дитини, її свідоцтва про
народження, квитанцій про сплату
держмита і послуг, слід надати ще
нотаріально засвідчену згоду обох
батьків на видачу документа. Оплата
проїзного документа дитини складається з вартості послуг – 30,35 грн
і вартості бланку – 19,74 грн. У разі
термінового (впродовж 10 днів) оформлення вартість послуг – 60,70 грн, і
вартість бланку – 19,74 грн.

Вибір документа
– за батьками

Що обрати – проїзний документ
або просто внести дані в батьківський
паспорт? Якщо ваша дитина подорожуватиме світом без вас, то їй потрібний
окремий проїзний документ, якщо ж
тільки з вами – просто занесіть її дані до
свого паспорту. Можна також вчинити
і те, й інше.
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«Для мене автостоп і Україна були
цілком несумісними речами. Думав,
що таке буває тільки у фільмах. Але
спробував, і мені сподобалось...»

и
д
а
р
По алих»:
«був
Навіть якщо ви й подорожуєте
автостопом, гроші все ж знадобляться. Ніколи не знаєш, хто тебе
підвозитиме. Інколи треба залишити водієві якусь символічну суму.

– Перша поїздка була на фестиваль
«Рурисько» в Бережанах Тернопільської
області, – продовжує Максим. – Досвід
був не дуже вдалим, важко було «стопити». Адже часто зупиняв транспорт у за-

тільки негативну інформацію. «Вовків
боятися – до лісу не ходити». Буває всяке,
але ж автостоп – це пошук пригод!
– Подорожуючи автостопом, будьте
відкритими, простими, щирими, – радить

боронених місцях: на підйомах, спусках,
де, як би не хотіли далекобійники, вони
просто не в змозі зупинити багатотонну
вантажівку.
Лише згодом юнак відкрив для себе
спеціалізовану літературу і дізнався про
те, що існують цілі спілки автостоперів
і правила «стопу» (див. «Поради «бувалих»).
– Якщо 2011 року я їздив тільки на
фестивалі, то в 2012 катався вже глобальніше, – згадує Максим. – 2012-го тільки одного разу вертався додому під час поїздки,
бо виникли деякі форс-мажорні обставини
зі спорядженням. Узяв із собою забагато
речей, рюкзак розірвався.
– Одного разу вирішив поїхати до
Москви, – зізнається юнак. – Але прикордонники мене зупинили через призовний
вік. Довелося повернутися. Подорожувати
не припинив. Подався до Криму. Там на
мене теж чекав не найкращий відпочинок.
Оскільки я перегрівся на сонці, в мене почалися галюцинації: боявся, що мене з’їсть
спальний мішок (сміється).
Свій маршрут Максим не розплановує. Діє спонтанно. І радить особливо не
прислухатися до новин, у яких подають

автостопер. – Пам’ятайте, що водій – теж
людина. Говоріть і розважайте його. По
суті, автостоп – обмін послугами: вас
підвозять, а ви не даєте заснути в дорозі.
Тому, сівши в автомобіль, не слід мовчки спостерігати пейзажі. Похмурого й
нудного попутника водій може висадити
дорогою – і матиме рацію. Вивчіть кілька
стандартних фраз мовою тієї країни, в
якій подорожуєте: «куди ви їдете?», «чи
можете мене підвезти?». Якщо ж потрапили в країни Сходу і не володієте мовою,
спілкуйтеся мовою жестів. Головне, будьте активними та цікавими. Підтримуйте
розмову, уникаючи тем політики, релігії
– тут можна не зійтися в думках з водієм.
Не критикуйте музичні смаки водія. Із цим
треба змиритися, бо «хто платить, той і
музику замовляє».
Отже, якщо, зваживши всі плюси
і мінуси, ви все таки надаєте перевагу
автостопу, – дійте категоричніше і хоробріше, будьте оригінальними шукачами
і винахідниками. Тоді оточення постане
перед вами в усій красі та розмаїтті, вирве вас з рутини повсякденності.

Марина ХАРЧУН, «Версії»

• вирушати в подорож уперше краще із досвідченим другом або
знайомим. Вкрай не рекомендується подорожувати самотній
дівчині;
• набивати весь свій гардероб у валізи не слід, оптимальний
варіант – рюкзак за спиною з мінімумом речей (3-4 комплекти
одягу на різні погодні умови, який не шкода забруднити);
• заздалегідь подбайте про нічліг. Всесвітня програма
«couchsurfing» дозволяє домовитись про безкоштовну ночівлю
з мешканцями будь-якої країни;
• вибирати місця для зупинки транспорту потрібно досить
ретельно. Не слід стояти на підйомі дороги, спуску, біля залізничного переїзду. У Європі заборонено зупиняти машини на
автобані (в Італії ж взагалі заборонений автостоп, там вас ще
й оштрафують. Місцева поліція з недовірою ставиться до громадян з українським паспортом). Ідеальне місце – автостоянка,
біля якої є кафе. Там зупиняється багато машин, в тому числі і
далекобійники, які особливо раді співрозмовникам у дорозі;
• відмовляйте водієві, якщо він не вселяє вам довіри, ви сумніваєтесь в його адекватності.

Автостопер збільшує свої шанси на швидке знаходження
транспортного засобу, якщо він:
• одягнений у яскравий одяг (так-так, у хітчхайтингу є свій
дрес-код);
• у руках табличка з написом населеного пункту, куди він
прямує;
• доброзичливий, усміхнений, справляє приємне враження.
Негативні думки, похмурий настрій значно погіршують «стоп»,
навіть якщо вам здається, що все чудово приховане.
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резонансні

Балкони з дітьми вже падали, чекатимемо
тепер на отруєння?
або Про білих і чорних громадян України

Від нинішнього, 2013-го, року санепідслужба регіонів позбавлена
своїх контрольних повноважень. Тепер дитячі відпочинкові табори,
шкільні їдальні та дошкільні навчальні заклади перевіряють лише
раз на рік, а об’єкти громадського харчування, тобто їдальні, кафе,
бари та ресторани – раз на 5 років. Коли ж громадянин поскаржився,
приміром, на те, що отруївся, буковинська Держсанепідслужба має
отримати з Києва дозвіл на перевірку. Але й цього недостатньо, бо
інколи на такий дозвіл треба чекати від 30 до 45 днів!
На дитячі харчоблоки
начхали...

– Після реорганізації державних санепідстанцій, тобто від нинішнього року, область має лише
головного державного санітарного лікаря та двох
його заступників. Усі решта працівників СЕС, перейменованої на Держсанепідслужбу, вважаються простими державними службовцями, – повідомив Юрій Падурару, начальник управління
організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Головного управління
Держсанепідслужби в Чернівецькій області, коли редакція звернулася до нього із проханням узяти кореспондента в рейдову перевірку
стану дитячих літніх закладів відпочинку. Та, як
з’ясувалося, до цієї процедури санепідслужба
тепер не має жодної дотичної. Бо віднині цим
керує Департамент освіти та молоді облдержадміністрації, який може лише запрошувати представників санітарного та епідеміологічного нагляду
до власних перевірок. А може й не запрошувати.
Тож працівникам харчоблоків дитячих таборів
нема чого боятися: ніхто їх раптово не заскочить
на недовкладанні продуктів у порції, неякісному
приготуванні страв чи на санітарних порушеннях, скажімо, неправильному зберіганні м’яса,
молочних продуктів тощо або ж неправильному
використанні дошок для нарізання. Бо ж заборонено, приміром, користуватися одним столом
для приготування салатів і розрізання сирого
м’яса. Одне слово, тонкощів у цій справі багато
і їх треба ще спромогтися помітити.
Щоправда, за словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Гопко, відповідальність за прийняття
продуктів харчування, за перегляд супровідної
документації, що посвідчує якість, за дотримання всіх можливих правил на харчоблоці від
миття посуду до проведення дезінфекції перекладається, чи то пак покладена на медичного
працівника дитячого закладу відпочинку.
«Тобто всі ці речі контролюються людиною,
яка працює щодня в закладі», – підкреслила
Наталія Василівна.
Минулими ж роками санітарні лікарі протягом усього літа об’їжджали відпочинкові дитячі заклади – це входило до їхніх обов’язків.
Нині ж, як нам повідомили батьки, в одному
з таборів у кімнатах, де мешкають юні відпочивальники, вогко й сиро та пахне цвіллю.
Однак табір працює. Та оскільки працівники
редакції самі цього не бачили,то ж і виявили
журналісти бажання поїздити таборами разом
із санітарними лікарями. Однак не вийшло.
Будемо їздити з представниками Департаменту освіти та молоді. Бо Держсанепідслужбу позбавили цієї функції. З огляду на європейські
стандарти, воно може й правильно. Та як бути
зі стандартами нашого менталітету й нинішнього періоду становлення нашої держави,

який називається первинним накопиченням
капіталу?! Вітчизняні бізнесмени, не побоюся цього слова, у більшості своїй – страшні
люди. Бо задля «навару» чи зменшення витрат підуть на будь-які порушення. І те, що
вже сталося на теренах дитячого відпочинку в
Україні тільки у червні, – тому підтвердження.
Найбільш резонансна подія – падіння дітей з
балкона в кримському санаторії «Юність» і загибель дівчинки. Торік цей санаторій потрапив
до рейтингу Міністерства курортів і туризму
Криму як об’єкт, що не рекомендується для відпочинку. Але нинішнього року його викреслили
з «чорного списку». До слова, у пресі, зокрема,
в «АіФ Україна», з’явилися повідомлення, що
за останні роки в цьому санаторії загинуло 4
дитини. Місцева ж влада відхрестилася від
санаторію. За словами очільника Мінкурортів
Криму, юрисдикція влади автономії на подібні
держструктури не поширюється.

«Вільне
плавання»
громадського
харчування

Та повернімося, так
би мовити, до наших баранів. Гадаємо, батьки
й не здогадуються
про те, що, згідно з
Постановою Кабміну №869 від 14
вересня 2012 року,
шкільні їдальні перевіряються один
раз на рік, як і оздоровчі дитячі заклади.
А щодо колишньої
с а н і т а р н о -епідеміологічної станції, яка все ж таки
стояла на сторожі нашого здоров’я,
то після неї залишилося 18 спеціалістів, які
працюють за такими напрямками: санітарний та
епідеміологічний нагляди разом із санітарною
охороною територій та відділ соціально-гігієнічного моніторингу й державних реєстрів.
Крім того, є ще сектори, які практично виконують технічну роботу з обслуговування відділів.
Там теж трудяться 18 осіб.
Якщо чесно, то нині нам було би лячно відправляти своїх дітей на відпочинок. Та й до їдальні чи ресторану тепер ходити, як висловлюється
молодь, «стрьомно». Бо про те, що можна знайти
в таріліці супу, «Версії» вже писали.

Офіційно: Хто контролює,
як і скільки?

Щоби не бути голослівними, пропонуємо
інтерв’ю з Наталією ГОПКО, начальником

Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області, головним
державним санітарним лікарем області:
– На сьогодні державний санітарний епідеміологічний нагляд здійснюють Головне
Управління Держсанепідслужби у Чернівецькій
області та його відокремлені структурні підрозділи. Зокрема, в місті Чернівці – це Чернівецьке
міське управління Головного управління Держсанепідемслужби у Чернівецькій області.
Про періодичність державного санітарного контролю
Всі без винятку заклади громадського
харчування віднесені сьогодні до низького ступеня ризику, тому перевіряються один раз на
п’ять років. У випадку, якщо остання планова
перевірка відбулася незалежно від терміну до
введення нового порядку і не було виявлено
порушень санітарного законодавства, то термін
5 років множиться на 1,5 і таким чином пролонгується до 7,5 років. Це стосовно частоти і
стосовно планового контролю. Тобто йдеться
про перевірки, які плануються і вносяться до
плану роботи на рік. Про планові перевірки ми
попереджаємо власника закладу за 10 днів.
Утім, коли люди чекають перевірки, то мають можливість підготуватися до неї. І хоча іноді ситуація є не надто об’єктивною і реальною,
але я вбачаю і в цьому користь. Бо навіть якщо
власник, готуючись до перевірки, приведе свій
заклад – його приміщення, інвентар,
обладнання до кращого стану,
ніж було перед тим, це вже
теж позитив, бо виграє від
такої ситуації тільки споживач.
Позапланові перевірки
Законом України передбачені і позапланові
перевірки. Їх ми здійснюємо і за зверненнями громадян – це скарги, заяви.
До речі, може бути й заява
самого підприємця або власника закладу. Зазвичай такі
заяви надходять через необхідність отримати документ дозвільного
характеру, висновок санепідекспертизи
тощо.
Підстав для позапланових перевірок не так
і багато. Але, якщо надходить скарга на заклад
харчування, що вимагає його перевірки, то нам
необхідно ще отримати згоду центрального органу
виконавчої влади. У нашому випадку – це Держсанепідслужба України. І тільки за умови отриманого
погодження ми проводимо позапланову перевірку.
Згідно з порядком, установленим законодавством, скарга розглядається, а заявник
інформується про результати терміном до 30
календарних днів. Зрозуміло, ми є заручниками
ситуації в даному випадку. Тому, коли ця процедура тільки почала працювати після реорганізації служби, траплялося, що згоду ми ще не
отримали, а 30-тиденний термін уже вичерпаний.
Тоді ми інформували заявника про те, що перевірка буде проведена за фактом отримання такої
згоди. І вже через 45-тиденний термін, як це й

передбачається законодавством, інформували
про результати перевірки.
Перед позаплановими перевірками ми не попереджаємо про їхнє проведення. Тому, звичайно, їхні результати більш дієві та реальні.
Шкільні їдальні та дошкільні навчальні
заклади
Ми перевіряємо не окремо харчоблок, а загалом навчальний чи дошкільний заклад планово
один раз на рік. Бо вони належать до об’єктів високого ступеня ризику. Але процедури планового
й позапланового контролю дотримуємося. Тобто,
якщо перевірка планова, то попереджаємо за 10
днів до неї. Якщо позапланова, то діємо згідно з
чинним законодавством. Але позапланові перевірки здійснюються зараз і на розпорядження
голови облдержадміністрації. Це робиться тоді,
коли є ризики для здоров’я дітей, як от, скажімо,
остання ситуація, коли виникла епідколізія у дошкільному навчальному закладі міста Києва. Ми
отримали доручення від Держсанепідемслужби
України і від Міністра охорони здоров’я на проведення позапланових перевірок, щоби виявити
ризики для здоров’я дітей, відповідно вжити заходів, щоби за фактами виявлення їх ліквідувати.
Позаміські заклади стаціонарного оздоровлення
Ми проявили ініціативу, тож нині перевірки мають на меті не шукати-відшукувати порушення та
карати винних, а частково надавати й консультативну допомогу там, де вона потрібна. І, головне,
допомагати у вирішенні проблем. Водночас ніхто
не пройде повз порушення, якщо вони є.
Іншими словами, наші перевірки мають
більш моніторинговий і консультативний характер, оскільки насправді оздоровчі заклади теж
є такими об’єктами, що перевіряються один раз
на рік. Для порівняння: ще два роки тому такі
перевірки були щодекадні.
У складі комісії освітян ми перевіряли табори
на етапі організації та підготовки до роботи. Адже
оформлення акту прийняття – обов’язкова умов
для старту роботи такого закладу. Тож перевірки відбулися скрізь. І всі зауваження, зроблено
нами, були враховані. Коли, приміром, виявили
відхилення у зразках води, то порекомендували
заходи, спрямовані на поліпшення її якості. Потім
відібрали зразки повторно. І тільки при отриманні
результатів без відхилень заклад отримав дозвіл
на відкриття.
Цьогоріч ми у складі комісії з освіти відвідали 11
таборів, тобто перевірили їх одноразово вже під час
роботи. Ще два стаціонарні позаміські оздоровчі
заклади буквально зараз починають працювати.
Протягом червня діяли ще й наметові та пришкільні
табори. Їхня готовність до прийому дітей також
перевірялася.
А тим часом, їдальня Верховної Ради
щоранку починає роботу з прийому…
санепідслужби. Лікарі беруть на аналіз
проби усієї їжі народних обранців, а
страви затверджуються на кулінарній
раді. Невже здоров’я нардепів цінніше
за дитяче?

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
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УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Зграя».
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30, 08.15 Д/ф «С. Говорухiн.
Вертикаль долi».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,13.20,22.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Д/ф «Київськi мости».
10.10 Книга.ua.
10.45 Х/ф «Ралi».
12.25 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
12.55 Хай щастить.
13.15,16.55,21.20 Дiловий свiт.
13.25 Т/с «Жорстке правосуддя».
14.50 Дiловий свiт. Агросектор.
14.55 Т/с «Соло для пiстолета з
оркестром».
16.30 Останнє попередження.
17.10 Новини.
17.30 Наш спорт. Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв.
17.45 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Зграя».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 Ближче до народу.
02.35 Т/с «Жорстке правосуддя».
04.00 Книга.ua.
04.20 Хто в домi хазяїн?
04.45 Хiт-парад.
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.20 «ТСН».
06.45,07.15,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.20 Т/с «Сила. Повернення
додому».
12.15,05.10 «Не бреши менi 4».
13.20,04.20 «Росiйськi сiмейнi
драми».
1 4 . 2 5 , 2 0 . 1 5 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 3».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Мелодрама «Сила. По-

вернення додому».
22.30 «Пекельна кухня 3».
00.35 Т/с «Борджiа». (3).
01.40 Бойовик «Вуличний боєць». (2).
03.10,03.45 «Маша i моделi».

Iнтер

05.30,18.10 Т/с «Земський лiкар.
Життя заново».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
0 9 . 1 0 , 2 0 . 3 0 Т / с « Д ру ж и н а
офiцера».
11.05,12.20,04.10 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
15.55 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
22.25 Т/с «Шаповалов».
01.20 Х/ф «Спiвучасник». (2).
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

04.55,06.35,01.35,03.05 Погода.
05.00 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 5».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40,20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Немає дороги назад». (2).
00.55 Нетаємнi файли.
01.40 Х/ф «Затяжний пострiл».
(2).
03.10 Т/с «Закон Херрi».
03.55 Т/с «З тобою менi краще».

5 канал

06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,23.45,00.55,03.25 «Огляд
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,
23.00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Х/ф «Зграя», 8 с.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25, 08.15 Д/ф «Т. Васильєва.
У мене янгольський характер».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.30,10.45,13.20,15.00
Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.45 «Вiра. Надiя. Любов».
10.50 Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом».
13.10,16.45,21.20 Дiловий свiт.
13.25 Т/с «Жорстке правосуддя».
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Т/с «Соло для пiстолета
з оркестром».
17.00 Новини.
17.15,20.35 Наш спорт. Легка
атлетика. ЧС серед юнiорiв.
17.30 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Зграя».
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 Про головне.
02.00 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.10 Т/с «Жорстке правосуддя».
04.45 Хiт-парад.
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35 Пiдсумки дня.
«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.15,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
07.10 «Особистий рахунок».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.20 Т/с «Сила. Повернення
додому».
12.15,02.15 «Не бреши менi 4».
13.20,03.20 «Росiйськi сiмейнi
драми».
14.25 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 3».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Мелодрама «Сила. Повернення додому».
20.15 «Вечiрнiй Київ - 2013».
22.05 Комедiя «Вiйна родини
Роуз». (2).

00.30 Трилер «Експеримент».
(2).
04.25 «Ремонт +».

Iнтер
05.30,18.10,04.25 Т/с «Земський лiкар. Життя заново».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,18.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Дружина офiцера».
11.05,12.20 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським».
13.15 «Судовi справи».
15.00 «Сiмейний суд».
15.55 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Слiпе щастя».
00.40 Х/ф «Вогняний ринг».
02.30 Д/ф «Смерть за рецептом».
03.20 «Подробицi» - «Час».
ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей.
04.45,06.30,01.40,03.10 Погода.
04.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.40 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв 5».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.45,20.05 Т/с «Самотнiй
вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф «Мотиви». (2).
01.45 Х/ф «Немає дороги назад». (2).
03.15 Т/с «Закон Херрi».
04.00 Т/с «З тобою менi краще».
5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.45,07.45,18.50,23.40,00.25,0
3.20 «Час спорту».
06.50,00.55,03.25 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,23.00,01.00 «Час новин».
07.05 «Час економiки».
07.15,08.10,22.40,23.20,00.15,0
2.35,03.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Зверни увагу з Т. Ра-

понеділок
четвер

11 липня

теле

07.30 «Зверни увагу з Т. Рамус».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,16
.50,17.20,17.50,22.50,23.50,03.5
5,06.25 «Погода».
08.20 «Драйв-новини».
08.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
08.40 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.00 «Час. Пiдсумки
дня».
16.10,00.30 «В кабiнетах».
17.25 «Акцент».
18.15 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.10 «Реальний сектор».
22.45,04.15 «Хронiка дня».
23.30 «Crime news».
02.40 «Зверни увагу».
04.20 «Життя цiкаве».
04.40 «Територiя закону».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.05, 21.00 Мовний бар
14.10 Сімнадцять хвилин правди
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

ТРК «Україна»

06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20
Подiї.
07.10, 23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
09.10,12.50,17.15,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Тiкати».
11.50 «Хай говорять. Воскресла
дочка».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
02.00 Т/с «Успiх».
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/ф
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30 Д/ф «Екотуризм»
09.00, 14.15, 15.30, 01.40, 03.10
«Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Палітра»
11.40, 17.32 «Зорепад побажань». «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/ф «Дорогами України»
13.20 «Невигадані історії»
14.30, 00.10 «Концертна програма»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «На музичній хвилі»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку із
громадянами»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/ф «Походження стилю»
02.00 Д/ф «Глобальне попередження»
02.40 «Енциклопедія дизайну»
04.00 Х/ф

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.30, 21.10 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00 , 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний
світ»
09.00, 18.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон»
13.40 «Золота колекція кінематографа»
15.25 «Подружки»
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Червоне та чорне»
(2)

12 липня
мус».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,1
6.10,17.20,17.50,22.50,23.50,06
.25 «Погода».
08.15,22.45,04.15 «Хронiка
дня».
08.25 «Ранок iз зiркою».
08.45 «Трансмiсiя-новини».
09.15,13.10,14.10,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,2
1.10,01.15,05.00 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.15 «Мотор-новини».
17.25 «Не перший погляд».
18.15 «Реальний сектор».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.15 «Особливий погляд».
23.30 «Crime news».
23.45,00.30,02.40 «Хронiка
тижня».
03.40 «В кабiнетах».
04.20 «Новини Київщини».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.10, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.05 Мовний бар
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
21.00 Сімнадцять хвилин правди
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20
Подiї.
07.10 Т/с «Глухар. Продовження».
09.10,12.50,17.15,21.00 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Тiкати».
11.50 «Хай говорять. Наречений для росiйської бабусi».
15.25,02.40 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Укра-

їна».
23.20 Т/с «Охоронець 3». (2).
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 17.32, 22.25 «Святині
Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/ф
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/ф «Світ квітів»
09.00 15.30 22.40 01.30 03.10
05.30 10.00 10.25 «Подіум її
життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/ф «Дорогами України»
13.20 «Експромт»
14.00 «Буковинчики-веселинчики»
14.30 00.10 «Концертна програма»
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/ф «Смаки культур»
02.00 Д/ф «Дорогами України»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х/ф
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.30, 09.25, 15.05, 21.10
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.35,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний
світ»
09.00, 18.00 Т/с «Дінотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Смертельні канікули» (2)

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп i Дейл бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
13.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 4 весiлля.
19.50 Веселi мамзелi.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Х/ф «Омен». (3).
03.15 До свiтанку.

НТН

05.45 Х/ф «Вiйна».
08.30,16.45,19.00,01.30,04.20
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
7».
10.55,23.30 Т/с «Менталiст».
11.50,03.00 «Речовий доказ».
12.30,02.00 «Легенди карного
розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Хазяйка тайги».
14.55,17.00 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.45 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

06.25 «Чужi помилки. Жiноча
дружба».
07.10,15.55 «Усе буде добре!»
09.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.45 «Зоряне життя. Убитi
молодiстю».
11 . 4 5 « З о р я н е ж и т т я .
Самовбивцi-невдахи».
12.40 Х/ф «Жiнка, не схильна до
авантюр».
14.50 «Правила життя. Битва
дiєт».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї 4» з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Сльози
клоуна».
23.25 «Битва екстрасенсiв».

00.30 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Акселератка».
02.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,06.45,22.05 Т/с
«Свiтлофор».
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.05 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.25 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,16.45,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Аладдiн».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10,00.40 Т/с «Закрита школа». (2).
01.35 Т/с «Купiдон».
02.20 Т/с «Дружна сiмейка».
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10,04.15 Зона ночi.
03.15 Подорож у втрачене минуле.
03.45 Мольфар.
04.20 Вище неба.
04.50,05.15 Зона ночi. Культура.
04.55 Тася.
05.05 Цiнуйте майстрiв змолоду.

К1
07.00 М/ф.
08.50 «Добрий вечiр, тварини».
09.50,14.50 Т/с «Маргоша».
10.50 «Три сестри».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,18.00 «Звана вечеря».
13.50 Д/ф «Пригоди iноземцiв
в Росiї».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Батьки-одинаки».
23.00 Д/ф «Фактор ризику».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф «Чiп i Дейл бурундучки-рятiвнички».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50,12.50 Т/с «Та, що говорить з привидами».
13.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
14.50,19.15 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
18.00 4 весiлля.
19.50 Богиня шопiнгу. Без цензури.
20.15 Дайош молодьож!
21.20 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
01.25 Х/ф «Омен 2: Демiєн».
(3).
03.10 До свiтанку.
НТН
05.50 Х/ф «Вiйна».
06.00 «Правда життя».
08.30,16.45,19.00,02.25
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7».
10.55 Т/с «Менталiст».
11.50,04.00 «Речовий доказ».
12.30,02.55 «Легенди карного
розшуку».
13.00 Т/с «Хазяйка тайги».
14.55,17.00 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
19.30 Т/с «Нiмець».
23.15 Х/ф «Добрi та поганi».
01.00 Х/ф «В iм`я помсти». (2).
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
06.15 «Чужi помилки. У полонi
спокуси».
07.00 Х/ф «Аелiта, не чiпляйся
до чоловiкiв».
08.50,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
10.10 Х/ф «Черговий янгол».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Моя правда. Володимир
Етуш. Сповiдь тирана».
21.00 «Моя правда. Iвар Калниньш. Одружений Казанова».
22.25 «Зоряне життя. Любов на
все життя».
23.25 «Зоряне життя. Як пережити зраду».
00.30 Х/ф «Жiнка, не схильна
до авантюр».
02.20 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.15 Teen Time.
05.30 Т/с «Вперед - до успiху».
06.20,06.45,22.05 Т/с
«Свiтлофор».
06.40,07.10,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.15,00.30 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.05,16.45,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Аладдiн».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10,00.50 Т/с «Закрита школа». (2).
01.40 Т/с «Купiдон».
02.30 Т/с «Дружна сiмейка».
03.15,04.05 Зона ночi.
03.20 Георгiй Нарбут. Живi
картини.
03.40 Птаха кубла Марiї.
04.10 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
04.30 Софiя - дитя любовi.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Катерина Бiлокур. Послання.

К1
07.00 М/ф.
08.50 «Добрий вечiр, тварини».
09.50,14.50 Т/с «Маргоша».
10.50 «Три сестри».
11.50 «Орел i Решка».
12.50,18.00 «Звана вечеря».
13.50 Д/ф «Фактор ризику».
15.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК».
22.10 «Crimea Music Fest».
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.15,07.45,08.50 Погода.
06.20 Д/ф «М. Поплавський:
Унiверситет культури».
07.00 Смiх з доставкою додому.
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,20.30 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.30,17.00 Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв.
11.20 Православний вiсник.
11.50 Х/ф «Про Червону Шапочку».
14.25 Криве дзеркало. Пародiї.
16.05 Золотий гусак.
16.40 Наш спорт. Легка атлетика. ЧС серед юнiорiв.
19.50 К. Новикова, В. Данилець та В. Моїсеєнко запрошують.
20.40 Слово регiонам.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.50 Кабмiн: подiя тижня.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.05 Погода.
23.10 Фiльм-к онцерт «Ф.
Кiркоров. Щасливий, кльовий
i багатий».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Фольк-music.
03.35 Як це?
04.00 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я.
04.20 Рояль в кущах.
04.45 Сiльрада.
05.00 Хiт-парад.
05.45 Служба розшуку дiтей.
«1+1»
06.00 Мелодрама «Принцеса
бензоколонки».
07.15,19.30 «ТСН».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 Х/ф «Чарiвне дерево».
12.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
13.05 «Пекельна кухня 3».
15.10 «Шiсть кадрiв».
16.30 «Вечiрнiй Київ - 2013».
18.30 «Розсмiши комiка 3».
20.00 «Операцiя «Краса».
21.50 Мелодрама «Казанова». (2).

00.05 Бойовик «Живеш тiльки
двiчi».
02.20 Трилер «Експеримент».
(2).
03.50 Комедiя «Вiйна родини
Роуз». (2).
Iнтер
05.10 Т/с «Земський лiкар.
Життя заново».
05.55 Х/ф «Слiпе щастя».
09.30 «Усе для мами».
10.00 «Лiтня кухня».
11.00 Т/с «Сiмейний детектив».
13.55 Т/с «Дорога в порожнечу».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Я його злiпила».
22.50 «Бокс. Максим Бурсак Прiнс Аррон».
00.35 Х/ф «Зворотний квиток».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 Т/с «Дорога в порожнечу».
ICTV
04.45,05.15 Погода.
04.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.25 Козирне життя.
06.55 Х/ф «Дiти шпигунiв 2».
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.45 Розiграш.
13.15 Замоченi.
14.30 Веселi iсторiї.
1 5 . 1 0 Х / ф « П ол i це й с ь к а
академiя 5: Мiсце призначення - Маямi Бiч».
1 6 . 5 5 Х / ф « П ол i це й с ь к а
академiя 6: Мiсто в облозi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Х/ф «Заборонений прийом».
22.10 Х/ф «П`ятий вимiр». (2).
00.40 Х/ф «Акули Малiбу». (2).
02.15 Х/ф «Мотиви». (2).
03.35 Х/ф «Птаха». (2).
5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».
06.40,09.35,19.25,02.55 «Тема
тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.55
,13.55,16.10,17.20,19.20,23.4
0,00.55,01.55,05.55 «Погода».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
10.50 Погода.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Маю честь запросити.
12.45 Як Ваше здоров`я?
13.35 Золотий гусак.
14.00 Караоке для дорослих.
14.45,17.30 Наш спорт. Легка
атлетика. ЧС серед юнiорiв.
15.00 Легка атлетика. ЧС серед
юнiорiв.
17.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00,21.50 Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв. Церемонiя
закриття.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Шахтар»
(Донецьк) - «Говерла» (Ужгород).
19.45 У перервi - Головний
аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Офiцiйна хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
02.00 Околиця.
02.25 Доки батьки сплять.
02.45 Школа юного суперагента.
03.05 М/ф.
03.20 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
03.45 Star-шоу.
05.10 Хiт-парад.

23.10 «Свiтське життя».
00.15,04.50 «Багатi теж плачуть».
01.15 Драма «Непрощенi». (2).
04.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

«1+1»
06.00 Бойовик «Живеш тiльки
двiчi».
07.50,10.00 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
11.00,05.35 «Недiля з Кварталом».
12.00,03.35 «Смакуємо».
12.45,13.50,15.00,16.05,17.25
Т/с «Без слiду».
18.30,20.00 Мелодрама «Мати
й мачуха».
19.30,03.00 «ТСН».

5 канал
06.30,00.00,03.30 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.50,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,13
.55,14.10,14.55,17.10,17.50,19.1
0,00.55 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,01.00,
02.00,05.00,06.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,06.15 «Бiзнес-час».

Iнтер
05.15,02.35 Т/с «Дорога в порожнечу».
07.30 Х/ф «Зворотний квиток».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Орел i Решка».
11.00 «Очманiле весiлля».
12.00 Т/с «Сiмейний детектив».
13.55 Т/с «Дорога в порожнечу».
20.00 «Подробицi».
20.25 Т/с «Скринька Пандори»
(2).
00.15 Х/ф «Я його злiпила».
02.10 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.20,05.40 Погода.
05.25 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.45 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.30 Х/ф «Полiцейськ а
академiя 5: Мiсце призначення
- Маямi Бiч».
16.20 Х/ф «Заборонений прийом».
18.45 Факти тижня.
19.30 Замоченi.
20.35 Х/ф «Солдати удачi».
22.45 Х/ф «Важкi грошi».
00.50 Т/с «Таксi».
01.45 Х/ф «П`ятий вимiр». (2).
03.30 Х/ф «Дiвчина для прощання». (2).

13 липня
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,
23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «180 градусiв».
07.50,10.15,12.10,00.30,02.15,
06.25 «Хронiка тижня».
08.30 «Не перший погляд».
09.25 «Укравтоконтинент».
09.50 «Мотор-новини».
10.10 «Новинометр».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.15 «Зверни увагу з Т. Рамус».
13.10 «Вперед на Олiмп!»
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
15.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
16.15 «Арсенал».
17.25 «Феєрiя мандрiв».
18.15 «Особливий погляд».
19.30 «Машина часу».
20.10,01.15,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,03.40 «Велика
полiтика».
21.40,03.00 «Вiкно до Америки».
22.00,04.35 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
02.35 «Простiр iдей».
04.15 «Реальний сектор».
06.15 «Бiзнес час».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00
Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05
Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.10
Гороскоп
6.45, 8.30, 16.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
12.00, 19.30, 0.00 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Уроки водіння»
15.30 Сімнадцять хвилин
правди
22.30, 2.00 Х/Ф «Великий примарний порятунок»
ТРК «Україна»
06.10, 07.10, 04.50 Т/с «Бiгль».
07.00,19.00,03.00 Подiї.
08.00, 09.00 Т/с «Iнтерни».

10.00 Таємницi зiрок. Жiнки
без комплексiв.
11.00 Т/с «Подружжя».
13.00 Х/ф «Жила собi любов».
15.00 Х/ф «Варенька».
17.00, 19.20 Т/с «Варенька.
Випробування любовi».
20.20 Х/ф «Мама виходить
замiж».
22.20 Х/ф «Вiддаленi
наслiдки».
00.30, 03.20 Т/с «Матусю, я
кiлера люблю».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 03.00 «Музичний
експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05 Д/ф «Дні, що змінили
світ»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30, 15.40 М/ф
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/ф «Дорогами українців»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 04.00 «Концертна програма»
16.00, 01.10, 05.05 «Телемеридіани»
16.30 «Країна талантів»
17.00 Д/ф «Глобальне попередження»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.10 «Профі»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/ф «Біографії»
00.10 «Музичний експрес»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 12.55, 14.40,
18.40, 21.20, 00.40 «Погода»
07.05, 23.30 «Сад. Город.
Квітник»
07.40, 09.30, 11.45, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.30, 19.05 «Афіша»

14 липня
07.30 «180 градусiв».
07.50,20.35,01.50,02.15,04.55,05
.50,06.25 «Хронiка тижня».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Простiр iдей».
09.35 «Вiкно до Америки».
10.10 «Мамина школа».
10.30 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Технопарк».
11.30 «Трансмiсiя-тест».
12.10,04.20 «Життя цiкаве».
12.30 «Iнтелект.ua».
13.15 «Мотор».
14.20,04.40 «Гра долi».
15.15 «Акцент».
16.10 «Фактор безпеки».
17.30 «Новини Київщини».
18.10 «Вiкно в Європу».
19.30,02.35 «Велика полiтика».
20.10 «Дорогi депутати».
21.00,01.15,05.15 «Час: пiдсумки
тижня з Тетяною Даниленко».
21.40,03.00,04.00 «Час-Тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35,03.40 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Зверни увагу з Т. Рамус».
00.25 «Укравтоконтинент».
00.50,01.55,03.25,05.55 «Огляд
преси».
02.55 «Тема тижня».
04.15 «Хронiка дня».
ТВА
6.00, 7.45 Теми тижня
6.40, 8.20, 9.45, 17.15, 21.45
Погода
6.45, 8.25, 9.50, 17.20, 21.50 Погода на курортах
6.50, 8.30, 9.55, 17.25, 21.55
Гороскоп
7.00, 8.40, 16.00 Про казки
7.10 Ранок надії
9.10 Вихід є…
12.00, 19.35, 0.05 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Єва»
15.30 Сімнадцять хвилин правди
19.30, 0.00 Нова Гостьова
21.30 Теми дня-неділя
22.00, 2.00 Х/Ф «Мій найстаршніший кошмар»
ТРК «Україна»
06.15,05.55 Срiбний апельсин.
06.50,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Х/ф «Жила собi любов».
09.00 Ласкаво просимо. Д. Харатьян.
10.00 Герої екрану. Свої.
11.00 Т/с «Подружжя».
14.00 Х/ф «Мама виходить
замiж».

8

теле
08.35 «Відділ кадрів»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
10.40 «80 островів: навколо
світу»
11.55 «Літній жарт»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.15, 21.00 «Show time» у
Чернівцях»
15.25 Х/ф «Не стріляйте в
білих лебедів» (1)
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
20.10 Музичний серпантин
21.25 Х/ф «Дім, який збудував
Свіфт» (1)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Лiло i Стiч».
10.40 М/с «Смiшарики. Пiнкод».
11.00 М/ф «Тваринний загiн.
Код Марко Поло».
13.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
19.05 Х/ф «Елвiн i бурундуки
3».
20.55 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.00 Х/ф «Омен 3: Останнiй
конфлiкт». (3).
02.45 До свiтанку.
НТН
06.25 Х/ф «Вантаж 300».
07.45 Т/с «Авантюристка».
11.30 «Речовий доказ». Вовча
зграя.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
13.30 Х/ф «Добрi та поганi».
15.10 Т/с «Лiкар».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства».
23.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
01.15 Т/с «Закон i порядок».
(2).
02.45 «Легенди карного розшуку».
03.40 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/ф «Дні, що змінили світ»
07.30 «Спорт-драйв»
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.40 М/ф
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29, 20.00 «Зелений БУМ»
12.00 Д/ф «Дорогами українців»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 «Концертна програма»
15.20 «Є на світі диво» (рум.
мов.)
16.00 «Міні мікс»
17.00 Д/ф «Глобальне попередження»
17.30 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45 «Це моя Буковина»
18.00 «Формула успіху»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.30 «Ретро платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
22.00, 01.40 Х/фільм
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
03.30 «Роздуми про сокровенне»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.40, 11.05, 14.40, 18.10,
20.50, 00.40 «Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30, 12.15, 21.00 «Сад. Город.
Квітник»
07.55, 09.45, 11.35, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.05, 20.55 «Афіша»
08.20 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск» (рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.50, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»

СТБ
05.35 М/ф: «Пес у чоботях»,
«Бременськi музиканти».
06.35,00.15 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова».
08.00 «Караоке на Майданi».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 Х/ф «За сiмейними обставинами».
13.50 «Зоряне життя. Любов
на все життя».
14.55 «Зоряне життя. Як пережити зраду».
15.55 «Моя правда. Володимир Етуш. Сповiдь тирана».
17.00 «Моя правда. Iвар Калниньш. Одружений Казанова».
18.00 Х/ф «Одружити
мiльйонера».
22.00 Х/ф «Тариф на любов».
01.55 Х/ф «Аелiта, не чiпляйся
до чоловiкiв».
03.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.40 Х/ф «Остiн Пауерс Голдмембер».
07.05 Аферисти.
08.00,10.00 Ревiзор 2.
12.30 Хто зверху?
22.00 Хто зверху? 2.
00.00 Х/ф «Дублери». (2).
02.15 Т/с «Дружна сiмейка».
04.05,05.05 Зона ночi.
04.10 Розквiт українського
кiно.
05.10 Становлення українського нiмого кiно.
05.15,05.25 Зона ночi. Культура.
05.20 Solo-Mea.
К1
07.00,10.00 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
11.00 М/ф «Качинi iсторiї:
Заповiтна лампа».
12.20 Х/ф «Замiна».
14.15 «Розсмiши комiка».
15.10 «Пороблено в Українi».
16.25 «Crimea Music Fest».
19.45 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Одружуся з першою зустрiчною». (2).
01.50 Х/ф «Хороший хлопець». (2).
03.20 «Нiчне життя».

понеділок
8

теле

16.00 19.20 Т/с «Варенька. Випробування любовi».
20.20, 22.20 Т/с «Iнтерни».
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.
01.00 Х/ф «Близнюки».
02.40, 03.40 Т/с «Охоронець
3» (2).

05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
06.05 «Правда життя».

11.10 «Хендмейд»
11.45 «80 островів. навколо
світу»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.10, 21.30 Х/ф «Не стріляйте
в білих лебедів» (1)
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.30 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск» (рум. мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
18.50 «Show time» у Чернівцях»
ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Лiло i Стiч».
10.40 М/с «Смiшарики. Пiн-код».
11.00 М/ф «Сердитi пташки».
11.15 Х/ф «Пригоди Буратiно».
14.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.55 Х/ф «Вiйна подружжя
Роуз».
17.10 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
19.00 Королева балу 3.
20.25 Веселi мамзелi.
21.25 Вiталька.
22.00 ТЕТ Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.00 Х/ф «Омен 4». (3).
02.35 До свiтанку.
НТН
06.30 Х/ф «Загiн особливого
призначення».
07.50 Т/с «Нiмець».
11.30 «Легенди карного розшуку». На прiзвисько «Звiр».
12.00,03.55 «Агенти впливу».
12.55 Х/ф «Гу-га».
15.15 Т/с «Таємницi слiдства».
19.00 Т/с «Знахар».
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.45 Х/ф «В iм`я помсти». (2).
02.15 «Легенди карного розшуку».
02.45 «Речовий доказ».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
06.00 М/ф «Таємниця третьої
планети».
06.50 Х/ф «За сiрниками».
08.50 «Їмо вдома».
09.55 «Караоке на Майданi».
10.55 Х/ф «Одружити

мiльйонера».
15.00 «Мiстичнi iсторiї 4» з Павлом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Осiннiй вальс». (2).
22.15 Х/ф «Прилетить раптом
чарiвник».
00.20 Х/ф «За сiмейними обставинами».
03.00 Нiчний ефiр.
n

оздоровчі
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Правильне харчування для людей похилого віку
Коли ви перейшли поріг 65
років, варто приділяти більше
уваги своєму харчуванню. Адже
харчуватися правильно – це
зберігати здоров’я та фізичну
активність навіть у дуже похилому
віці.
Переваги здорового
харчування

Передусім варто зазначити, що здорове харчування запобігає хронічним недугам, а також допомагає в їхньому лікуванні, додає енергії й допомагає
виконувати повсякденні обов’язки. Правильний
раціон підтримує м’язи та кістки в гарному стані та
допомагає зберегти рухливість. До того ж, здорове
харчування має профілактичний ефект і запобігає
застудам, а також прискорює загоювання травм
і ран від хірургічних втручань. Правильний набір
харчів не дає застоюватися травленню, що зазвичай є проблемою для старших людей.

Максимальна користь від їжі

З віком потреба у калоріях зменшується, хоча
потреба у живильних речовинах залишається на
попередньому рівні, або навіть зростає. Та варто
зазначити, що в людей «за…» апетит здебільшого
зменшується.
Відтак стареньким варто споживати продукти, багаті на харчові волокна, які допомагають
регулярному очищенню кишечнику, а також
дозволяють контролювати вагу й сприяють зниженню ризику серцевих недуг і діабету 2 типу.
Це хліб з борошна грубого помелу, квасоля, овочі
й фрукти.
Овочі є джерелом не лише харчових волокон,
але й мінеральних речовин, вітамінів та антиоксидантів, а також сприяють зміцненню імунної системи. Слід споживати білкові продукти (квасолю,
пісну яловичину, курку без шкірки, філе індички,
рибу. Бобові (квасоля, горошок, сочевиця) містять харчові волокна й залізо.
Необхідно вживати й молочні продукти,
адже вони містять велику кількість кальцію, що
сприяє зміцненню кісток і запобігає розвиткові
остеопорозу.
Людям літнього віку краще вживати молочні та
рибні продукти, тому що вони легше переварюються, краще засвоюються і мають високу живильну

цінність. Молоко містить майже всі необхідні людині
речовини, це продукт, збалансований самою природою. Крім цього, молоко і молочнокислі продукти
мають сечогінну дію.
Щодо незбираного молока, то воно не завжди
добре перетравлюється людьми похилого віку,
тому його можна добавляти в чай, каву, натомість
слід широко використовувати кисломолочні продукти, які перешкоджають розвитку гнильних
мікробів у товстій кишці, регулюють кишкову моторику, запобігають закрепам. До раціону літньої
людини корисно вводити таке джерело білків,
як сир м’який (творог), який містить порівняно
велику кількість корисного для обмінних процесів
метіоніну.
Рибу доцільно також відварювати, використовуючи переважно нежирні сорти – морську (навага,
хек) і річкову (судак, щука).

За статистичними даними, біля 75%
людей похилого віку мають ті або інші порушення в харчуванні: біля 20% – переїдають, а 60%– харчуються нераціонально
(найчастіше чоловіки), що проявляється у
високому вмісті в їхньому раціоні м'ясних і
борошняних продуктів, тваринного жиру,
солодощів, здоби і недостатньому споживанні молочних продуктів, риби, овочів,
фруктів.

Уникайте зневоднення
організму!

Дуже часто літні люди вживають недостатньо
рідини. Це призводить до зневоднення організму.

Тому, якщо немає розпорядження лікаря, слід
вживати не менше двох літрів води на добу. Це
може бути не тільки вода, але і чай, соки, компоти,
трав'яні відвари.

Скільки разів на день їсти?

Часті невеликі прийоми їжі сприяють прискоренню метаболізму. Однак слід підбирати для
перекусів правильні продукти харчування. Це можуть бути сухофрукти, фрукти, горіхи, пара тостів
з суцільнозернового борошна грубого помелу,
варене яйце або невеликий шматок курячої грудки.
Правильне здорове харчування літніх людей
відповідає головним правилам здорового харчування взагалі. Тому слід начитати дотримуватися
здорового харчування, не чекаючи, поки виповнитися 65 або 75 років. Щоби старіння було здоровим,
має бути здоровою юність, молодість і зрілі роки.

Новий канал
05.40 М/ф «Ведмiдь Йогi».
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.05 Т/с «Воронiни».
16.15 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з розшуку домашнiх тварин».
18.00 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи».
20.00 Х/ф «Завжди говори «так».
22.00 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн
розважаються».
23.30 Х/ф «Iсторiя про нас». (2).
01.30 Т/с «Дружна сiмейка».
02.15,03.20 Зона ночi.
03.15 Народження українського
кiно.
03.55 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
04.10 Дуель.
04.20 Неприборкана.
04.25,05.10 Зона ночi. Культура.
04.30 Микола Лисенко.
К1
07.00 М/ф.
08.40 М/ф «Качинi iсторiї:
Заповiтна лампа».
10.10 Х/ф «Замiна».
12.00 Х/ф «Ненсi Дрю».
13.50 «Сiмейний пес».
15.00 Д/ф «Розкiшне життя».
16.00 Д/ф «Красиво жити».
17.00 «Вечiрнiй квартал».
19.00 Х/ф «Ванiльне небо». (2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Хороший хлопець».
(2).
02.00 «Нiчне життя».

Магнітні бурі у липні
У такі дні в людей з ослабленим імунітетом і тих, що мають хронічні захворювання та реагують на зміну погоди, може погіршитися самопочуття. Тому
дотримуйтеся здорового способу життя, не перенапружуйтеся ні фізично,
ні емоційно.
Якщо вірити прогнозам, цього місяця Землю «труситиме» від магнітних
бур часто: їх очікується щонайменше 8.
4 липня: від 18.00 до 20.00;
11 липня: від 22.00 до 24.00;
16 липня: від 04.00 до 06.00 та від 17.00 до 20.00;
17 липня: від 13.00 до 18.00;
23 липня: від 02.00 до 04.00 та від 19.00 до 21.00;
26 липня: від 05.00 до 07.00;
28 липня: 06.00 до 09.00;
31 липня: від 01.00 до 07.00.
Крім того, 13 та 19 липня можна очікувати слабості та знесилення.
Лікарі радять у такі дні зменшити навантаження й збільшити час відпочинку.
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порадницькі
Гороскоп на тиждень
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

Ситуація в бізнесі: звільнення від зайвого і організація нового. Вдалими будуть поїздки, контакти.
Витрати будуть більшими за очікувані, а доходи
– меншими. Є шанс покращити життя близьким.
Можливі зустрічі з далекими родичами і сварки з
коханими.
Поїздка буде водночас і роботою, і відпочинком. Професійні інтереси поєднуються з сімейними. Можливі проблеми з начальством або
конкурентами. Не позичайте у друзів. Можливе
відновлення любовних стосунків. Будьте уважні
за кермом.
Збільшуйте ділову активність: керівництво поцінує це. Ймовірне відновлення стосунків з давніми
друзями. У родині може спливти давня образа, але
серйозного конфлікту не буде. Ймовірні травми.
Остерігайтеся гострих предметів та поїздок за
кермом.

Творчих Раків очікують слава й гроші, бізнесових
– проблеми з партнерами і непередбачені витрати.
Хоча й можуть повернути старий борг. Більше часу
проводьте вдома і не одружуйтеся цього тижня. Час
починати здоровий спосіб життя.

Тиждень великих можливостей, лише не розповідайте нікому про свої ідеї та не робіть нічого
зопалу. Сюрпризів та несподіванок чимало, і не всі
приємні. Не починайте нового бізнесу. Уникайте
перевтоми, більше відпочивайте і відмовтеся від
поїздок.
Час для ділових зустрічей та поїздок, але не
звертайтеся до державних інстанцій. Врожайний
тиждень для науковців, дослідників і… держбезпеки.
Чоловікам – світське життя, жінкам – фінансова
сфера. Спокійно поставтеся до невдач і вирушайте
на свято в сімейному колі.

БЛИСКАВКА ПОЛЮБЛЯЄ ДУБ

руч. Ніколи не ховайтеся під
одинокими високими деревами
– це небезпечно.
• найбільш небезпечні дерева – це дуб, тополя, ялина,
сосна. Рідко блискавка влучає
у березу та клен;
•якщо під час грози ви перебуваєте вдома, треба зачинити
всі вікна і двері. Протяг притягує
кульову блискавку;
• тримайтеся подалі від
електроприладів, антен, проводів, адже вони притягують
розряд;
•безпечно сховатися в автомобілі, якщо зняти з його поверхні всі металеві антени та
зачинити вікна.

На музичних сценах міжнародного
мистецького фестивалю «АртПоле»
(у селі Уніж на Городенківщині ІваноФранківської області) цілодобово
виступатимуть гурти з 18 країн світу! А
ще протягом п’яти днів (10-14 липня)
тут відбудеться чимало різноманітних
акцій, майстер-класів, яскравих і
несподіваних сполучень музики,
тексту і зображення. До створення
яких активно долучаться і чернівецькі
«вигадники».

Людина «зловила» розряд

Якщо все ж таки лихо трапилося, і людину
вдарила блискавка, то потерпілому треба
надати допомогу:
•розстебнути одяг, укласти на спину, підкласти валик із одягу під шию, щоби створити
кращу прохідність шляхів дихання;
•у разі відсутності дихання розпочати
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Чернівчани на АртПолі будуть цього
року активними

Улітку нас часто лякають грози. Це природне
явище не тільки не завжди приємне, а й
небезпечне. А все чому? Бо загрозу несуть
електричні розряди, що виникають під час
грози. Блискавка може як стати причиною
лісових пожеж, загорання будинків, так і влучити
в людину, що часто призводить до летальних
випадків.
Уникайте контакту з
блискавкою:
•якщо перебуваєте на
вулиці, тримайтеся подалі від
високих дерев, металевих парканів;
•під час грози не користуйтеся мобільними телефонами,
бо вони є своєрідними приймачами блискавки;
•не бігайте і не плавайте,
зупиняйтеся, якщо ви їдете на
велосипеді чи мотоциклі;
•якщо опинилися в полі,
знайдіть заглиблення в землі.
Бажано, щоби воно було сухим, бо волога земля краще
проводить електрику. Cядьте,
нахиліть трохи голову, щоби
вона не була вище за предмети,
розташованих поряд;
•якщо вас двоє, троє чи
більше – не скупчуйтеся в
укритті разом, а ховайтеся поодинці, бо розряд перебігає
через контакт людських тіл;
•якщо під час грози ви
опинилися у лісі, не ховайтеся
від неї на підвищенні. Знайдіть
низькі дерева, що ростуть по-

відпочинкові

– У плані публіки та фестивальної тусовки Чернівці
представлені на «АртПолі» вже дуже тривалий термін,
але водночас – абсолютно пасивно,– каже Сашко Буль,
який цього року буде ведучим фестивалю. – Тобто,
чернівчани приїжджають, щось там п’ють, класно проводять час, привозять додому сувеніри, гарні емоції та
фотозвіти… Та щоби лишити по собі ґрунтовну згадку на
фестивалі… Навіть волонтерів від нас не було.
І раптом фестивальні Чернівці ніби «прорвало».
– Чернівецька публіка на фестивалі завжди була
помітно яскравою, а нині чернівчани ще й активно долучилися до формування фестивальної програми, – каже

штучне дихання способом «рот у рот» або
«рот у ніс»;
•у разі зупинки серця негайно почати
одночасно робити закритий масаж серця та
штучне дихання;
•і в будь-якому випадку, потрібно негайно звернутись за кваліфікованою медичною
допомогою.

Вдалий тиждень для мандрівок і фізичної праці. Здійснюйте великі покупки. Ділові побачення
раптово переходять у особисті. Не приймайте
кардинальних рішень, накопичуйте враження і
фінанси. Спокійно сприймайте критику і не забувайте про дрібниці.

Тетяна Манзюк, одна з організаторок фестивалю. – Цього року ми партнеримо з клубом «Паблік», який робитиме
фестивальну кухню та нічну «Паблік-сцену» для найвитриваліших, адже музичні виступи тут триватимуть аж до
ранку. Відома чернівчанка Марина Лібанова з «Букініста» цього року влаштує в нас читацьку кухню. Учасники
ж проекту «Небесна майстерня» випускатимуть в небо
повітряних зміїв, майструватимуть фігурки з пластику,
індіанські обереги…
– Я для себе вже бачу цей формат (фестивальної
читацької кухні – авт.), – каже Марина Лібанова. – Це
буде небагато книжок, але будуть саме ті, які хотілося б
читати влітку – веселі мандрівні історії, короткі оповідання… А ще ми писатимемо книгу про «АртПоле». Тобто,
кожний зможе вписати в неї свою сторінку про те, що
найбільше його вразило.
Долучилася до фестивалю і чернівецька літературна корпорація «MERIDIAN
CZERNOWITZ», яка нещодавно провела у
Чернівцях прес-конференцію організаторів
фестивалю із журналістами.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Ендуро: справжні чоловіки на
справжніх мотоциклах

Кафедри «Інформаційні системи» та «Економічні дисципліни» Чернівецького факультету Національного технічного університету «ХАРКІВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» запрошують випускників загальноосвітніх шкіл і ВНЗ
I-IV рівня акредитації до вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр і спеціаліст та для одержання другої вищої освіти за спеціальностями:
• Менеджмент організацій;
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
• Системне програмування;
• Спеціалізовані комп’ютерні системи;
На нашому факультеті є:
• навчання за держзамовленням;
• військова кафедра.
Адреса: м.Чернівці, вул. Головна 203-А, 3 поверх, 36 кабінет.
Довідка за тел. (0372)50-10-98; 050-989-15-46
Сертифікат РД-IV 219630. Ліцензія МОНУ АВ №420497.

Чудові можливості для розкриття вашого потенціалу. Свіжі ідеї потягнуть нові джерела доходів.
Справи вимагатимуть більше зусиль, ніж очікувалося. Неодружені Скорпіони саме цього тижня
можуть зустріти свою половинку. Намагайтеся не
давати необдуманих обіцянок.

Нерівний тиждень: від радощів до нудьги. У
першій половині можна розпочинати бізнес чи
брати шлюб. Звернення до керівництва має принести гарний результат. Наприкінці тижня ймовірна
неприємна ситуація. Не втрачайте витримки й
рішучості.

Темп життя уповільнюється, проблеми та
затримки у справах. Робіть покупки, заводьте знайомства, навіть беріть шлюб. Можна розпочинати
навчання будь-якого рівня. Не забувайте також про
відпочинок та зміцнення імунітету.

Складний тиждень, багато непорозумінь.
Вас можуть ошукати. Питання кар’єри і ще багато
інших важливих краще відкласти на потім. Підбивайте підсумки і віддавайте борги. Не влізайте
в ризиковані оборудки. В особистому можливе
покращення стосунків.
Цього тижня випробуйте свої організаторські
здібності. Але будьте уважні: дрібниця здатна спричинити великий скандал. Не з’ясовуйте стосунків.
Більше уваги дітям, романтичні стосунки перенесіть на кращий час. Допоможіть родичам.
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Принаймні так вважають учасники ІІ етапу Чемпіонату України
з ендуро, який минулими вихідними пройшов у буковинських
Карпатах. Назва спортивної дисципліни походить від латинського
«витривалість» і позначає багатоденні мотогонки на дорогах із
різним покриттям зі складним, в тому числі гірським, рельєфом.
Відповідно, мотоцикли теж мають бути… витривалими.
Участь у змаганнях взяли 52 гонщики з усіх куточків України,
які долали круті підйоми гірської траси протяжністю 55 км.
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Цього разу екстремали стартували на перевалі Німчич. Свої корективи
у змагання внесла й погода: через
проливний дощ першого дня гонок
траса подекуди була зіпсована зсувами. Другий день змагань виявився
для спортсменів більш сприятливим:
погода була на їхньому боці й ганяти
було легше.
Та, незважаючи на перешкоди,

за словами організатора та учасника
змагань Олега Скрипникова, ІІ етап
Чемпіонату України з ендуро пройшов
на найвищому рівні. Після видовищних дводенних перегонів мальовничими буковинськими Карпатами
визначилися переможці та призери.
Перемогу в класі Е-3 здобув Валерій Доценко (Севастополь). У класі Е-2
переміг львів’янин Денис Присяжнюк,

у класі Е-1 переможцем став спортсмен з Косова Михайло Голинський.
У командному заліку перемогу
виборола команда «Вайлд Байкер
Ендуро» з Івано-Франківщини, срібло здобула львівська команда ГОСК
«Драйв», а бронзовим призером стала
команда «КТМ-Севастополь».
Кубки, грамоти та цінні подарунки
переможцям та призерам змагань
урочисто вручив президент автоклубу
«Буковина», народний депутат України Геннадій Москаль.
ІІІ етап Чемпіонату України з ендуро відбудеться 10-12 серпня 2013
року в с. Білі Ослави Надвірнянського
району Івано-Франківської області.

Галина ЄРЕМІЦА,
спеціально для «Версій»,
фото автора

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – нежитлові виробничо-складські, побутові будівлі та споруди, а саме: будівля складу
літ. М площею 17,2 м. кв., будівля складу-боксу літ. О. площею 336, 2 м. кв., будівля механічної майстерні літ. П площею
319,3 м. кв., навіс літ. П1, будова для нагріву води літ. Н., площею 19,3 м. кв., вбиральня літ. У площею 9,6 м. кв., навіс літ.
У1, побутовий корпус літ. Т площею 170, 2 м. кв., будівля гаражів літ. С площею 225,5 м. кв., будівля акумуляторної літ.
Р. площею 43, 5 м. кв., мостовий кран ХІІ, естакада ХІІІ, пожежний резервуар ХIV. Фундамент – бетонний. Міжповерхові
перекриття – залізобетонні плити, частково дерев’яні балки. Дах бетонні плити, руберойд. Підлога бетонна. Є освітлення.
Приміщення перебувають в задовільному стані. Інші дані невідомі. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право
власності серії САА №489405 від 27.04.2004р., виданого згідно рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
№338/8 від 27.04.2004 року. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 34-Ж. Стартова (початкова)
ціна –1148132,80грн. (без ПДВ) (договір № 2613040 від 07.05.13). Гарантійний внесок – 57406,60 грн. без ПДВ. ЛОТ
№ 2 - трикімнатна квартира посімейного типу загальною площею 104,60 кв.м., яка розташована на першому поверсі
одноповерхового цегляного будинку. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕВ №220916
від 10.08.2006р.. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Залозецького, 17/1. Квартира складається з: 3-х кімнат
житловою площею 73,4 м. кв., кухні площею – 11,50 кв.м., коридору – 4,40 кв.м., комори-2,80 кв.м., веранди – 12,50 кв.м.
Висота приміщень – 3,30 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекриття – дерево. Технічний стан приміщень
квартири характеризується як незадовільний з відсутністю конструктивів: мереж водопроводу, каналізації, санвузла,
частково підлоги. Квартира розташована в спальному мікрорайоні серединної частини міста. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 511651,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613090 від 26.06.13). Гарантійний внесок – 25582,55 грн.
без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для
філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.Торги призначені на 22 липня 2013 р. об
10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А. Остаточний термін подачі заяв 19 липня 2013 р. до 17:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту № 1, 2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37311002002200 в УДК в
Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ .Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

1913
Музичні конкурси в
Чернівцях 1913-го
«Змагалися
виконавці часто, але
спеціальні нагороди
для переможців були
досить рідкісними…»
Відомий
краєзнавець і
колекціонер,
заслужений майстер
народної творчості
Іван Назарович Снігур
продовжує розповідь
про наш край сторічної
давнини.
– Іване Назаровичу, на початку ХХ ст. Буковина вже мала
чималі музичні традиції. Розкажіть, будь ласка, як вони закладалися…
– Після «Весни народів» 18481849 рр. люди відчули себе вільними, почали розквітати їхні таланти.
З’явилося багато нових пісень – веселих, життєрадісних. Молодь єдналася
у співоцькі гуртки, з яких виростали
музичні товариства. Ще 1875 року
створене Академічне товариство
«Союз», відтоді виникло чимало
подібних об’єднань. Наприкінці ХІХ
ст. при 11 українських товариствах
існували хори та драматичні гуртки.
У вихідні та святкові дні на площах
Чернівців і в міському парку співаки
виступали перед публікою. Концерти
були безплатними, акторів-аматорів
влаштовувало те, що їх слухають
люди й аплодують тим виконавцям,
які найбільше сподобалися слухачам.
Сама публіка, а не фахівці-музиканти, відбирала найталановитіших
виконавців. Розпочалися змагання
між ними, різноманітні конкурси. В

них брали участь музичні товариства
різних національностей.
– Іване Назаровичу, чи існували якісь нагороди для переможців
музичних конкурсів?
– Змагання відбувалися часто,
але спеціальні нагороди для переможців були досить рідкісними. В
моїй колекції є два металеві значки, їх

лос – альт, який подобався багатьом
нашим краянам. Гарними голосами
– сопрано й альтом – відзначалися
сестри Ольга Термена та Марія Марко
(уроджена Термена) з Міщанського
хору. Разом з ними співала їхня мати,
К. Термена, яка мала приємний тембр
голосу. Чернівчани добре знали
співачок Ганну Яворську, Теодору

1895 року, йому присвячений красивий значок, який є в моїй колекції.
Через десять років після його заснування нове товариство «Боян» почало діяти також у Кіцмані, Вижниці,
Вашківцях, Заставні, Садгорі. Існувало також «Товариство для плекання
української музики», досить популярним був хор товариства «Українська

Савчук, Анну Данилевич.
Від 1900 року діяло буковинське товариство «Кобзар», яке мало
власний хор, що складався з 300400 співаків. Разом з ним виступала
відома оперна співачка Філомена
Лопатинська, уродженка Чернівців.
Її прекрасне сопрано чули німецькі
та польські оперні сцени в АвстроУгорщині.
– Іване Назаровичу, а які ще
буковинські музичні товариства
були популярні в нашому місті
напередодні Першої світової
війни?
– Слід згадати «Буковинський
Боян», заснований у Чернівцях ще

школа». Власні хори мали й деякі інші
товариства.
– Мабуть, існувала жорстка
конкуренція між ними?
– Конкуренція й насправді була,
але водночас між хорами існувала і
тісна співпраця. На великі свята, ювілеї історичних подій, інші видатні дати
музичні колективи об’єднувалися для
спільного виконання. Разом вони зустрічали й визначних діячів культури,
державних та громадських діячів.
Могутні звуки співу зведеного хору
могло почути все місто, особливо вечірньої пори та за гарної погоди. Такі
виступи залишили по собі незабутні
враження, про них мені розповідали
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носили на стрічці. На значках зображений міфічний син музи Калліопи,
фракійський співак Орфей з лірою в
руках і верхи на дельфіні. Німецькою
мовою написана назва нашого міста.
Стоїть також і дата видачі. Один значок призначений для членів чоловічого співочого товариства, другий
для співачок – це також засвідчують
написи. До речі, дівчат у музичних
товариствах було більше, ніж хлопців: вони виявилися і сміливішими, і з
чудовими голосами.
Серед чернівчан була популярною співачка Гожа: її ніжне сопрано
розчулило чимало слухачів. А Вероніка Денюк мала низький співочий го-

старі чернівчани.
– Іване Назаровичу, ми сьогодні говоримо про музичне життя Чернівців напередодні Першої світової війни. Наше місто
відвідували знамениті композитори, музиканти, співаки. Кого з
них Ви хотіли би згадати?
– Починати треба, звичайно, з
видатного угорського композитора
та виконавця Ференца Ліста, який у
ХІХ ст. двічі гастролював у Чернівцях.
Бував у нас і знаменитий італійський
співак Енріко Карузо. Святом для
чернівчан були відвідини нашого міста
композитором Миколою Лисенком у
1903 і 1904 рр. З цієї нагоди наші музиканти влаштували великий концерт.
Хотілося б розповісти і про відвідини Чернівців прекрасним тенором Модестом Менцинським.
На жаль, це ім’я в радянські часи
практично не згадувалося, хоча
Європа добре знала цього соліста
Королівської опери у Стокгольмі. Виходець зі Львівщини, тенор
Менцинський вважався одним з
найкращих виконавців оперних
партій, його радо приймали сцени
Німеччини та Австрії. Хоча більшість життя він прожив за межами
України, все ж назавжди залишився
українським патріотом і його виконання творів Лисенка вважається
зразковим. А 1910 року Модест
Менцинський першим записав на
платівку в німецькому місті Кельні
наш національний гімн «Ще не вмерла Україна». Радянська влада йому
цього не простила, й співакові не дозволяли навіть гастролювати в УРСР.
Співак помер і похований у столиці
Швеції Стокгольмі. А сучасні українці
пам’ятають, що Модест Менцинський
з великим успіхом виконував 28
українських пісень, в тому числі й у
нашому місті.
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