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З редакції ми вирішили зателефонувати до
травмпункту. Ось така була бесіда:

6-7 стор.

Кор.: – Доброго дня. Мене покусав пес. Можу зробити у вас щеплення проти сказу?
Жіночий голос: – Немає вакцини. А коли це сталося?

– Вчора.
– Що за пес покусав?
– Та бігала зграя у дворі багатоповерхового будинку…
– Слідкуйте за псом протягом 14 днів. Якщо буде живий, то не треба робити щеплення. Але прийдіть до нас, ми вас запишемо.
– А якщо помре?
–…
– Молити бога чи копати собі могилу?
– Але ви приходьте, ми дамо вам поради, що треба робити …

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

акценти

погляд політолога

На перекритій дорозі в Задубрівці
італієць збив людину і втік

8 липня, понеділкового ранку близько сотні людей перекрили трасу в селі Задубрівка на Заставнівщині, вимагаючи її
ремонту. Рух транспорту був заблокований майже на 5 годин.
До обурених мешканців приїхав голова РДА Василь Копчук,
який пояснив, що це питання вирішує Служба автомобільних
доріг Чернівецької області. За його словами, щоби зробити цю
дорогу частково, потрібні 19 млн. грн, а щоби зробити її цілком
– майже 30 млн. грн. «Таких коштів ні в нас, ні в області немає»,
– заявив чиновник. Хоча, коли дорога була перекритою, начальник автодору Ігор Гах на брифінгу заявив, що ремонт 19
км дороги «Чернівці-Заставна» розпочнуть уже завтра.
Вранці ж у вівторок, побачивши, що ремонту нема, люди
знову перекрили дорогу.
І раптом водій на чорному джипі з італійськими номерами,
як запевняли очевидці, прокатав на капоті місцевого чоловіка
Мірчу Венгренюка й утік з місця пригоди. Через 20 хвилин на
місце ДТП прибула бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі
на місці виявили в чоловіка закриту черепно-мозкову травму,
струс головного мозку та забій грудної клітки й доправили в

абзац новин

К

омісія президента перевірить ОДА. В області
розпочала роботу комісія Адміністрації Президента України, яка впродовж двох тижнів вивчатиме
стан діяльності органів виконавчої влади, повідомляє
прес-служба ОДА. Її мета – оцінка стану економічного
і соціального розвитку краю. Як стало відомо редакції,
на Буковині працює також комісія з Мінздоров’я.

У

Чернівцях відкрили готель для тварин. Члени
благодійної організації «Захист безпритульних тварин
– не будь байдужим» нещодавно відкрили готель для
тварин, у якому господарі можуть залишити своїх домашніх улюбленців на час відсутності у місті за адресою:
пров. Курильський, 48-Б. Фіксованої ціни за утримання
немає, кожен охочий може заплатити стільки, скільки
забажає. А виручені кошти підуть на допомогу безпритульним тваринам, якими опікується організація.

Б

езкоштовна юридична консультація надається щосереди від 18-ї до 20-ї години у громадській приймальні народного депутата України від
ВО «Свобода» Руслана Зелика за адресою: Чернівці,
вул. Худякова, 3. Про це повідомила Прес-служба
Чернівецької обласної організації ВО «Свобода».
Обслуговує громадян низка фахових правників.

к

ошти на реконструкцію Хотинської фортеці виділив ЄС. У рамках проекту євроінтеграції фортець
Євросоюз виділив 700 тисяч євро на реконструкцію
фортеці в Хотині. Крім того, 300 тисяч виділені на румунське місто Сучава та 2 млн. – на місто Сороки в Молдові.

Р

озпочалась реконструкція костелу Найсвятішого
Серця Ісуса. У костелі, побудованому ще 1894 року,
розпочалися роботи з повернення йому первинного
вигляду. Для повної реконструкції храму потрібно
приблизно 4 млн. доларів. Наразі чернівецькі католики
моляться в орендованому приміщенні поблизу костелу.

К

омісія з питань фінансів, економіки та підприємництва Громадської ради при ОДА
запрошує всіх охочих до активної співпраці задля
вирішення наболілих проблем економічного розвитку краю. «З будь-якими скаргами, пропозиціями
та зауваженнями звертайтеся на електронну адресу
ek.gromrada.cv@gmail.com, – повідомив у відкритому зверненні голова комісії Володимир Дорош.

Б

уковинські народні депутати зареєстрували проект Постанови Верховної ради України про створення електронного архіву Голодомору. Це депутати
від ОО «Батьківщина» Максим Бурбак, Микола Федорук
і Олександр Фищук. Про це вони повідомили на пресконференції в Чернівцях, зауваживши, що ця сторінка
історії мусить бути належно досліджена та впорядкована.
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Врадіївка – лише
початок!

лікарню на дообстеження.
Відеореєстатор однієї з машин, яка була на місці пригоди,
зафіксував авто винуватця. Вже за півтори години горе-водія
затримали правоохоронці.
За словами начальника Управління ДАІ УМВС України в
Чернівецькій області Ігоря Доголіча, спричинив автопригоду
житель Неаполя, який разом з дружиною-українкою приїхав
на її батьківщину. Свої дії іноземець пояснив переляком, проте
вже за годину після пригоди на найближчому СТО міняв лобове скло, яке пошкодив під час наїзду. Там його й затримали.
Італійцю загрожує або штраф, або ув’язнення строком до 3-х
років – залежно від висновку лікарів щодо тяжкості тілесних
ушкоджень.
Після ДТП дорогу в Задубрівці відкрили. Водночас на дорозі з’явилися ремонтні машини й люди, які почали латати дірки
на дорозі «Чернівці-Заставна» (на Задубрівській ділянці). Як
зауважили в автодорі, це зовсім не реакція на протест, просто
надійшла черга цієї дороги…

Галина ЄРЕМІЦА, спеціально для «Версій»

Шенгенські візи –
в Чернівцях
Керівництво області зустрічалося
з Генеральним Консулом Республіки Польща у Львові Ярославом
Дроздом. У ході перемовин
йшлося про підготовку й відкриття пункту прийому візових анкет в обласному центрі.
Планується, що він розташується на
розі вулиць Червоноармійської та Садової.
Ярослав Дрозд повідомив, що Пункт прийому візових анкет
відкриють орієнтовно в першій половині серпня. Зрозуміло, що
польська віза автоматично є шенгенською і дозволяє подорожувати Європою. Однак починати треба обов’язково з Польщі, інакше
вам не бачити більше такої візи як власних вух без зеркала.

Штурм міліцейського відділка в селищі
Врадіївка на Миколаївщині засвідчив: терпець
народу уривається. Система, отримана у спадок від СРСР, зогнила вже
ущент. 1991 року замінили тільки державні символи і завершили перехід
«загальнонародної» власності в руки правлячої номенклатури та злочинного світу, що остаточно злився із самопроголошеною «політичною
елітою». Глибоке презирство до безправної «біомаси», яке в радянські
часи маскувалося ідеологічною тріскотнею про «народовладдя», нині
майже не приховується тими, хто від імені народу користується всіма
принадами влади у власних інтересах. Між ними та переважною більшостю суспільства – глибока прірва, а взаємна ненависть сягнула апогею.
У Врадіївці прості люди рішуче виступили проти вірних псів режиму
– знахабнілих від безкарності та людської крові ментів. Найстрашнішим
для влади є те, що півтори тисячі людей поводили себе організовано,
не кидалися громити магазини чи палити автомобілі. Зазвичай під час
стихійних бунтів спеціально навчені провокатори спрямовують енергію
мас на злочинні дії – грабунки, підпали, побиття невинних людей. Потім
за цю вакханалію найбільш активних учасників масових виступів відправляють за ґрати. Та ще й зі схваленням суспільства, яке засуджує
невмотивоване насильство.
А тут повсталий народ не чіпав невинних, а вимагав лише покарати
ґвалтівників у погонах. Влада вимушена була задовольнити вимоги.
Надовго чи ні – покаже час. Адже колишній народний депутат Лозинський, який полював на людей, уже збирається вийти на волю: його
жахливий злочин перекваліфікували на… хуліганство. Чимало представників влади, які у п’яному вигляді своїми розкішними автомобілями
давлять простих людей на пішохідних переходах, взагалі лишаються
безкарними. Заляканий ще сталінськими репресіями та Голодомором,
простолюд мовчить і дає себе нищити майже без протесту. Та рано чи пізно
приходить Врадіївка. Коли доводиться вибирати меж ганебною смертю від
озвірілих злочинців у погонах і можливою загибеллю у кривавому протистоянні з ними, все більше людей обирає останнє. Знову актуальними стають
слова, сказані в Іспанії багато десятиліть тому: «Краще померти стоячи,
ніж жити на колінах». А це вже серйозне попередження нинішній владі.
Система, що ґрунтується на повній неповазі до народу, на нещадному
визиску простолюду, на повному ігноруванні елементарних прав людини, –
ця система затріщала по швах. Вона протиставила себе суспільству, відтак
утратила легітимність. Для її збереження застосовуватимуть насильство
в усе зростаючих масштабах, але дія неминуче породжує протидію. Три
останні роки в Україні старанно заварювали клапани, через які в цивілізованому суспільстві випускають зайву пару. Зґвалтовано Конституцію,
вибори перетворилися на погано зіграний спектакль, а останнім часом
іде наступ на залишки свободи слова. Такі дії підвищують температуру
соціальних протестів. А коли пара у киплячому котлі не має виходу, вона
неминуче зриває кришку. Наслідки такого вибуху зазвичай бувають
руйнівними.
Терпець українців уривається. Якби в країні була справжня політична опозиція, вона вимагала би дострокових виборів і йшла би на них
з реальною програмою побудови нової держави. Але такої в нас нема,
тож нові сили формуватимуться в бунтах на зразок того, що відбувся у
Врадіївці.

Ігор БУРКУТ

Вл. інф.

Депутатська комісія займеться діяльністю Обленерго
Сталося! Під час другого пленарного засідання
16-ї сесії крайового парламенту депутати прийняли
рішення про створення тимчасової контрольної
комісії обласної ради з вивчення ситуації, пов’язаної
з електропостачанням та здійсненням розрахунків за
спожиту електроенергію на території Чернівецької
області.
Від першого засідання постійної комісії обласної ради з питань будівництва, архітектури,
транспорту, зв’язку, житловокомунального господарства та
надзвичайних ситуацій, на якому тоді вперше заслухали нове
(після приватизації) керівництво
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»,
минуло 8 місяців. До слова, пропрацювало на той момент воно
після зміни власника приблизно
стільки ж. Але за той час устигло
вже настроїти проти себе не
тільки підприємців, а й населення, оскільки дбало виключно
про власні інтереси. А потреби
споживачів аж ніяк не цікавили
надавачів електропослуг.
…Пригадується, листопа-

дова розмова на засіданні депутатської профільної комісії
була гостра й непроста. Та все ж
депутати сподівалися, що очільники Обленерго їх не просто почують, а таки прислухаються до
всіх зауважень, які прозвучали
тоді. На жаль, діалогу не вийшло.
Натомість обслуговування населення та підприємців лише
погіршилося. Тому на черговому
засіданні профільної комісії,
на яке прийшли представники
сільських громад і були озвучені
скарги людей на енергетичного
монополіста до редакції газети
«Версії», депутати вирішили
вийти до сесії обласної ради з
пропозицією створити тимчасову
контрольну комісію для вивчен-

ня стану справ із забезпечення
області електроенергією. Та це
питання теж не одразу потрапило до порядку денного.
Ситуацію коментує депутат
обласної ради Руслан МЕЛЬНИК, який доклав дуже багато
зусиль для того, щоби ця комісія
була нарешті створена:
– Сподіваюся, комісія спрацює ефективно, завдяки чому
вдасться збільшити надходження до місцевих бюджетів від податку на використання землі
під трансформаторними підстанціями та лініями електропередач. А також підвищити
якість обслуговування та якість
електричної енергії. Гадаю, тут
не обійдеться без збільшення з
боку Обленерго інвестиційної
програми на вирішення суспільно значимих питань електропостачання. Крім того, комісія
звернеться до НКРЕ та Кабміну
стосовно зміни кабальних наразі
тарифів на підключення як для
підприємців (майже 2400 грн за
1 кВт технічних умов), так і для
населення (майже 1200 грн за
1 кВт техн. умов). Такі тарифи

не те що не дають розвиватися
бізнесу, а просто знищують його.
А фізичні особи при нинішніх
зарплатах просто неспроможні
розрахуватися за техумови для
підключення світла до свого житла. Бо заплатити треба більше
від мінімальної зарплати. Це ж
неадекватні пропорції.
– А взяти приклад нам є з
кого: серйозні результати демонструє аналогічна комісія Сторожинецької райради, очолена
молодим депутатом Олександром Босовичем, – зауважив п.
Мельник. – На її рахунку вже
багато корисних напрацювань.
Але новостворена комісія облради, на моє глибоке переконання,
повинна підвищити ефективність
роботи контрольних органів,
серед яких – сектор НКРЕ, інспекція Держенергонагляду,
інспекція захисту прав споживачів, територіальне відділення
Антимонопольного комітету в
Чернівецькій області, місцевих
підрозділів Міністерства доходів
і зборів.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Теле

теле
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15.07 - 21.07.2013

тиву «Лісапетний батальйон» – Соборна площа
13-14липня
10.00-18.00
Виставки-продажі:
товарів народного споживання – вул. І.Франка, Центральна площа;
продовольчих товарів (хлібобулочних та кондитерських виробів,
продуктів бджільництва) – Театральна площа;
меблів – вул. Емінеску;
будматеріалів – вул. Худякова.
Автосалон, банківські та страхові послуги, рекламні агенції – Площа
Філармонії.
Пивний майдан (до 20.00) – Площа Філармонії.
Туристичне містечко – вул.Шкільна.
Містечко майстрів: майстер-класи з народних ремесел – Площа
Турецької криниці.
12.00
«Чеські пивні забави» від Zatecky Gus – Соборна площа

13 липня
10.00 Урочиста хода учасників та гостей Петрівського ярмарку:
Центральна площа – вул.Університетська – вул.Штейнбарга –Театральна
площа
10.30 Урочисте відкриття Петрівського Ярмарку – Театральна площа.
11.30-15.00
Благодійний аукціон «Подаруй дитині життя» – Центральна площа.
12.30
Показ моделей одягу – вул.Університетська, 21-а
Турнір з шахів – вул. Університетська ( сквер ім. Ю.Федьковича)
Гала-концерт учасників фестивалю «Буковинські зустрічі» – Центральний парк культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка
16.00
Виступ переможця телевізійного шоу «Україна має талант» – колек-

14 липня
17.00
Святковий концерт – Театральна площа.
17.00 - 22.00
Концертно-розважальна програма (гурти «Мед Хедс», «Мандри»,
«Врода» в ролі конферансьє виступить Фагот із гурту «Танок на майдані
Конго») – Соборна площа.

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

ПАБ «PUBLIK»

Великий зал: «Нікчемний Я 2 3D»: 11.00, 13.00, 15.00, 19.30; «Самотній рейнджер»: 17.00, 21.30.
Малий зал: «Біжи»: 19.00; «Марафон»: 16.30; «Ефект колібрі»: 14.00.

18 липня, 16.00: Виставка творів Георга Льовендаля (копії). Організована фундацією
Льовендаля (Румунія).

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

ОРГАННИЙ ЗАЛ

11 липня: «I-RIS», м. Чернівці.
12 липня: Корольов Стас, фронтмен інді-ансамблю «Widiwava».
13 липня: «Beer Gun», м. Чернівці.
14 липня: «Violin Stream Orchestra», м. Чернівці.

«Світова Війна Z 3D»: 10.00; «Нікчемний Я 2 3D»: 12.00, 16.20, 18.10, 20.10; «Одинокий
Рейджер»: 13.50, 22.00.

14 липня, 18.30: Концерт скрипкової та органної музики.

УТ-1.

«1+1»

06.10,08.05 Мелодрама «Мати
й мачуха».
07.05,19.30,01.25 «ТСН».
07.40 «Економiчнi подiї».
08.00 «Особистий рахунок».
10.05,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.05 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Не бреши менi 4».

14.10 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.15 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.15 «Грошi».
23.25,02.10 Т/с «Борджiа». (3).
00.25,05.15 Т/с «Кедр простромлює небо». (2).
02.55,03.30,04.05,04.40 «Маша
i моделi».

Iнтер

05.25, 06.11 Т/с «Дорога в порожнечу».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
1.59 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 10.06 11.02 12.19 Т/с
«Ящик Пандори».
13.18 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським 2».
14.12,14.59 «Судовi справи».
15.46 «Чекай на мене».
17.58 Х/ф «Громадянка начальник». (2).
20.00 «Подробицi».
20.30 21.35 Т/с «Рiдкiсна група
кровi».
22.40 23.37 00.33 Т/с «Шаповалов» (3).
01.30 01.56 02.22 02.48 03.14
03.40 04.06 04.32 04.58 Т/с «Без
свiдкiв».

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.35,02.40,04.05 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 6: Мiсто в облозi».
12.00,13.00,21.55 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
14.50,20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
16.45 Х/ф «Солдати удачi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
23.00 Х/ф «Днi руйнувань». (2).
01.05 Х/ф «Важкi грошi». (2).
02.45 Х/ф «Вторгнення
прибульцiв». (2).
04.10 Т/с «Рубiкон».

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

14 липня, 12.00: «Пригоди маленького Вовчика».

15 липня

теле
ТРК «Ера\".
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Д/ф «Битва пiд
Еджхiллом\".
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф «Дорiвнює одному
Гафту\", ч. 1.
08.15 Д/ф «Дорiвнює одному
Гафту\", ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05 Головний аргумент.
10.25,11.50,15.55,19.50 Погода.
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.00 Т/с «Дiти бiлої богинi\",
1 i 2 с.
13.50 «Таємницi успiху\" з Н.
Городенською.
14.20 Хай щастить.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно до Америки.
15.30 Життя на рiвних.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом\".
18.20 Новини.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.25 Останнє попередження.
19.55 Дорослi iгри.
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 «Чаклунка\", 1 с.
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 Дiловий свiт. Тиждень.
02.25 Не вiр худому кухарю.
02.50 Нехай Вам буде кольорово!
03.50 Як це?
04.15 Рояль в кущах.
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

.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».
07.15,08.15,22.40,23.20,00.15,0
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, 16.00Т/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».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,13.10,17.20,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00 Х/ф «Вiддаленi наслiдки».
12.10 «Хай говорять. За кадром».

15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Бiгти».
22.30 Х/ф «Цар скорпiонiв».
00.20 Х/ф «Подорож привида». (2).
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, 16.20 М/фільм
08.00 «Формула успіху»
09.00, 15.30, 22.25, 01.45, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
«Музичний експрес»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Таємниці підводного світу»
13.20 «Зав’язь»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Екотуризм»
02.15 Д\\\\фільм «Подорож гурмана»
02.45 «Експромт»
04.00 Х\\\\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 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»
08.00, 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»
09.00, 18.00 Т/с «Динотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

понеділок
понеділок
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
17.30, 20.45 «Повний привід»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00 Х/ф «Розплата» (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 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с «Крем».
20.00 Королева балу 3.
21.15 Вiталька.
21.25 Велика рiзниця.
22.25 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
02.50 До свiтанку.

НТН

04.15 Х/ф «Загiн особливого
призначення».
04.40,08.30 «Правда життя».
05.25 Х/ф «Гу-га».
07.40,02.35 «Агенти впливу».
09.00 Х/ф «Загiн спецiального
призначення».
15.20 Т/с «Лiкар».
19.00,01.40,03.20 «Свiдок».
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.10 «Речовий доказ».
03.50 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.30 «Чужi помилки. Материнська любов».
06.15,15.55 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 «Зоряне життя. Сльози
клоуна».
10.35 «Зоряне життя.
Недолюбленi дiти».

11.40 Х/ф «Осiннiй вальс».
13.50 «М`ясо. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Зацькованi
батьками».
23.20 «Битва екстрасенсiв».
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.15 Х/ф «Горобиновий вальс».
03.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15,06.00 Teen Time.
05.20 Т/с «Вперед - до успiху».
06.05 Т/с «Свiтлофор».
06.50,07.40 Т/с «Як сказав
Джим».
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн
розважаються».
11.00 Х/ф «Завжди говори «так».
13.10,14.15 Kids` Time.
13.15 М/с «Аладдiн».
14.45 Т/с «Друзi».
15.45 Т/с «Кадетство».
16.45 Т/с «Татусевi доньки».
19.20 Т/с «Воронiни».
21.00 Ревiзор 2.
23.10 Т/с «Закрита школа». (2).
01.15 Т/с «Купiдон».
02.05 Т/с «Дружна сiмейка».
02.50,03.50 Зона ночi.
02.55 Чемпiон чемпiонiв.
03.10 Марко Кропивницький.
03.55 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
04.15 Зоря вечiрня.
04.30,05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1
07.00 М/ф.
08.40 «Добрий вечiр, тварини».
09.40 «Три сестри».
11.00,18.00 «Звана вечеря».
12.00 «Пороблено в Українi».
13.40 «Рандеву».
14.50 «КВК».
19.00 «Орел i Решка».
20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Х/ф «Ванiльне небо». (2).
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.35 «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 Д/ф «Греко-перська вiйна\".
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф «Л. Полiщук. Королева
епiзоду\", ч. 1.
08.15 Д/ф «Л. Полiщук. Королева
епiзоду\", ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.30,15.50,18.55,22.45
Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.50,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.55 Т/с «Дiти бiлої богинi\",
3 i 4 с.
13.35 Крок до зiрок.
14.20 Х/ф «Затока щастя\".
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Про Червону Шапочку\".
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.35,21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера\".
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чаклунка\", 2 с.
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 Життя на рiвних.
02.20 «Таємницi успiху\" з Н.
Городенською.
02.50 Нехай Вам буде кольорово!
03.50 «Вiра. Надiя. Любов\".
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.

«1+1»

06.00 «Грошi».
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,19.30,02.10 «ТСН».
07.40 «Економiчнi подiї».
08.00 «Особистий рахунок».
08.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
09.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15,17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Не бреши менi 4».
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.25 «Мiняю жiнку 5».

00.05,02.55 Т/с «Борджiа 2». (3).
01.10,05.00 Т/с «Кедр простромлює небо». (2).
03.50,04.25 «Маша i моделi».

Iнтер

05.25 Х/ф «Громадянка начальник».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.14 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10, 10.15, 20.30, 21.35 Т/с
«Рiдкiсна група кровi».
11.20,12.34,03.45 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським 2».
13.28,14.15 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
17.03,04.44, 18.03, 19.01 Т/с
«Громадянка начальниця. Продовження».
20.00,02.31 «Подробицi».
22.40, 23.38 Т/с «Шаповалов»
(3).
00.37 Х/ф «Каратель: Територiя
вiйни».
03.01 Д/ф «Людство: наша
iсторiя».
04.24 М/ф.

ICTV

04.55,06.40,01.50,03.30 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
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 «Втеча Чарлi Райта».
(2).
00.55 Стоп-10.
01.55 Х/ф «Днi руйнувань». (2).
03.35 Т/с «Рубiкон».

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».
07.05 «Час економiки».

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 Д/ф «Перша свiтова
вiйна\".
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф «Руссо-туристо. Вперше за кордоном\", ч. 1.
08.15 Д/ф «Руссо-туристо. Вперше за кордоном\", ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.35,10.15,11.40,15.40,18
.55,22.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Свiтло.
10.30 Т/с «Дiти бiлої богинi\", 5 с.
11.30,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.45 Т/с «Дiти бiлої богинi\",
6 i 7 с.
13.25 Українська пiсня.
14.05 Х/ф «Кочiвний фронт\".
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф «Запорожець за Дунаєм\".
17.00 Х/ф «Шукай вiтру\".
18.20 Новини.
19.10 Бенефiс М. Поплавського
у Москвi.
20.50 Мегалот.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера\".
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чаклунка\", 3 с.
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 ТелеАкадемiя. Дайджест.
Краще за рiк.
02.20 Життя на рiвних.
02.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
02.55 Свiтло.
03.15 Як Ваше здоров`я?
04.05 Книга.ua.
04.25 Сiльрада.
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.
«1+1»
06.00 «Мiняю жiнку 5».
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,19.30,01.40 «ТСН».
07.40 «Економiчнi подiї».
08.00 «Особистий рахунок».
08.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
09.05 Т/с «Трохи не при собi».

10.15,17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.20,04.20 «Не бреши менi 4».
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.30 «Моя хата скраю».
23.35,02.25 Т/с «Борджiа 2». (3).
00.40,05.10 Т/с «Кедр простромлює небо». (2).
03.10,03.45 «Маша i моделi».
Iнтер
05.30, 06.14, 17.03, 18.03, 19.00,
04.43Т/с «Громадянка начальниця. Продовження».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.15 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10, 10.15, 20.30, 21.35 Т/с
«Рiдкiсна група кровi».
11.21,12.35,03.23,04.03 Д/с
«Слiдство вели...» з Л. Каневським 2».
13.29,14.16 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
22.41, 23.39 Т/с «Шаповалов»
(3).
00.35 Х/ф «Капiтан Америка перший месник». (2).
02.39 Д/ф «Людство: наша
iсторiя».
ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50,06.35,01.40,03.15 Погода.
04.55 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Фотовитримка». (2).
00.55 Кримiнальний облом.
01.45 Х/ф «Втеча Чарлi Райта».
(2).
03.20 Т/с «Рубiкон».
5 канал
06.30,18.40,00.00,03.30 «Київський час».

16 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».
07.55,09.50,12.50,14.50,16.50,1
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».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. ДНК-тест на
батькiвство».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».

19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
02.10 Х/ф «Цар скорпiонiв».
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/фільм
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» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д/фільм «Таємниці підводного світу»
13.20 «Красен світ»
14.30, 00.05 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Закон і честь»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Екотуризм»
02.00 Д\\\\фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\\\фільм

«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 «Динотопія» (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

17 липня
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».
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».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с

84

теле

«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. Неймовiрна
любов».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
02.10, 02.50 Т/с «Успiх».
04.25 «Хай говорять».
05.15 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/фільм
08.00 «Міні-мікс»
09.00, 15.30, 22.25, 01.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д \\\\фільм «Таємниці підводного світу»
13.20 «Експромт»
14.00, 00.05 Концертна програма
16.30, 19.30 «Акценти»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Ретро платівка»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Екотуризм»
02.00 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\\\\фільм
«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 19.0021.30 00.00 «Чернівецький репортер»
07.55 08.55 13.10 15.55 19.25
21.5500.25 «Погода»
08.00, 19.30, 21.25 «Афіша»
08.05, 17.05 «Вертикальний
світ»
09.00, 18.00 Т/с «Динотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»

Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Запитайте у Сінді» (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 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с «Крем».
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.25 Х/ф «Блондинками не народжуються». (2).
02.55 До свiтанку.

НТН

05.05 Х/ф «Дума про Ковпака».
05.20 «Правда життя».
08.30,16.45,19.00,01.25,03.55
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50,01.55 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
14.50,17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.10 «Агенти впливу».
04.25 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.40 «Чужi помилки. Дiагноз:
любов».
06.20,15.55 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Зоряне життя. Зацькованi
батьками».
10.20 «Зоряне життя. Вижити
пiсля смертi».
11.20 Х/ф «Тариф на любов».
13.10 «Цiни. Iсторiя
всеросiйського обману».

теле

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Проклятi
нагородами».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Любов i страхи
Марiї».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15,06.00 Teen Time.
05.20 Т/с «Вперед - до успiху».
06.05,22.05 Т/с «Свiтлофор».
06.50,07.40 Т/с «Як ск азав
Джим».
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.10 Погода.
09.00 Х/ф «Ейс Вентура».
10.50 Х/ф «Ейс Вентура. Поклик
природи».
12.40,16.50,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.15,14.25 Kids` Time.
13.20 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.05 Т/с «Закрита школа». (2).
01.15 Т/с «Купiдон».
02.05 Т/с «Дружна сiмейка».
02.50,03.55 Зона ночi.
02.55 ТБ про ТБ.
03.25 Червона Земля.
04.00 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.20 Свобода йде з боями.
04.35 Великий злам.
04.50,05.10 Зона ночi. Культура.
04.55 Так нiхто не любив.

К1
07.00 М/ф.
09.00 «Добрий вечiр, тварини».
10.00 «Три сестри».
11.35,19.00 «Орел i Решка».
12.35,18.00 «Звана вечеря».
13.35,23.00 Д/с «Фактор ризику».
14.35 «Рандеву».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Мене не люблять
батьки».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

регіональні

Край, у якому варто
гостювати. А жити?

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 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с «Крем».
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.35 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.25 Х/ф «Брудний негiдник
Шейм». (2).
03.05 До свiтанку.
НТН
05.45 Х/ф «Дума про Ковпака».
08.30,16.45,19.00,01.30,04.20
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50,02.00 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
14.50,17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ 2». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
02.50 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».
СТБ
05.55 «Чужi помилки. Удар iз
минулого».
06.40,15.55 «Усе буде добре!»
08.25,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.55 «Зоряне життя. Проклятi
нагородами».
10.55 «Зоряне життя. Особливо
небезпечнi кумири».
11.55 Х/ф «Прилетить раптом
чарiвник».
13.55 «Краса. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Покаранi
за роль».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.20 Х/ф «Альошкине кохання».
02.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.15,06.05 Teen Time.
05.20 Т/с «Вперед - до успiху».
06.10,22.05 Т/с «Свiтлофор».
06.50,07.40 Т/с «Як ск азав
Джим».
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,16.55,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Аладдiн».
14.55 Т/с «Друзi».
15.55 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2).
01.15 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Дружна сiмейка».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00,03.50 Зона ночi.
03.05 Втрачений рай.
03.55 Зима надiї.
04.20,05.10 Зона ночi. Культура.
04.25 Iван Франко.
К1
07.00 М/ф.
09.00 «Добрий вечiр, тварини».
10.00 «Три сестри».
11.35,19.00 «Орел i Решка».
12.35,18.00 «Звана вечеря».
13.35 Д/ф «Мене не люблять
батьки».
14.35 «Рандеву».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Нерiвний шлюб».
23.00 Д/ф «Врятувати кохання».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».
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У буковинській
«Брусниці»
відпочиватимуть
кіпріоти?!.

– Ви думали, що Брусниця – це курорт?!
Ну, то ці «мальовничі краєвиди» саме для
Вас! – повідомляє редакцію наш читач Сергій
Николайчук.

Єдиний робітничо-селянський
санаторій краю «Брусниця»
відійшов у підпорядкування
кіпрської компанії

Відгуділи «Іванові гостини» в його рідній Чорториї, що належить
до Брусницької сільради на Кіцманщині, поїхали гості – заслужені, народні і просто високі. А люди залишилися, і тривають будні. І якщо свята
сільраді ще вдаються, то будні – вже ні.
Незалатані, зяють ями на дорогах, підпорядкованих Брусницькій
сільраді. Гості, що їхали «На гостини до Івана», кажуть, що деякі ями
закидали ще в переддень свята, але, вочевидь, кинули цю безнадійну
справу, і провалля на дорогах залишилися. До наступного свята, а далі
– знов до наступного, і так – назавжди? Бо немає нічого більш тривалого,
ніж тимчасове.
– А минулих вихідних Брусницю спіткала стихія. Село затопило,
його чесно рятувало МНС. Воду відкачали, а повалені зливою три телефонні стовпи лежать. «Люди дзвонять до Укртелекому із проханням
замінити або відновити повалені стовпи, а їм відповідають, що за нормами три стовпи – то мало: треба, щоби впало десять! – інформує Сергій
Николайчук. – Тож поки ще сім стовпів не впаде, ніхто нікуди не поїде...
А ще в «курортній зоні» на два місяці закрили дитсадок. Бюджету
сільради бракує на утримання дошкільного дитячого закладу. Тож заощаджують у такий спосіб.
Отак і живе Іванова громада в міжсезоння між «гостинами».

Вл.інф.

понеділок
8

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 «Невидимий» (2)
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Перше, що спадає на думку – що це невичерпне родовище цілющого озокериту, який так вдало використовують у
місцевому санаторії для лікування хворих... А от і ні! Це суміш
бітуму та смоли, яка викинута при в'їзді до Брусниці з боку
Зеленева... От така вона, КУРОРТНА зона...

Чернівецький обласний комунальний санаторій «Брусниця» реорганізують у товариство з обмеженою відповідальністю із залученням приватного інвестора. Таке рішення
ухвалили більшістю голосів депутати обласної ради на початку 17-й сесії обласної ради VI скликання, яка, до речі, свою
роботу так і не завершила, бо 33 депутати із зареєстрованих
77-ми (загалом в облраді 104 депутати) після перерви не
повернулися до зали і кворуму для продовження роботи просто не було. Нагадаємо, що у квітні так само «завершилася»
попередня 16-та сесія облради: депутати від провладної
більшості після перерви не повернулися до сесійної зали.
Тому 5 липня була завершена 16-та і не завершена 17-та
сесії. Свого часу, коли опозиція демонстративно на знак
протесту виходила з залу, їй робили зауваження керівники
ради, ОДА, фракція Партії регіонів. А тепер навіть комісія з
регламенту та депутатської етики, яка раніше засуджувала
такі дії, мовчить. Подвійні стандарти?..
Уявляєте, щоби громадяни так ходили на роботу? Та,
може, наші обранці подібним чином ставляться до депутатської діяльності тому, що вона, так би мовити, здійснюється
на громадських засадах і за неї ніхто не платить? Утім,
громада усвідомлює, що більшість із них прийшли сюди
вирішувати власні питання, а не займатися громадською
діяльністю та допомагати їй, громаді, вирішувати нагальні
проблеми життєдіяльності.
Та повернімося до брусницького санаторію. Інвестору
– а ним є кіпрська компанія «Енгром Консалтінг Лімітед» –
нададуть 75% частки власності на санаторій, а собі Чернівецька облрада залишила лише 25%.
Питання обговорювалося бурхливо й тривалий час,
та все ж рішення про реорганізацію підтримали більшістю
голосів. Тепер, на думку депутатів, проблема зводиться до
виконання інвестором своїх зобов’язань. А серед його обіцянок – покращення умов у санаторію та збереження робочих
місць. Хоча без договору це лише слова…

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Митна служба на службі в підприємництва –
завдяки системі «Електронна митниця»
Електронна форма митного декларування перевірена світовим
досвідом. Україна ж перейде на 100-відсоткове електронне
декларування товарів з 1 січня 2017 року – у відповідності з
Митним кодексом. Нині відпрацьовується система вже створеної
«Електронної митниці».
Процес відбувається досить швидко. За
2012 рік митники оформили близько 3,3 млн.
декларацій. За даними Міндоходів і зборів,
у грудні 2012-го 60% декларацій вже були
оформлені в електронній формі.
Бізнес позитивно сприйняв електронне
митне декларування. «Це допомагає уникнути
багатьох проблем, наприклад, стає віртуальним
місце проведення митного оформлення, скорочуються його терміни, – говорить Ігор, підприємець із Чернівців. – Взагалі спрощується весь
процес декларування та митного оформлення».
З такою оцінкою погоджуються багато
інших представників бізнесу. Раніше процес
оформлення вимагав великих витрат часу і
часто залежав, так би мовити, від «особистих
взаємин» з інспектором. Тепер ці проблеми вирішуються автоматично, без додаткових коштів.
У світі подача декларації в електронному
вигляді передбачається Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних

процедур (Кіото, 1973) та Митним кодексом
європейського співтовариства. Подання митної декларації в електронному вигляді зі своєї
квартири чи робочого місця в офісі компанії, незалежно від країни відправлення або ввезення
товарів, заощаджує багато часу.
Митники пояснюють: головна перевага
електронного декларування - безпаперова
технологія, що дозволяє спростити і прискорити оформлення товарів, скоротити накладні
витрати. І насправді: зменшилася кількість
перевірок, скоротився час їхнього проведення:
оформлення вантажу тепер потребує не добу, а
максимум чотири години.
Тому бізнес охоче користується новою
системою.
Тим, що 2012 року Чернівецька обласна
митниця до державного бюджету перерахувала понад 1,566 млрд. гривень (а це
збільшення надходжень податків та зборів
на 338 мільйонів гривень), вона завдячує

саме нововведенням митного законодавства, серед яких і впровадження електронного декларування.
Як повідомляють у прес-центрі Чернівецької обласної митниці, в січні 2012 року в зоні її
діяльності здійснювалося митне оформлення
виключно в електронному вигляді лише близько 6% декларацій, а вже у грудні 2012 року таке
оформлення становило понад 67%!
За словами співробітників обласної митниці, оформлення імпортної операції займає в
середньому близько двох годин, а експортної
операції – близько однієї години.
У Міндоходів вважають, що підвищений
інтерес суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до електронних декларацій зумовлений
суттєвими перевагами використання сучасних комп'ютерних технологій, насамперед,
значним скороченням термінів оформлення
товарів.
Важливо й те, що в процесі електронного
декларування підприємець безпосередньо не
спілкується з митним інспектором. Бізнесмен
заповнює митну декларацію (при цьому він
може отримати необхідну інформацію з електронного вузла доступу), ставить електронно-цифровий підпис, додає інші необхідні
відомості та надсилає всю цю інформацію
у вигляді авторизованого повідомлення на
адресу регіонального митного органу.

Митний інспектор перевіряє заявлені дані
та приймає рішення щодо випуску товару у
вільний обіг. За словами представників торгових фірм Буковини, відсутність безпосереднього спілкуваня з інспектором практично виключає корупційні ризики. Іншими словами,
неможливо вимагати хабар за пропуск товару,
використовуючи електронне декларування.
Співробітники митниці уточнюють: йдеться зовсім не про потурання порушникам, простіше працювати стане тільки законослухняним представникам бізнесу. А для виявлення
охочих обминути закон підготовлені особливі
й досить дієві методи, в тому числі вибіркові
перевірки товарів і постаудит-контроль.
Відомо, що в країнах Євросоюзу митні
служби поступово відходять від фіскальних
функцій і все більше уваги приділяють створенню максимально сприятливих умов для
розвитку зовнішньої торгівлі. Це можливе
завдяки прозорій системі взаємин держави
і бізнесу.
Такі кроки, які робить і Україна, значно
полегшують життя бізнесу, який веде зовнішньоекономічну діяльність, а значить, сприяють
розвитку економіки. Останні новації нашої
митної служби свідчать, що Україна поступово
рухається до європейської практики, прагне
досягти світових стандартів у цій сфері.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»
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Доки зробиш вакцинацію від сказу
Офіційно

люди. – Ми ж готові викласти будь-які гроші за те,
щоби не піддавати небезпеці життя дітей!

Чому на Буковині
немає вакцин, без яких
люди не виживуть?

Принаймні, тато покусаної
щуром чернівчанки ледве не
оскаженів у пошуках рятівної
антирабічної вакцини для
єдиної дитини. Адже сказ
не лікується! Заражена ним
людина обов’язково помре.
Неприємна, м’яко кажучи, пригода сталася
в самому серці Чернівців, на вул. Кобилянської,
минулого понеділка. О пів на дев’яту вечора мешканці одного із будинків – мама з дитиною і юнка –
поверталися з прогулянки додому. На другому поверсі під’їзду вони побачили щура й розгубилися.
А той – чи то від страху, бо ж люди його затиснули
у замкнутому просторі, а, може, й з інших причин,
адже сказ у нас на Буковині зустрічається доволі
часто, – кинувся на дівчину та вчепився зубами їй
у ногу. Його навіть скинути вдалося не одразу. Тож
потерпілу повезли до травмпункту лікарні швидкої
допомоги, що на вул. Фастівській. І треба визнати,
що наша героїня народилася, мабуть, у сорочці. На
це принаймні натякнув черговий лікар травмпункту, бо їй дісталася остання ампула антирабічної
вакцини (від слова Rabies - сказ). Антирабічний
імуноглобулін їй не вводили, як і протиправцеву
вакцину. Хоча, згідно зі стандартизованими протоколами запобігання недугам, мали би це зробити.
Бо, як відомо, за умови появи клінічних ознак ска-

зу ефективних методів лікування просто не існує.
Сказ не лікується! Це стовідсоткова смерть! Тому
за будь-яких ушкоджень шкіри чи слизової, нанесених хижаками, летючими мишами чи гризунами,
слід терміново починати комбіноване лікування:
антирабічний імуноглобулін вводять одноразово у
день укусу, антирабічну вакцину тоді ж та продовжують вводити на 3-ій, 7-ий, 14-ий, 30-ий і 90-ий
дні. Коли ж є можливість спостерігати за твариною
і вона протягом 10 діб лишається здоровою, то
лікування після 3-ї ін’єкції припиняється.
До слова, того ж таки вечора до травмпункту
привезли покусану собакою дівчинку. І хоч на
нозі в малої була невеличка подряпина, зроблена
псом крізь джинси, батьки хвилювалися. Бо для неї
антирабічної вакцини вже не знайшлося. Пізніше
редакція зв’язалася з бабусею дівчинки, яка повідомила, що в собаки, який здох, сказу не було.
Та з іншого боку, ніхто не був певний у тому, що це
саме той пес зачепив їхню дитину. Та все ж медики порадили їм не вводити антирібічну вакцину:
мовляв, ранка не мала би бути смертельною, а в
щеплення чимало побічних явищ.
Героїня ж нашої розповіді потребувала подальшої обов’язкової вакцинації. Однак у Чернівцях рятівної вакцини не знайшлося. Кілька її
ампул батьки дівчини знайшли в одному із районів
області. Та яких нервів це їм коштувало, знають
лише вони…
– Тож чому в області немає вакцини проти
такої небезпечної недуги? – справедливо обурюються родичі укушених. – Така безладність чиновників від медицини межує зі злочином проти простих громадян! – стверджували, і небезпідставно,

Оскільки в середовищі журналістів застарілі
схеми теж не водночас змінюються на нові, ми
зателефонували до головного санітарного лікаря
краю Наталії ГОПКО. Та, з’ясувалося, що від початку 2013 року санітарна служба вже не опікується вакцинацією людей і не відповідає за цей
напрямок роботи. Та все ж від п. Гопко дізналися,
що гроші на рятівні вакцини вже перераховані у
казначейство. Більше того, нова партія, імпортована з-за кордону, вже є в області, але перебуває
на карантині.
Це, мабуть, означає, що вакцина чекає на
сертифікацію? До слова, Україна від часу незалежності, на превеликий жаль, вже не має вакцин
власного виробництва… Чи не тому час від часу
історії про пошук матеріалів для щеплень холодять
кров читачам, слухачам і глядачам вітчизняних
ЗМІ. Трохи більше року сталася подібна історія
у Долині сусідньої Івано-Франківської області,
про яку розповіла ТСН. Якби Галина Мицак тоді
не поставила «на вуха» всю область і навіть
Мінздоров’я, то за ті 45 днів, протягом яких їй пообіцяли доставити ліки, вона б оскаженіла 9 разів!
Адже вакцина помічна, коли її вкололи до 5 днів
після укусу.
Але історія сусідів нічому не навчила буковинських організаторів охорони здоров’я.

Мило краще за все брати господарське, бо
в ньому багато лугу (саме луг допомагає
боротися зі сказом – одним з найстрашніших наслідків укусу). Добре використовувати також антибактеріальне або
туалетне мило.

вакцина приходить в Україну, то існує певний
закон, за яким вона проходить тестування в
Україні, – а це, зрозуміло, час…
Враховуючи затримку з боку державних закупок, медичні заклади звернулися до одеситів,
аби придбати хоча б якусь кількість вакцини до
того часу, доки отримаємо їх за державними поставками. «Берег сервіс» відповів, цитую: «Закупка проведена, вакцина проходить тестування,
будемо готові дати вакцину не раніше, ніж через
2 місяці». Цей термін спливає 18 липня.
Попри те, всі районні лікарні запаси «Індірабу»
мають: хоч і не великій, але по одній, дві, три дози
ампул є. А щодо лікарні швидкої медичної допомоги, яка обслуговує Чернівці, то у нас найбільше людей і найбільше проблем, зокрема, це бродячі пси.
Та хочу наголосити, що однієї ампули вже достатньо, щоби убезпечитися від захворювання.
Хоча повний курс складається з 5-ти ін’єкцій.
Та коли тварина залишилася живою, курс припиняють після 3-ї. Зрештою, не обов’язково, щоби
той щур чи інша тварина були скажені, все одно
потерпілій людині треба ввести вакцину для
профілактики.

Вакцина ж ADP – це не просто вакцина проти
правця, це адсорбована дифтерійно-правцева
вакцина. Вона від 2-х недуг – правця і дифтерії. На
сьогодні вона вже є, хоча два тижні тому ще була
в карантині.
Антирабічний імуноглобулін – це готові антитіла від сказу. Скажімо, коли потерпіла людина
алергік і не може сприймати вакцину, їй вводять
імуноглобулін. Він завжди є у лікарні, але наразі
він є дуже маловживаним.
Я вбачаю проблему в тому, що фірма «Берег
сервіс» не постачає вакцину аптекам. Тож коли
вона закінчується у лікарнях, її просто ніде немає. Та 18 липня ми отримаємо вакцину з Одеси.
А до того часу в лікарні швидкої допомоги є ще 20
комплектів вакцини для екстремальних випадків.
ВІД РЕДАКЦІЇ:
Чи потрібне нам, українцям, після
цього Міністерство охорони здоров’я? Бо
складається враження, що його клерки
лише тендерибанять зароблені нами
кошти собі на зарплату…

З редакції ми вирішили зателефонувати до
травмпункту. Ось така
була бесіда:
Кор.: – Доброго дня. Мене
покусав пес. Можу зробити у вас щеплення
проти сказу?
Жіночий голос: – Немає вакцини. А коли
це сталося?
– Вчора.
– Що за пес покусав?
– Та бігала зграя у дворі багатоповерхового
будинку…
– Слідкуйте за псом протягом 14 днів. Якщо
буде живий, то не треба робити щеплення. Але
прийдіть до нас, ми вас запишемо.
– А якщо помре?
–…
– Молити бога чи копати собі могилу?
– Але ви приходьте, ми дамо вам поради,
що треба робити …

Долікарська допомога при укусах

При укусі найперше ретельно промийте рану, навіть якщо вона зовсім незначна, теплою водою з милом (якщо
такої можливості немає, то просто чистою
проточною водою). Це допоможе усунути
як слину тварини, так і бруд, що потрапив.

Марія ПОЛІЩУК, начальник управління організації лікувально-профілактичної
роботи та розвитку медичної допомоги населенню в департаменті охорони здоров’я:
– З «Індіраб», вакциною від сказу, така ситуація склалася, на жаль, в усій Україні. Ми
замовили її, але тендерні процедури ще не закінчилися. Хоча наказ Міністерства охорони
здоров’я про те, що ми маємо отримати певну
кількість вакцини, уже є, але вакцину ще не привезли. Є певна дистанція між моментом, коли
вони вже вирішили, що нам її дадуть, і тим, коли
вони нам її поставлять. Але поки що ця вакцина
існує тільки на папері. Однак ми сподіваємося,
що найближчим часом нам її поставлять. Це те,
що стосується державних поставок.
Але існує ще невелика кількість фірм, які
відпускають такі вакцини, якщо мова йде про
приватні поставки, тобто за рахунок, приміром, коштів місцевого бюджету, медичної
установи тощо. Якщо не помиляюсь, це одеська
фірма «Берег сервіс». Так от на сьогодні не з нашої вини сповільнилися процедури, вони запізно
почали закуповувати партії вакцин, а коли

Потім очищену рану обробіть антисептичним засобом. Для цього підійдуть
зеленка, йод (ним обробляються тільки
краї рани), 3%-й розчин перекису водню,
водний розчин марганцівки тощо. Накладіть стерильну пов'язку й обов'язково

зверніться до травмпункту або іншої
медичної установи, навіть якщо рана здається вам несерйозною, а укусив домашній
собака, щеплений від всіх хвороб.
Якщо кровотеча з рани невелика, то
не рекомендується його відразу зупиняти, тому що воно вимиває небезпечні
мікроорганізми, роблячи менш імовірним
подальше нагноєння рани.
Якщо є серйозні побоювання, що тварина, яка вас укусила, – скажена, то деякі
лікарі рекомендують спричинити сильну
кровотечу з рани, зробивши невеликий
надріз лезом ножа або бритви. Потім вичавити побільше крові, натискаючи на
краї рани.
Всі перелічені заходи – долікарська
допомога. Вони допомагають уникнути
зараження крові, знижують ризик отримати стафілококову або стрептококову
інфекцію. Та до лікаря звернутися слід
обов'язково!

Народний рецепт
для обробки ран

Змішати по 1 столовій ложці подріб-

6 жахливих фактів
про звичайних
пацюків
Здавалося б – ну що у щурах
такого вже страшного? Припустимо,
не всім вони здаються симпатичними
та зворушливими звірятами, але
щоби, побачивши якогось нещасного
гризуна, нестямно верещати й
дертися на столи й стільці?..
Утім, існує щонайменше п’ять
причин, які виправдовують таку
реакцію.
1. Вони все одно до вас доберуться
Як монстри з класичних фільмів жахів. І вберегти від
них свій будинок, якщо пацюк вирішив навідатися до вас
у гості, не вдасться. Щурові нічого не варто видертися
по вентиляції. Заткнете всі отвори? Та, як з’ясувалося
в ході одного дослідження, невеликому щуру нічого
не варто підняти предмет вагою більше 0,5 кг, якщо в
нього виникне підозра, що з того боку паркет апетитніший. Пацюки вміють протискуватися в крихітні отвори
діаметром не більше чверті обхвату самого щура. Це
практично готовий T-1000 з другої частини фільмів про
Термінатора: накрийте його сталевою сіткою і він просочиться між прутами, оком не моргнете.
Улюблений спосіб щурів проникати в оселі – трубами. Причому 4-х см в діаметрі їм цілком достатньо.
І ще – вони чемпіони з плавання. Об’єднуємо ці дві
навички – і отримуємо тварину, яка одного чудового
дня може виринути з вашого унітазу. І такі випадки не
рідкість. Але й це ще не все! Вони запросто прогризуть
собі окремий вхід через стінку. Природа нагородила їх
неймовірно сильними, навіть для гризунів, щелепами. І
доки якийсь зайчик мирно гризе кору дерева, цим дрібним тваринкам подавай цеглу, цемент і навіть свинець.
Їхні різці ростуть усе життя й у пацюків немає іншого
виходу, як постійно їх сточувати.

2. Вони плодяться з
неймовірною швидкістю

нених листків деревію та подорожника.
Кашку покласти на кілька шарів марлі чи
бинт і накласти на рану. Тримати 1 годину.
Повторювати процедуру кілька разів на
день до загоєння.

Сказ – смертельна
вірусна інфекція, що
вражає центральну
нервову систему

Найнебезпечніший наслідок укусу
тварин – сказ. І життя потерпілого залежить від того, як швидко будуть вжиті
заходи щодо запобігання цій хворобі.
Вірус сказу можуть переносити всі
теплокровні тварини. За даними ветеринарів, переносниками можуть бути не тільки
собаки і кішки, а й лисиці, їжаки, білки,
миші, щурі вовки, птахи тощо. Найбільш
небезпечна слина тварини. Зараження
відбувається при укусі або тоді, коли слина
потрапляє на слизові оболонки чи в мікроранки шкіри.
Сказ призводить до смерті, вражаючи
дихальний і судиноруховий центри.

Інкубаційний період може тривати
від 7-14 днів до 3-х місяців, інколи й до
року. Він залежить від того, яке місце було
укушене. Найбільш небезпечні – голова,
обличчя, шия, пальці рук, пах.
Симптоми хвороби яскраво виражені:
біль у місці укусу, лихоманка, безсоння,
поганий настрій, дратівливість, страх,
підвищена чутливість до звуків і світла,
брак повітря тощо. Далі можливі судоми,
галюцинації, марення, параліч і, як наслідок, смерть.
Запобігти розвитку хвороби допомагає своєчасне введення вакцини проти
сказу, яку 1885 року винайшов Луї Пастер.
Нині найчастіше використовується препарат КОК (концентрована культуральна
антирабічна вакцина). Уколів боятися не
варто: їх уже давно не роблять у живіт, та
й кількість скорочена до мінімуму (раніше
робили більше 30 ін'єкцій).
Вірус сказу руйнується також за високих температур, під впливом лугів і кислот,
а також нестійкий до йодистих препаратів
і фенолу.
Підступність сказу в тому, що інкуба-

ційний (прихований) період триває без
симптомів.
Але водночас заражена тварина
вже небезпечна. Її поведінка зовсім не
обов'язково буде агресивною, а, навпаки,
вона може ховатися чи настійливо ластитися до господарів і знайомих, намагаючись лизнути. А слина її вже заразна і потім
додаються характерні ознаки хвороби:
неспокій, відсутність апетиту, слинотеча,
утруднене ковтання.
Профілактика сказу полягає, зокрема, у своєчасній імунізації тварин (собак,
кішок і т.д.), а також людей з групи професійного ризику (мисливців, лісників,
собаколовів, ветеринарів тощо).
Щеплення від сказу може мати побічні
ефекти, крім того, при вагітності воно
може нашкодити здоров'ю майбутньої
дитини. Тому вводити вакцину варто за
медичними показами.
Людина, яку вакцинують, повинна
знати, що їй заборонене вживання будьяких спиртних напоїв протягом цілого
курсу щеплень та 6 місяців по ньому.

6-7

Ще один різновид кіномонстрів відрізняється тим,
що з неймовірною швидкістю розводить популяцію собі
подібних. Зазвичай це інопланетні істоти, які мають намір в рекордні терміни заполонити собою всю Землю. Та
до цієї групи істот належать і наші пацюки.
Одна пара гризунів за 2-3 роки встигає привести
на світ до 6000 дитинчат! Не проходить і трьох місяців,
як нове потомство теж починає розмножуватися, і – так
далі. Причому в них не прийнято відправляти молодше
покоління на пошуки кращої долі в чужі краї. Якщо їжі
достатньо, вони з місця не зрушаться, поки не заповнять
собою ціле місто.
До речі, багато регіонів, які заощаджували на боротьбі зі шкідниками під час рецесії, пережили справжні
щурячі бебі-буми. Наразі в Британії популяція щурів
становить близько 80 мільйонів, що утричі більше ніж
2007 року. І навіть за всіх сучасних методів боротьби
з гризунами, в Нью-Йорку, приміром, на одну людину
припадає щонайменше один щур.

3. Вони чемпіони з гри в хованки

Кіномонстри – майстри маскування: вони або нападають з-за рогу, або примудрюються залишитися непоміченими на очах у всіх. Але це все – як з щурів списано.
Група вчених, у надії дізнатися щось нове про життя
й пересування гризунів, відвезла одного-єдиного щура
на ім’я Распутін на самотній острів неподалік від Нової
Зеландії, на якому раніше щури не водилися. Попередньо вони взяли зразок ДНК свого підопічного. Потім
одягли на щура спеціальний електронний ошийник і
чотири тижні вивчали, де щур спить, що їсть, якими
маршрутами пересувається тощо. Потім вчені вирішили
щура зловити. Незважаючи на пастки (їх було понад три
десятки), на всі принади та хитрощі, а також старання
двох спеціально натренованих собак, нічого не ви-

йшло. Більше того, перестав надходити радіосигнал з
прикріпленого до тварини пристрою. Та Распутіна таки
знайшли через 18 тижнів на іншому острові – приблизно
за півкілометра від того, де його випустили. Ніхто не
знав, що пацюки можуть плавати так далеко.

4. Вони незламні

Ця якість об’єднує багатьох кіномонстрів, особливо
багатосерійних: вбиваєш їх, вбиваєш – а до виходу наступної частини вони знову як новенькі.
Ну й причому тут гризуни? Жодного натяку на безсмертя. Вони можуть бути якими завгодно, але вважати
їх непереможними – це вже занадто.
Однак … Який ми знаємо найвірніший спосіб вбити
щура? Отрута? Так от. Коли пацюки знаходять їжу, в безпеці якої не впевнені, вони спочатку пробують її – зовсім
трохи. І якщо відчують себе якось не так, більше цієї їжі
не торкаються. Вони чудово інформовані про наші підступні плани і знають, як їх зруйнувати.
До того ж, ми все частіше стикаємося з абсолютно
новим різновидом цих тварюк, який вчені вже прозвали
«суперщурами-мутантами», їх уже практично жодна
отрута не бере.

5. Вони жадають людської крові?

Ми добралися до останнього, одного з найбільш
огидних різновидів монстрів, у яких тільки одна мета
– напитися людської крові. Це різні зомбі, вампіри,
перевертні… Але й тут пацюки не виняток. Усі знають,
що вони не проти поживитися падаллю. І ще помилково
вважається, що вони абсолютно нерозбірливі в їжі. Це не
зовсім так. До дечого вони мають особливий потяг – це
людська кров. І якщо пацюк покуштує цих «ласощів», не
заспокоїться, поки не добереться до них знову.
Вчені, які вивчали щурів 22 роки, стверджують, що
найбільше шансів отримати укус щура припадає на період між північчю і 8-ю годинами ранку. Ви безтурботно
спите в своєму ліжку і не підозрюєте, що ця тварина осьось вчепиться вам в обличчя. Це теж не перебільшення:
пацюки найчастіше кусають обличчя або руки. Та це не
павуки, які куснуть разок – і все. Якщо щур вкусив, то
є велика ймовірність того, що він захоче «продовження
банкету».
І кусає не обов’язково для самозахисту чи від страху, і навіть не тому, що зголоднів.
Він просто хоче вашої крові. Буквально. 1945 року
професор К. Ріхтер провів дослідження, метою якого
було з’ясувати: що притягує щурів в людях. Він надав
щурам доступ до великої кількості людської крові. За 24
години гризуни випили все до краплі, а це було в 4 рази
більше за звичайний для них добовий об’єму їжі! Ось
висновок Ріхтера: «У щурів дійсно може розвинутися
сильна тяга до свіжої людської крові».

6. Вони розумні, кмітливі і…
культурні, себто соціальні

1991 року в дикій природі в Ізраїлі на прикладі чорних щурів Джозеф Теркель вивчав проблему передачі
поведінки. Вчений зауважив, що досліджувані щури демонстрували унікальний вид харчової поведінки: вони
систематично очищали соснові шишки, улюблену їжу,
від лусочок перед вживанням. Потім Теркель з’ясував,
що цю групу щурів навчила такій поведінці інша група
пацюків, що й стало доказом того, що поведінка цих
тварин носить ознаки культури.

Сторінку підготували Людмила ЧЕРЕДАРИК, Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

актуальні

№28 (497) 11.06.2013 - 17.07.2013

8

Трудове законодавство порушується масово і
системно. Як цього позбутися?
Трудові права громадян
України порушуються
масово і системно. Сама ж
проблема замовчується.
Чи є вихід з цієї ситуації?
– розмірковує голова
ради Конфедерації
профспілок недержавного
сектору економіки
Чернівецької області Лідія
АНЦИПЕРОВА.

Трудові права ігноруються

чого вартує практика «заборони» хворіти,
лікуватися, вагітніти! Кричуща та, на жаль,
типова проблема – «робота по-чорному», без
оформлення трудових відносин, яка ставить
людину у безправне, рабське становище і
створює серйозну загрозу на майбутнє, зокрема щодо пенсійного забезпечення.

Державна інспекція праці України за 4
місяці цього року перевірила 10890 підприємств і практично скрізь виявила порушення
трудового законодавства. Несвоєчасна виплата зарплат становить 85% усіх порушень.
Далі серед порушень – виплата заробленого
не в повному обсязі, ненадання
соціальних виплат, неналежно
оформлені трудові відносини з
працівниками, несвоєчасна видача довідок і трудових книжок.
Твердження неймовірне? – Та
Порушуються також процедура
правдиве. Бо більше трудовий люд
та умови укладання трудових
договорів. Фактично інспекція
захищати нікому. Партії цікавить
праці України визнає масовий і
влада, а не люди. Тож порятунок
системний характер порушень з
боку роботодавців.
потопельника, як відомо, справа рук
Зокрема, на Буковині за ті ж
самого потопельника. І цьому вже є
4 місяці представники цього відомства перевірили 217 суб’єктів
масові підтвердження.
господарювання, де використовують найману працю. І на 202 з
Історія перша: про співпрацю
них виявлено 78 працівників без
Ні для кого не секрет, що податкова служба виманалежного оформлення трудових
гає інколи від потужних підприємств сплати податків
відносин і 988 порушень закононаперед. Та ситуація на одному із чернівецьких піддавства про працю та державне
приємств склалася таким чином, що воно стало перед
соціальне страхування.
дилемою – або сплата податків і затримка з виплатою
Проблеми
зарплати, або зарплата і ускладнення стосунків з
замовчуються
фіскальним органом.
Безперечно, проблеми у сфеСитуацію, що загрожувала фінансовій стабільності
рі трудових відносин існують у
підприємства, обговорили у профспілковій організації
значно більших, ніж це фіксує
й остання зайняла активну захисну позицію, що й заІнспекція, масштабах. Не афішує
блокувало фіскальні дії з боку податкової.
проблеми роботодавець, мовчить
До слова, активна позиція лідерів профспілки
і працівник, бо не впевнений,
дозволила їй і у спілкуванні з адміністрацією досягти
що зможе відстояти свої законні
позитивних для колективу результатів. Зокрема, на підправа, зрештою, просто не вірить
приємстві створені належні умови праці та відпочинку,
у справедливість. Суспільство
є кімнати для відпочинку, встановлений спортінвентар,
заводить себе в оману, роблячи
вигляд, що ці явища дріб’язкові,
не варті уваги. Чи не тому ця тема не надто
Чи допоможуть
популярна у ЗМІ?
А порушення стали буденністю практично
високі штрафи?
в кожній фірмі, на підприємстві малому чи
Однак висновок з усіх цих недоліків Інвеликому. Приміром, людині відмовляють у
спекція, що за кошти платників податків мала
прийомі на роботу – а фактично її дискриміби здійснювати контроль і забезпечувати донують за віком, статтю, зовнішністю, фізичтримання чинних норм у сфері праці, робить
ними можливостями, чи просто тому, що не
цілком чиновницький: причина масовості цих
сподобалися вбрання чи вираз обличчя. При
порушень полягає у…. незначних, на їхню
звільненні не проводять чесних розрахунків,
думку, розмірах штрафних санкцій і пропонує
не надають довідки про зарплату, не видають
їх збільшити: мовляв, що вищі штрафи, то зачи затримують трудові книжки. При скороченконослухнянішими будуть роботодавці. Звині знов-таки пишно розквітає дискримінація:
чайно, загроза суттєвого покарання стимулює
першими втрачають роботу працівники стардотримуватися Закону. Але наскільки дієвий
шого віку, особливо передпенсійного, жінки
та чи єдиний це шлях забезпечення прав праз малими дітьми, молодь.
цівника у відносинах з роботодавцем?
Проблем між найманим працівником і роботодавцем – безліч. Це і ненормований робоОдин у полі воїн?
чий день, і неналежні умови та безпека праці,
Коріння системних порушень прав наймаробота у вихідні, без відпусток, без виплати
них працівників вбачаю у тому, що вони опикомпенсацій за невикористані відпустки. А

няються «сам на сам» із роботодавцями, які
завжди мають переконливу перевагу. Можливості працівника відстояти свої права значно
менші. Бо це вимагає певних знань, часу,
ресурсів, в тому числі й матеріальних. А стереотипи, що «правди все одно не доб’єшся»
й «аби гірше не було» фактично ставлять
працівника у становище раба. Бо, борючись за
свої права, громадянин ризикує не тільки не
відстояти їх, а й ще втратити роботу, зазнати
моральних та матеріальних збитків, витратити
час, кошти й здоров’я на ходіння інстанціями
та судову тяганину, отримати «вовчий квиток» на подальше працевлаштування. Бо ж
якому роботодавцю сподобається робітник,
який відстоює свої законні права, чим нібито
створює «нездоровий клімат» у трудовому
колективі.
У них: На Заході працівники масово відстоюють свої трудові та соціально-економічні
права і, як правило, досягають певних результатів. Роботодавці, законотворці, уряди
цих країн змушені рахуватися з вимогами
трударів, бо вони діють разом, спільно! І саме
ця об’єднаність робить їх СИЛОЮ, здатною
захистити як право окремого працівника, так
і права працівників підприємства, громадян
країни загалом. З чого складається ця сила?
Відповідь єдина – із ПРОФСПІЛОК, які діють
на малих, середніх, великих підприємствах,
серед підприємців та самозайнятих осіб.
У нас: Формально на підприємствах різ-

профспілки, інтереси працівників не захищаються саме тому, що там діють, а вірніше
сказати «бездіють» так звані «кишенькові
профспілки», керівництво яких стоїть на боці
інтересів адміністрації.

Що робити? Рятуватися
самотужки!

Так діють працівники країн Євросоюзу, які
об’єднуються за місцем роботи у профспілкові
організації та спільно відстоюють і захищають
свої законні права.
На кожному підприємстві – маленькому чи великому – працівники, фізичні особи-підприємці, самозайняті
особи мають законне право створювати первинні профспілкові організації
для представлення своїх інтересів та
захисту законних прав.
Такі профспілки мають нарешті стати
впливовим інститутом громадянського суспільства та рушієм позитивних суспільних
змін в Україні. Але, ніхто не зробить людину
вільною, якщо вона сама цього не прагне. Повірте, не прийде до вас чиновник на підприємство, який розпорядженням «згори» створить
профспілку для вашого захисту.

Зробіть перший крок

Все починається з одного, двох, трьох
активних і свідомих людей, які мають авторитет у колективі та здатні згуртувати
навколо себе спочатку невелику групу,
яка з часом стане потужним захисником
законних прав та інтересів кожного
працівникам з фонду профспілки та підприємства надапрацівника.
ється матеріальна допомога на лікування, оздоровленРоботодавцям: можете
ня та профілактику захворювань, а також виділяються
кошти на навчання дітей працівників у вишах тощо.
отримати переваги
Одне слово, діалог та партнерство профспілок й
Деякі роботодавці хибно вважають,
адміністрації дали суттєві позитивні результати. Бо, як
що створення профспілок додасть їм
правило, підприємства, де діють профспілки, є фінан«головного болю», і тому відкрито чи
сово стабільними й динамічно розвиваються.
приховано перешкоджають їхньому

Нас урятували… профспілки

Історія друга: сумна

На одному з приватних підприємств адміністрація
при пасивній та мовчазній позиції профкому скоротила
значну кількість працівників. Керівництво профспілки не
провело відповідних законних дій та замовчало цю ситуацію, своєчасно не повідомивши про скорочення людей
керівний профспілковий орган. Таким чином, звільнені
та скорочені працівники були позбавлені представлення
їхніх інтересів та можливості подальшого захисту.

Історія третя: бойова

Цими ж днями актив найманих працівників спільно
з адміністрацією одного виробничого підприємства
повівся зовсім по-іншому. Дізнавшись, що власник
має намір штучно збанкрутувати фірму й залишити
людей без зарплатні, запобігли цим намірам. Профорганізація привернула увагу громадськості та повідомила державні органи про це. У результаті таких
спільних дій профспілкових лідерів та адміністрації
люди не постраждали.

них форм власності укладені так звані Колективні договори, які регламентують відносини
трудового колективу та адміністрації підприємства. Принаймні про це бадьоро рапортують
чиновники та «пострадянські державні»
профспілки на кшталт нашої Облпрофради.
Але хто представляє інтереси трудового колективу як Сторона в такому «договорі»? Так
званий «представник», а фактично – людина,
призначена самою ж адміністрацією. Саме
тому чинні на підприємствах та установах
Колективні договори часто-густо стають
ширмою для безлічі порушень трудових прав
працівників та їхнього рабського мовчання. В
переважній більшості підприємств приватної
власності профспілкові організації, які дійсно
представляли би інтереси трудового колективу та кожного з її членів, просто відсутні.
Як наслідок, на більшості підприємств
державних і приватних, навіть за наявності

створенню. Насправді ж роботодавець
теж отримує переваги від створення
профорганізації. Практика свідчить, що
підприємства, де діють профспілки, де
налагоджена конструктивна співпраця
з адміністрацією, є найбільш успішними,
прибутковими, бо там зростають як продуктивність праці та конкурентоспроможність, так і мотивація працівників та
лояльність до роботодавця. А в разі зовнішньої загрози працівники стають на
захист свого робочого місця на підприємстві. Роботодавець і найманий працівник можуть і мають бути партнерами.
Тож на питання «що нам робити?» є тільки одна відповідь: потрібно об’єднуватися та створювати
профспілки!
Змін потребує не тільки законодавство, а, перш за все, наша
свідомість!

Конфедерація профспілок недержавного
сектору економіки Чернівецької області
співпрацює з трудовими колективами, надає представникам трудових колективів,
громадянам, приватним підприємцям методичну, юридичну, організаційну підтримку в створенні профспілкових організацій
на підприємствах, у представленні та захисті трудових прав та інтересів кожного.
Будемо діяти спільно! Наша сила в
об’єднанні! Все тільки у наших руках!
Наше гасло – «Разом для кожного!»
Звертайтеся за адресою:
58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2
(3 поверх).
Телефон - факс: 57-41-18, 57-30-34.
(099) 204-28-14; (097) 013-03-39.
Електронна адреса:
kpnse_cv@bigmir.net
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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 Д/ф «Весняний наступ\".
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф «Руссо-туристо. Вперше за кордоном\", ч. 1.
08.15 Д/ф «Руссо-туристо. Вперше за кордоном\", ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.30,11.45,22.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
10.05 Книга.ua.
10.30 Нехай Вам буде кольорово!
11.40,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.50 Т/с «Дiти бiлої богинi\",
8-10 с.
14.20 Х/ф «Шукай вiтру\".
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф «Машенька\".
17.05 Х/ф «Повiтряний вiзник\".
18.20 Новини.
19.00 Останнє попередження.
19.20,21.35 Криве дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера\".
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чаклунка\", 4 с.
00.15 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 «Таємницi успiху\" з Н.
Городенською.
02.35 Свiтло.
02.55 Нехай Вам буде кольорово!
03.55 Мiжнародний дитячий
джазовий фестиваль «ОКешкiн
джаз\".
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.
«1+1»
06.00 «Моя хата скраю».
06.50 «Служба Розшуку Дiтей».
06.55,19.30,01.50 «ТСН».
07.40 «Економiчнi подiї».
08.00 «Особистий рахунок».
08.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
09.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.05 «Знiмiть це негайно».
13.10 «Не бреши менi 4».

теле
14.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.20 Т/с «Тисяча i одна нiч».
20.15 Т/с «Склiфосовський».
22.30 «На ножах».
23.40,02.35 Т/с «Борджiа 2». (3).
00.50,04.40 Т/с «Кедр простромлює небо». (2).
03.30,04.05 «Маша i моделi».
Iнтер
05.30, 06.13, 17.04, 18.03, 19.02,
04.44 Т/с «Громадянка начальниця. Продовження».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.15 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10, 10.16, 20.30, 21.35 Т/с
«Рiдкiсна група кровi».
11.21,12.35,03.14,03.54 Д/с
«Слiдство вели...» з Л. Каневським 2».
13.29,14.16 «Судовi справи».
15.04 «Сiмейний суд».
16.02 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
22.40, 23.42, 00.42, 01.41 Т/с
«Iлюзiя полювання» (2).
02.30 Д/ф «Людство: наша
iсторiя».
04.34 М/ф.
ICTV
04.55,06.40,01.45,03.15 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35,07.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00,21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.50,20.05 Т/с «Самотнiй вовк».
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф «Iнкасатор». (2).
00.50 Нетаємнi файли.
01.50 Х/ф «Фотовитримка». (2).
03.20 Т/с «Рубiкон».
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,

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 Д/ф «Франко-пруська
вiйна\".
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф «I. Тальков. Я точно
знаю, що повернуся\", ч. 1.
08.15 Д/ф «I. Тальков. Я точно
знаю, що повернуся\", ч. 2.
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,11.50,15.10,18.55 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 «Вiра. Надiя. Любов\".
10.35 Нехай Вам буде кольорово!
11.45,18.40,21.20 Дiловий свiт.
11.55 Т/с «Дiти бiлої богинi\",
11 i 12 с.
13.40 Х/ф «Три плюс два\".
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф «Винищувачi\".
16.50 Х/ф «Хлопець iз нашого
мiста\".
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.30 «Надвечiр`я\".
20.30 Криве дзеркало.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера\".
23.00,00.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Х/ф «Чаклунка\", 5 с.
00.15 Вiд першої особи.
00.50 Клуб гумору.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Про головне.
02.05 «Вiра. Надiя. Любов\".
02.55 Нехай Вам буде кольорово!
03.55 Д/ф «Примари старовинної садиби\".
04.30 М/ф.
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Хiт-парад.
05.35 Пiдсумки дня.
«1+1»
06.00 «На ножах».
06.55,19.30,02.40 «ТСН».
07.40 «Економiчнi подiї».
08.00 «Особистий рахунок».
08.05 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 3».
09.05 Т/с «Трохи не при собi».
10.15,17.15 Т/с «Сила. Повернення додому».
12.15 «Знiмiть це негайно».
13.20 «Не бреши менi 4».
14.25 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.30 Т/с «Тисяча i одна нiч».

20.15 «Вечiрнiй Київ - 2013».
22.05 Комедiя «Людина епохи
вiдродження». (2).
01.00 Трилер «Райський проект». (2).
03.25 Мелодрама «Танцюють
усi».
05.00 «Ремонт +».

Iнтер
05.30, 06.15, 17.03, 18.03, 19.01,
02.21, 03.06, Т/с «Громадянка
начальниця. Продовження».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.14 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10 Т/с «Рiдкiсна група кровi».
10.15, 20.30, 21.29, 03.50, 04.34
Т/с «Рiдкiсна група кровi».
11.20,12.34 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським 2».
13.28,14.16 «Судовi справи».
15.03 «Сiмейний суд».
16.01 «Давай одружимося!»
20.00 «Подробицi».
22.28, 23.31, 00.32, 01.34 Т/с
«Мережева загроза».
05.19 М/ф.

18 липня
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. 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».
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.35 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. Невiдома
дочка Барi Алiбасова».
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.15 Т/с «Глухар. Продовження».
02.10 Т/с «Успiх 2».
04.25 «Хай говорять».
05.15 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 \\\\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30 Д/фільм «Смаки культур»
09.00, 15.30, 22.25, 01.30, 03.10,
05.30 «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 \\\\фільм «Таємниці підводного світу»
13.20 «Моє сонечко»
14.15, 00.05 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Екотуризм»
02.00 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\\\фільм
«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 «Динотопія» (1)
10.00, 19.45, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

19 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».
07.55,09.50,12.50,13.50,14.50,1
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».

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.35,01.55,03.20 Погода.
05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.35 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв».
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 Максимум в Українi.
00.05 Х/ф «Реванш». (2).
02.00 Х/ф «Iнкасатор». (2).
03.25 Т/с «Рубiкон».

ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 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, 14.10, 17.00, 5.45 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.25, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
13.55 Познайомимось?
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»
23.30 Теми дня
3.00 Гра долі

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».

ТРК «Україна»
06.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10,12.50,17.20,21.00 Т/с
«Слiд».
10.00 Т/с «Бiгти».
11.50 «Хай говорять. Дiвчатапривида».
15.25,02.40 Щиросердне

зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Подружжя».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Охоронець 4». (2).
05.05 «Хай говорять».
05.50 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 17.32 «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, 13.45, 16.20 М \\\\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/фільм «Смаки культур»
09.00, 15.30, 22.25, 01.30, 03.15,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Подіум її життя»
11.17 «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Таємниці підводного світу»
13.20 «Енциклопедія дизайну»
14.00, 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/фільм «Екотуризм»
02.00 Д \\\\фільм «Походження
стилю»
02.50 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х\\\\фільм
«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 «Динотопія» (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»

понеділок
четвер
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Велике фотополювання
Дага Гарднера»
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «Колишній коханець»
(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 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с «Крем».
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.00 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
00.50 Х/ф «Те, що ти робиш».
02.30 До свiтанку.
НТН
06.05 Х/ф «Вигiдний контракт».
08.30,16.45,19.00,01.35,04.35
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50,02.05 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00,19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
14.50,17.00 Т/с «Шериф».
21.30 Т/с «Тiло як доказ 2». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 4». (2).
00.30 Т/с «Декстер». (3).
03.00 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».
СТБ
05.20 «Чужi помилки. Свята
правда».
06.05,15.55 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.10 «Зоряне життя. Покаранi
за роль».
10.10 «Зоряне життя. У шлюбi

зi звiром».
11.15 Х/ф «Чоловiк для життя,
або На шлюб не претендую».
13.40 «Лiки. Iсторiя
всеросiйського обману».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.55 «Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом Костiциним».
22.25 «Зоряне життя. Любов без
штампу».
23.25 «Битва екстрасенсiв».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Х/ф «Кожного вечора
об 11».
02.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.20,06.10 Teen Time.
05.25 Т/с «Вперед - до успiху».
06.15,22.05 Т/с «Свiтлофор».
06.55,07.40 Т/с «Як сказав
Джим».
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.10,16.50,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2).
01.15 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Дружна сiмейка».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00,03.45 Зона ночi.
03.05 Зiрка Вавiлова.
03.50 Семеренко.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Сумний П`єро.
К1
07.00 М/ф.
09.00 «Добрий вечiр, тварини».
10.00 «Три сестри».
11.35,19.00 «Орел i Решка».
12.35,18.00 «Звана вечеря».
13.35 Д/ф «Врятувати кохання».
14.35 «Рандеву».
15.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Д/ф «Милий, я вагiтна».
23.00 Д/с «Фактор ризику».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
17.30, 20.45 «80 островів: навколо світу»
22.00 Х/ф «В останній раз» (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 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.50 4 весiлля.
19.00 Т/с «Крем».
20.00 Дайош молодьож!
21.00,22.25 ТЕТ-Iнтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.00 Х/ф «Джиперс Криперс
2». (3).
01.50 Х/ф «9,5 побачень». (2).
03.10 До свiтанку.
НТН
06.05 Х/ф «Вигiдний контракт».
08.30,16.45,19.00,04.05
«Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
11.50 «Речовий доказ».
12.30 «Легенди карного розшуку».
13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 12».
14.50,17.00 Т/с «Шериф 2».
19.30,01.10 Х/ф «Стомленi
сонцем 2: Предстояння». (2).
23.15 Х/ф «07-й змiнює курс».
04.35 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.50 «Правда життя».
СТБ
05.55 «Чужi помилки. Згадати
все».
06.40,02.35 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
08.15,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.55 Х/ф «Черговий янгол 2».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.55 «Моя правда. Михайло
Свєтiн. Смiх крiзь сльози».
20.55 «Моя правда. Вадим Демчог. Щоденник забутої дитини».
22.25 «Зоряне життя. Дiти,
погубленi талантом».

23.25 «Зоряне життя. Заклятi
подруги».
00.25 Х/ф «Чоловiк для життя,
або На шлюб не претендую».
03.55 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.10 Teen Time.
05.25 Т/с «Вперед - до успiху».
06.15,22.05 Т/с «Свiтлофор».
06.55,07.40 Т/с «Як сказав
Джим».
07.30,19.00 Репортер.
07.35,19.15,01.15 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.10,16.50,21.00 Т/с «Татусевi
доньки».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Аладдiн».
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Кадетство».
19.20 Т/с «Воронiни».
23.10 Т/с «Закрита школа». (2).
01.20 Т/с «Купiдон».
02.10 Т/с «Дружна сiмейка».
02.55,03.40 Зона ночi.
03.00,03.45 Богдан Хмельницький.
04.15,04.55 Зона ночi. Культура.
04.20 Легендарне парi.
04.30 Янгол-демон.
04.45 Соломон i Годеле.

К1
07.00 М/ф.
09.00 «Добрий вечiр, тварини».
10.00 «Три сестри».
11.35 «Орел i Решка».
12.35,18.00 «Звана вечеря».
13.35 Д/с «Фактор ризику».
14.35 «Рандеву».
15.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВК».
21.25 «Crimea Music Fest».
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1.
ТРК «Ера\".
06.00 Пiдсумки.
06.15,07.45,08.50 Погода.
06.20 Фiльм-концерт «Г. Хазанов. П`ять граней успiху\".
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,09.55,13.20,14.20,15.30,
18.15 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний вiсник.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.25 Х/ф «Молода гвардiя\".
13.25 Театральнi сезони.
Пам`ятi Богдана Ступки.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.35 Золотий гусак.
16.05 Криве дзеркало.
18.30 ЧС з водних видiв спорту. Стрибки у воду.
19.40 Концертна програма
«Мелодiя двох сердець\".
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.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера\".
23.05 Погода.
23.10 Фiльм-концерт «Г. Хазанов. П`ять граней успiху\".
00.40 Д/ф «М. Поплавський:
Приречений на любов\".
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка\".
02.55 Хто в домi хазяїн?
03.15 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я.
03.35 Книга.ua.
03.55 Доки батьки сплять.
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Хiт-парад.
05.10 Театральнi сезони.
Пам`ятi Богдана Ступки.
«1+1»
06.00 Мелодрама «Танцюють
усi».
07.15,19.30 «ТСН».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 Х/ф «Горбань з НотрДаму 2».
11.20 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.25 Мелодрама «Дiлова
жiнка».

20 липня

14.55 «Шiсть кадрiв».
16.30 «Вечiрнiй Київ - 2013».
18.30 «Розсмiши комiка 3».
20.00 «Операцiя Краса 2».
21.45 Драма «Сiсi. Чудова
iмператриця». (2).
01.45 Бойовик «Кульова блискавка».
03.50 Трилер «Райський проект». (2).
Iнтер
05.40, 06.29, 07.16, 08.26 Т/с
«Мережева загроза»,.
09.29 «Усе для мами».
09.59 «Лiтня кухня».
10.59 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
12.58 Т/с «Сiмейний детектив».
13.55, 15.54, 02.29, 03.57 Х/ф
«Понаїхали тут».
17.56, 18.57, 20.30, 21.31
Т/с «Диван для самотнього
чоловiка».
20.00 «Подробицi».
22.34,23.38, 00.40, 01.42 Т/с
«Смертельний танець».
ICTV
05.05,05.35 Погода.
05.10 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.45 Козирне життя.
07.15 Х/ф «Дiти шпигунiв 3».
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.35 За кермом.
12.05 Розiграш.
12.45 Замоченi.
13.55 Веселi iсторiї.
1 4 . 5 5 Х / ф « П ол i це й с ь к а
академiя 7: Мiсiя у Москвi».
16.35 Х/ф «Громобой».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Х/ф «Клiтка».
22.05 Х/ф «Клiтка 2». (2).
23.50 Х/ф «Судний день». (2).
01.55 Х/ф «Реванш». (2).
03.25 Х/ф «Цiна успiху». (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».

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 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, 0.10 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 2.00 Х/Ф «Галактична
війна»
15.30, 4.30 Сімнадцять хвилин
правди
21.30, 23.30 Теми тижня
22.30, 3.30 Х/Ф «Солом’яний
капелюшок»
ТРК «Україна»
06.00, 07.10, 04.50 Т/с «Бiгль».

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.
09.00,10.30,11.55,12.55 Погода.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
12.00 Маю честь запросити.
13.00 Як Ваше здоров`я?
13.50 Ближче до народу.
14.25 Як це?
14.50 Рояль в кущах.
15.20 Золотий гусак.
15.45 Караоке для дорослих.
16.30 Не вiр худому кухарю.
16.55 В гостях у Д. Гордона.
17.50 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Севастополь\" (Севастополь) - «Шахтар\" (Донецьк).
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Свiтовий рекорд української пiснi.
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 Як Ваше здоров`я?
03.15 Ближче до народу.
03.45 Школа юного суперагента.
04.00 М/ф.
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Хiт-парад.
05.05 «Надвечiр`я\".

«1+1»
06.00 Бойовик «Кульова блискавка».
07.50,10.00 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
11.00 «Недiля з Кварталом».
12.00 «Смакуємо».
12.45,13.50,15.00,16.05,17.25
Т/с «Без слiду».
18.30,20.00 Мелодрама «Пощастить у коханнi».

07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.50, 09.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок. Рання
слава.
11.00 Т/с «Моя друга половинка».
15.00, 19.20 Т/с «Варенька: i в
горi, i в радостi».
21.15 Х/ф «Справжня любов».
23.15 Трансляцiя церемонiї
нагородження переможцiв
Одеського кiнофестивалю.
00.15, 03.20 Т/с «Матусю, я
кiлера люблю».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Смаки культур»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30, 15.20 М/фільм
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Красен світ»
12.00 Д/фільм «Дорогами
українців»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
16.00 «Телелітопис краю»
16.30 «Країна талантів»
17.00 Д/фільм «Екотуризм»
17.30, 22.00 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
23.00 Д/фільм «Дорогами
України»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
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, 12.00, 17.20, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
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19.30 «ТСН».
23.10 «Свiтське життя».
00.15 «Багатi теж плачуть».
01.15 Комедiя «Конфетi». (2).
02.50 Драма «Сiсi. Чудова
iмператриця».

Iнтер
05.30, 06.19, 07.16, 08.20 Т/с
«Смертельний танець».
09.23 «Школа доктора Комаровського».
09.59 «Орел i Решка».
10.59 «Очманiле весiлля».
11.58,12.54,03.51, 04.35 Т/с
«Сiмейний детектив».
13.51, 14.52, 15.53, 16.54
Т/с «Диван для самотнього
чоловiка».
17.56, 18.58, 20.25, 21.27Т/с
«Мама буде проти».
20.00,01.58 «Подробицi».
22.29, 23.26, 00.21, 01.16 Т/с
«Мiй ласкавий i нiжний мент /
Нiжний барс».
02.23 Д/ф «Людство: наша
iсторiя».
03.07 Т/с «Сiмейний детектив».

ICTV
05.50,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.20 Свiтанок.
07.20 Квартирне питання.
08.25 Анекдоти по-українськи.
08.45 Дача.
09.25 Основний iнстинкт.
09.50 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.15 Х/ф «Громобой».
16.35 Х/ф «Клiтка».
18.45 Факти тижня.
19.30 Замоченi.
20.55 Х/ф «Епiдемiя страху».
23.05 Х/ф «Судний день». (2).
01.15 Т/с «Таксi».
02.05 Х/ф «Клiтка 2». (2).
03.30 Х/ф «Дiти шпигунiв 3».

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

,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,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».
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».
18.10,21.10,01.15,05.15 «Вiкно
в Європу».
19.30,02.35 «Велика полiтика».
20.10 «Дорогi депутати».
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,
23.45 Погода
6.45, 8.25, 9.50, 17.20, 21.50,
23.50 Погода на курортах
6.50, 8.30, 9.55, 17.25, 21.55,
23.55, 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, 2.00 Х/Ф «Галактична
війна»
15.30 Сімнадцять хвилин правди
19.30, 0.00 Нова Гостьова
21.30, 23.30 Теми дня-неділя
22.00, 3.30 Х/Ф «Солом’яний
капелюшок»

ТРК «Україна»
06.15,06.00 Срiбний апельсин.
06.45,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Х/ф «Справжня любов».
09.00 Ласкаво просимо. Наталя

08.30, 19.05 «Афіша»
08.35 «Відділ кадрів»
09.00 Профілактика
12.10, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45, 21.00 «Show time» у
Чернівцях
14.55 Х/ф «Пригоди Буратіно» (1)
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
20.10 «Музичний серпантин»
21.25 Бенефіс Ю. Гальцева та
О. Воробей
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 Х/ф «Привид за роботою».
13.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
15.45 Королева балу 3.
17.00 Х/ф «Д.О.А.»
19.00 Х/ф «Мисливцi за привидами».
21.10 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.00 Х/ф «Дiти кукурудзи 4:
Жнива». (3).
02.20 До свiтанку.
НТН
06.15 Х/ф «Особиста зброя».
07.45 Т/с «Авантюристка».
11.30 «Речовий доказ». Ален
Делон Радянського Союзу.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
13.30 Х/ф «07-й змiнює курс».
15.15 Т/с «Крутi повороти».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
2».
23.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
01.15 Т/с «Закон i порядок».
(2).
02.45 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

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/фільм «Смаки культур»
07.30, 11.29 «Зелений БУМ»
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.45 М/фільм
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
12.00 Д \\\\фільм «Дорогами
України»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 04.00 Концертна програма
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Походження
стилю»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.)
17.45 «Це моя Буковина»
18.00 «Формула успіху»
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти»
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, 11.10 «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, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.

СТБ
05.05 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.10,01.10 Х/ф «Самотнiм
надається гуртожиток».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Їмо вдома».
09.50,02.40 Х/ф «Не може
бути!»
11.50 Х/ф «Спортлото-82».
13.50 «Зоряне життя. Дiти,
погубленi талантом».
14.55 «Зоряне життя. Заклятi
подруги».
15.55 «Моя правда. Михайло
Свєтiн. Смiх крiзь сльози».
16.55 «Моя правда. Вадим
Демчог. Щоденник забутої
дитини».
18.00 Х/ф «Розумниця, красуня».
22.25 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
04.15 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.00 Х/ф «Нескiнченна
iсторiя».
06.25 Аферисти.
08.05,10.00 Ревiзор 2.
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху? 2.
23.50 Х/ф «Лотерейний квиток». (2).
01.55 Т/с «Дружна сiмейка».
03.30 Зона ночi.
03.35 Iван Мазепа.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Обожнена.
04.40 Цiна повернення.
К1
07.00 М/ф.
0 9 . 0 0 М / с « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
10.15 М/ф «Книга джунглiв 2».
11.30 Х/ф «Думки про свободу».
13.15 «Розсмiши комiка».
14.10 «Пороблено в Українi».
15.50 «Crimea Music Fest».
19.50 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Х/ф «Реплi-Кейт». (2).
02.00 Х/ф «Джейн Остiн».
03.50 «Нiчне життя».

понеділок
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Корольова з мамою.
10.00 Герої екрану. Службовий
роман.
11.00 Т/с «Подружжя».
15.00, 19.20 Т/с «Варенька: i в
горi, i в радостi».
21.00, 22.00 Т/с «Iнтерни».
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.
01.00 Х/ф «Ой, матiнко».
02.40, 03.45 Т/с «Охоронець
4» (2).

міксові

810

теле

Підсумковий випуск»
09.50, 19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
11.45 «80 островів: навколо
світу»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Бенефіс Ю. Гальцева та
О. Воробей
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.15 «Служба порятунку 101»
18.50 «Show time» у Чернівцях
21.30 Х/ф «Детектив» (2)

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».
11.00 М/ф «Сердитi пташки».
11.20 Х/ф «Iгор».
12.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
14.35 БарДак 3.
15.35 Х/ф «Мисливцi за привидами».
17.45,20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу 3.
21.40 Вiталька.
22.30 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi 3». (3).
01.00 Х/ф «Дiти кукурудзи 5:
Поля страху». (3).
02.20 До свiтанку.

НТН
06.10 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку».
07.45 Т/с «Авантюристка».
11.30 «Легенди карного розшуку». Зухвала гастроль «Домушника».
12.00,03.45 «Агенти впливу».
12.55 Х/ф «Поводир».
14.55 Т/с «Таємницi слiдства 2».
19.00 Т/с «Знахар».
23.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.50 Х/ф «600 кг золота». (2).
02.30 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.35 М/ф «Крокодил Гена i
Чебурашка».
06.40,01.55 Х/ф «Бiле сонце
пустелi».
08.10 «Їмо вдома».
09.35 «Караоке на Майданi».

10.35 Х/ф «Розумниця, красуня».
15.00 «Мiстичнi iсторiї-4 з Павлом Костiциним».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 Х/ф «Дурна зiрка».
22.00 Х/ф «Дочка».
00.00 Х/ф «Спортлото-82».
03.15 Нiчний ефiр.

Гороскоп на тиждень
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Новий канал
05.20 Х/ф «Там, де живуть чудовиська».
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху? 2.
11.30 Педан-Притула-шоу.
13.30 Т/с «Воронiни».
16.00 Х/ф «Бунтарка».
18.00 Х/ф «Помста пухнастих».
19.50 Х/ф «Останнiй бойскаут».
22.00 Х/ф «Король вечiрок». (2).
00.00 Х/ф «Втрачене майбутнє». (2).
01.50 Х/ф «Маппети з космосу».
03.05,04.10 Зона ночi.
03.10 Богдан Хмельницький.
04.15 Благославляю i молюся.
04.45 Врятований любов`ю.
05.00,05.10 Зона ночi. Культура.
05.05 Невгамовний Пантелеймон.

Стрілець

Козеріг

Водолій

К1
07.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Думки про свободу».
10.45,02.20 Х/ф «Суперзiрка».
12.50 Х/ф «Мiй майбутнiй бойфренд».
14.30 «Сiмейний пес».
15.40 «Розкiшне життя».
16.40 «Красиво жити».
17.40 «Вечiрнiй квартал».
19.30 Х/ф «Сили природи».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Х/ф «Джейн Остiн».
04.00 Нiчне життя.

Риби

Співпрацюйте з усіма, хто може бути корисним. Досягнете успіхів – нехай проміжних,
але теж значних. Активно вирішуючи проблеми
оточення, не забувайте про власні. Коригуйте
свій характер і поведінку: якісь риси заважають
вам досягати успіху.
Вам щастить, як ніколи. У тих, хто спробує
стати на заваді, нічого не вийде. Відчуваючи, що
часу обмаль, все ж таки не приймайте рішень
поспіхом. Непоганий результат можуть принести перемовини з керівництвом, якщо вгамуєте
свої амбіції.
Багато встигнете зробити, отримаєте і моральне, і матеріальне задоволення. В другій половині тижня виходьте в лідери. Значні клопоти, аж
до неприємних, виникнуть від приїзду родичів чи
перемовин з партнерами. Не плануйте значних
дій на понеділок.

Цікаві перспективи потребують усієї вашої
активності. У вівторок скоректуйте плани, врахуйте
реальну ситуацію. Подумайте про інше джерело
заробітку. Найбільшого прибутку можна очікувати
у п’ятницю. Можна планувати, де проведете відпустку.

Зосередьтеся на головному і навчайтеся
швидко рухатися: можливі відрядження. Майже всі
справи будуть успішними. Не відкладайте безліч
справ, а намагайтеся вирішувати їх почергово.
Аби скористатися важливою інформацією, розраховуйте на підтримку друзів.
Рішучість – запорука здійснення планів. Налагоджуйте партнерські стосунки. Дії оточення
потребують вашої координації, та не всі будуть
задоволені. Ймовірне стажування за кордоном. Не
плануйте важливого на середу, а в четвер зверніться
за підтримкою до керівництва.

Невтримний рух уперед змете всі перешкоди.
Всі справи підкоряться вашій професійності. Але
упертість притримайте, бо матимете проблеми з
начальством. У вівторок і п’ятницю доведеться йти
на поступки в колективі. У відрядження вирушайте
в четвер.
Успіх залежатиме від вашої впевненості, що
все буде добре. Якщо підете у відпустку, буде
багато приємних несподіванок. Не плануйте
нічого заздалегідь, йдіть за життям. Не варто надто
перейматися справами, більше часу присвятіть
рідним і близьким.

Запасайтеся витримкою і терпінням. А ще знадобляться зібраність і ретельність. Вклавши багато,
можете розраховувати на відповідну віддачу. Не
відмовляйте в допомозі і стримуйте поганий настрій. Бажано дозволити собі короткий відпочинок
у п’ятницю.

Обережніше висловлюйтеся: можете підставитися недоброзичливцям. Інформацію притримайте і у вівторок спробуйте випередити конкурентів, але без заборонених прийомів. Середу
присвятіть родині. У четвер і п’ятницю завершуйте
занедбані справи.

У понеділок можливі конфлікти на роботі.
Відрядження відкладіть до неділі. Спільний бізнес
з енергійними партнерами може дати вагомий
прибуток. Але не влізайте в авантюри. Більше часу
присвятіть оселі. У неділю вистачить снаги і на роботу, і на відпочинок.
Запропонована вам справа перспективна
лише на перший погляд. Насправді потрібні значні
інвестиції. Раніше вівторка не починайте реалізацію планів. Можливі проблеми з документами і
раптове зникнення партнерів. Не ведіться на обіцяний великий прибуток.
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Президент за право «швидкої» на
«вдячність» грошима
Глава держави підписав
закон, який дозволяє
системі, до якої входять
і лікарі «швидкої», брати
пожертування від громадян і
підприємств.
Чим обернеться для хворих підписання
Віктором Януковичем закону №333-VII «Про
внесенння змін до статті 14 Закону України
«Про екстрену медичну допомогу», на жаль,
зрозуміло відразу. Шкода лише самотніх пен-

11.06
четвер

о

12.06

13.06

п’ятниця

о

о

14.06

субота

о

відальність за нехтування цим завданням.
Наслідки, як бачимо, не забарилися.
Найпростіше було перекласти нестачу коштів
для організації центрів на рядових громадян.
Утім, наша влада і в цьому не оригінальна.
Пригадуєте байку, а, може, й не байку про те,
як відреагував Йосип Сталін на запитання
зарубіжного журналіста, чому в радянських
лікарів такі маленькі зарплати? Диктатор
сказав: «Доброго лікаря народ прохарчує, а
погані нам не потрібні!». Однак сьогодніщня
ситуація ще гірша й важча, бо людям доведеться утримувати цілу службу…

сіонерів і соціально незахищених громадян.
А про підписання повідомили у прес-службі
президента.
Як відомо, закон, що дозволяє системі
екстреної медичної допомоги брати добровільні внески від організацій і фізичних осіб
«на розвиток і покращення матеріальнотехнічної бази», ще 18 червня ухвалила
Верховна Рада.
За повідомленням «Комментариев», 3
січня прем’єр-міністр Микола Азаров доручив
протягом місяця виправити ситуацію з організації центрів екстренної медичної допомоги
на місцях і попередив чиновників про відпо-

о

15.07

неділя

о

о

Вл. інф.

16.07

понеділок

о

о

17.07

вівторок

о

середа

о

о

о
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Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – домоволодіння (одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А), загальною площею
50,50м2, та являє собою двокімнатний кам’яний окремо розташований житловий будинок, одноповерховий окремо
розташований житловий будинок з підвалом та мансардою (літ. В) загальною площею 349,40м2 та сарай (літ. Б)
площею забудови 22,72м2) знаходиться в м. Сокиряни, пров. Головачука (пров.Банний), буд.6. Сокирянського
району Чернівецької області,.Одноповерховий житловий будинок з підвалом (літ.А) – загальна площа - 50,50м2,
житлова – 22,30м2 та складається з: (підвал – 14,30м2, кухня – 5,40м2, 1-а житлова кімната – 11,90м2, 2-га житлова
кімната – 10,40м2, коридор – 8,50м2) висота поверху – 2,45м.. Житловий одноповерховий будинок з підвалом та
мансардою (літ.В) загальна площа – 349,40м2, житлова площа – 200м2 та складається з: підвал – 128,20м2( приміщення №1 – 3,40м2, приміщення №2 – 40,9м2, комора №1 – 3,40м2, комора №2 – 2,90м2, комора №3 – 3,70м2,
комора №4 – 4,20м2), І-поверх (коридор – 4,70м2, 1-а кімната – 100,5м2, вбиральня – 1,6м2, вбиральня – 4,70м2,
комора – 3,00м2, 2-га кімната – 8,70м2, 3-тя кімната – 8,5м2, 4-а кімната – 84,50м2, кухня – 10,80м2)., висота
підвалу – 3,0м, висота І-го поверху – 2,80м. Сарай (літ.Б) площа забудови – 22,72м2, висота приміщень – 1,65м.
Фундаменти – бутобетонні, камінь-ракушняк, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’янні
балки, заповнення глиновалькове, з/б плити, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги дерев’яні, керамічна
плитка, цементні, двері – дерев’яні, вікна – дерев’яні, оздоблення – побілка водяними сумішами, пофарбування
олійними фарбами, штукатурка, оббивка вагонкою Інженерне устаткування – електропостачання, газифікація,
водопостачання, інд.опалення. Технічний стан домоволодіння характеризується як добрий. Земельна ділянка
загальною площею 0,06га, на якій знаходиться домоволодіння належить боржнику. Правовстановлюючі документи:
свідоцтво про право власності САВ №048851 від 06.04.2007р. та державний акт на право власності на земельну
ділянку серії ЯБ №639372 від 23.01.2006р.. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 428200,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 2613087 від 26.06.13). Гарантійний внесок – 21410,00 грн. без ПДВ. По лоту обмеження на використання
загальні для житлових будівель. 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 29 липня 2013 р. об 12:00 год. за адресою: м. Сокиряни, Чернівецької області, в приміщенні
ВДВС Сокирянського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 29 липня 2013 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за
придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ в Чернівецькій області,
МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195, одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції. 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.

Служба у справах дітей Чернівецької
обласної державної адміністрації оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста сектору з питань опіки, піклування та
усиновлення на період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею 3-річного віку основного працівника (вимоги – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не
менше 3 років.Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. Медична довідка 133/о
8. Декларація про доходи за 2012 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів
від дня опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20, служба у справах
дітей облдержадміністрації.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
надається кадровою службою служби у справах
дітей облдержадміністрації. Довідки за телефоном:
522408.

Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – однокімнатна квартира, загальною площею
27,20 кв. м, що розташована на першому поверсі 9-ти поверхового
житлового будинку., яка знаходиться за адресою м. Чернівці, вул.
Хотинська, 49-Б/60. Квартира складається з: 1-ї кімнати житловою
площею 14,4 кв.м, кухні площею 5,49 кв.м, ванної кімнати площею
3,11 кв.м, коридору площею 3,55 кв.м, вбудованої шафи 0,45 кв.м.,
Висота приміщень 2,55 м, матеріал зовнішніх стін – цегла; матеріал
перекрить – залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, обладнано водопроводом, каналізацією, газопостачанням,
центральним опаленням, електроосвітленням, підвалом 2,2 кв.м.
Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВКС №
014920 від 24.12.2007 року. Інші дані невідомі. Стартова (початкова)
ціна – 126970,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613089 від 26.06.13).
Гарантійний внесок – 6348,50 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 29 липня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Остаточний термін подачі заяв 26
липня 2013 р. об 17:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького
міського управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних
торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних
торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за
телефонами: 098 383 33 39

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.
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ДОМАШНІ ПРОМИСЛИ
ТА РЕМЕСЛА НА
БУКОВИНІ
Відомий краєзнавець і
колекціонер, Заслужений
майстер народної творчості
Іван Назарович Снігур
продовжує розповідати про
Буковину сторічної давнини.
– Наші сучасники звикли купувати одяг,
взуття, різноманітне домашнє начиння
фабричного виробництва. А сто років
тому майже все необхідне в селянському
господарстві виготовлялося в ньому ж. І не
лише для власного споживання: чимало цих
виробів купували навіть городяни. Іване
Назаровичу,розкажіть, будь ласка, про
домашні промисли на Буковині напередодні Першої світової війни...
– Домашні промисли – це виробництво
різноманітних предметів з природного
матеріалу у власних господарствах. Їх
продавали самі господарі на ринках, або
розносили по хатах, чи відразу продавали
скупникам.
У багатьох домівках господині ткали
на примітивних ткацьких верстатах, які
називалися «кросна». А виготовляли кросна у Ленківцях, Реваківцях, Вилавчому,
Берегометі, Руському Банилові, Раранчі
(сучасні Рідківці), Вікні, Онуті, Миткові, Самушині, Волоці, Васловівцях. Домотканий
одяг переважав у селян навіть на початку
ХХ століття, і його виготовляли повсюдно.
Ткацтво було найпоширенішим з усіх
домашніх промислів. Жінки ткали полотно
з пряжі, яку робили з конопель і льону. Робили нитки і з вовни – з неї ткали килими,
сукно для сардаків і мант (верхній одяг),
тощо. Нерідко за кросна сідали й чоловіки: Василь Чорний у Чагрі виготовляв
вовняні скорці (великі килими) і палатарі
(невеликі барвисті килимки на стінку).
Своїми килимами прославилися Трифон
Митрофанович з Топорівців, Кипріян Заверський з Неполоковців, Дмитро Воєвідко
з Лашківки. А Костянтин Руснак з Дубівців
ткав на кроснах окрайки (пояси з кольорової
вовни), горбатки з кольорових ниток, рушники.
Оригінальними поясами-коланчиками відомий
був Дмитро Солом’яний з Малого Кучурова.
Звичайно, славилися й жінки: гарні пояси
ткала Ольга Калиновська з Топорівців, а родини
Купчанко й Храпко з Берегомету стали відомими
завдяки тканим поясам, горбаткам, тайстрам
(великим торбам).
Багато буковинок здобули визнання своїми

вишивками: Тетяна Бондарчук з Мигового, Софія
Катеринюк з Вижниці тощо. А Марія Неділько з Топорівців виготовляла гаптовані коміри й манжети.
У домашньому господарстві виготовляли не
лише одяг, але й взуття, інші вироби зі шкіри:
широкі пояси-череси, кептарі тощо. Так, на Новій
Жучці Антон Островський з натуральної шкіри
виробляв різноманітне взуття. Сільських шевців
було багато, вони шили чоботи і черевики переважно для селян.
А у Вашківцях, між іншим, робили солом’яні
капелюхи.
Розповсюдженим у краї було виготовлення
дерев’яних виробів. Скажімо, у Підзахаричах
робили бочки, коновки, ложки, дерев’яні миски,

а у Милієвому – ярма для биків. Дерев’яний посуд виробляли і в селі Ревна, а дерев’яні ворота,
хвіртки, штахети для парканів виготовляли в Мамаївцях. Тут же, як і в Раранчі, робили гарні хрести з дерева. А дерев’яні замки для дверей, скрині
і валізи виготовляв Петро Матієвич з Вижниці.
З лози буковинці плели кошики – у Підзахаричах, Мамаївцях, деяких інших селах. Далеко
за межами краю славилися гуцульські майстри,
які прикрашали дерев’яні вироби чудовою різь-

бою. Відомі миски,
люльки, сопілки з
Підзахаричів, народні меблі з Розтоків над Черемошем.
На Буковині робили різні музичні інструменти, до прикладу, цимбали в Чагрі. У
Чернівцях навіть був цех
«Мистецтво» з випуску
музичних інструментів.
А у селах над Дністром
добували камінь, з якого ропідприємствами. Так, на сучасній
вул. О. Поповича у Чернівцях існувало
підприємство, де виготовлялися бочки
для пива. Були в столиці краю й цехи та
фабрики з виготовлення сільськогосподарського реманенту (серпів, плугів
тощо), а також цвяхів, парасольок, жіночих хусток, капелюхів тощо.
До Першої світової війни на Буковині видобували буре вугілля – у
Вашківцях і в селі Іспас. Проте 1915
року копальні були зруйновані і більше
не відродилися.
А в Старій Красношорі випарювали
традиційними методами сіль.Тут же виготовляли поташ і випалювали вапно.
Найвідомішим на Сторожинеччині було
підприємство з виготовлення гутного
скла, кераміки, фаянсу. Його власники – члени родині Фішер, які мешкали
у Чернівцях. Згодом виробництво з
Красноїльська перевели до Лунки, а
1913 року підприємство перевезене на
південь Буковини. У Красноїльську ж
дотепер працює лісокомбінат, початок
якому поклала стара лісопилка.
Розвиток фабричного виробництва поступово витискав домашні
промисли, що вимагали великих затрат
людської праці. У людей з’являлися
Наші земляки 100 років тому: бондарське гроші, і це давало змогу не самому
підприємтсво діяло на сучасній вул. Поповича виробляти продукцію, а купувати
її. Колись селяни пекли хліб вдома,
але мешканці міста вже могли придбати його в
били хрести, столи, кам’яні лавки – цим займався,
пекарнях. За якістю хліба у Чернівцях слідкувала
зокрема, Іван Калинюк у Хрещатику. Розвинутим
поліція і карала тих пекарів, які завищували ціни
був у краї й гончарний промисел. У Садгорі керачи зменшували вагу буханця.
мічними виробами славився Дем’ян Рабинович
Чернівчани все частіше купували фабричні
(миски, горщики та ін.), а в Чернівцях випускали
товари – дешевші, ніж вироби ремісників. Машини
кахлі для пічок і камінів. Всі промисли годі й перезаступали ручну працю, промисли занепадали.
лічити. Створювалися ремісничі майстерні, деякі
з них згодом ставали справжніми промисловими
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