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Першийбудинокізсоломи
з’явився на Буковині

2-3 стор.

Прихватизація берегів
Дністра

3 стор.

Хліб знову дорожчає!
10 стор.

А борт – крок до

безпліддя

«Хіміки»підпільники
0,5 кг амфетаміну,
що «тягне» на 300 тис.
грн на чорному ринку,
намагалися збути
четверо буковинців у
розважальному закладі
міста, коли їх затримали
правоохоронці.
А їхня підпільна лабораторія
здивувала міліціонерів своїм професіоналізмом: скляні колби,
пробірки, вимірювачі температури
та багато іншого обладнання. За
словами Олега ПОПОВА, заступника начальника УМВС,
сировину для наркотиків хлопці
замовляли через інтернет… А готовий «продукт» перед збутом ще
й самі «дегустували».

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Таку незвичайну оселю
збудувало подружжя
чернівчан

Секта «Отарві» з Котелева: діти врятовані?
За розбещення власних
дітей та утримання в неволі
жінки затримали цими
днями правоохоронці лідера
незареєстрованої секти в
Котелеві Новоселицького
району.
Під час обшуку в оселі затриманого виявлено велику кількість літератури на релігійну тематику. Одна з жінок була прикута
ланцюгом до ліжка. Як пізніше виявилося,
вона хотіла покинути секту... Поштовхом до
затримання стала вагітність неповнолітньої
членкині секти.
Разом з лідером у його господарстві
проживали 25 людей: дружина, невістка,
зять, дві співмешканки, одна з яких вагітна
та 14 дітей – 7 від дружини та 7 від співмешканок.
Лідер називає свою секту невідомим
словом «Отарві» та пропагує обмеження

в їжі. Але після затримання, за словами
Віталія СУХАРЄВА, начальника Новоселицького РВ УМВС, у слідчому ізоляторі
він не гребує жодним шматком їжі, якою його
там годують.
Нині проводиться цілий комплекс оперативно-слідчих дій. Ведуться бесіди правоохоронців та психологів з потерпілими.
Усі діти нині перебувають у лікарні на обстеженні. Чи понесе «головний сектант»
відповідальність, поки не відомо, адже
встановлюється, чи він осудний.
Нагадаємо, що «Версії» неодноразово
писали про померлу від голоду породіллю
Каріну, доньку сектанта, а також його померлу після пологів і кровотечі дружину, бо
він заборонив жінці переливати кров... У
справі тривають слідчі дії. Немовля загиблої
Каріни виховується у дитячому будинку.
До речі, перше звертання щодо секти до
Новоселицької прокуратури датоване ще
2005 роком. Якби тоді правоохоронці нею
зацікавилися, то не було би двох смертей і
скалічених дитячих доль.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

2 стор.
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Щоби кожен з нас невдовзі
пив воду з крану
Водоканал,«латаючидіри»,покращуєякістьводи

Із дірявої труби щомісяця «витікала» 121 тис. гривень

На нещодавній прес-конференції Володимир
АНДРУЩАК, начальник ДКП «Чернівціводоканал»,
повідомив про суттєві позитивні зрушення в роботі
комунального підприємства.
Зокрема, у червні водоканал, латаючи свою мережу, зменшив втрати води
на 320 тисяч гривень.
– Ми провели обстеження водогону з Дністра, на якому виявлено і ліквідовано кілька витоків, – розповів В. Андрущак. – Серед них був витік, через
який щодоби втрачалося біля однієї тисячі кубометрів води.
Іншими словами, «в діру» щомісяця витікала 121 тисяча гривень. За попереднього керівника водоканал не наважувався її залатати, адже довелося
б на кілька днів перекрити постачання води в місто водогоном. За нового ж
керівництва діру залатали… не зупиняючи воду.
Також водоканал провів інвентаризацію автомийок, саун, ресторанів та
інших підприємств, де додатково виявив понад 22 тисячі кубів води на майже
200 тис. грн. Відтепер підприємці сплачуватимуть гроші за спожиту воду до
бюджету, а не комусь «на лапу».
На насосних станціях «Митків» і «Шубринець» водогону «Дністер-Чернівці» тривають роботи з реконструкції та модернізації насосно-силового обладнання, що дозволить заощадити на електриці щороку 2,9 млн. гривень.
Зайві кошти водоканалу не завадять: у найближчих планах підприємства
– централізоване водопостачання Садгірського району та інші заходи щодо
забезпечення чернівчан якісними послугами з водопостачання та водовідведення. За словами пана Володимира, вже невдовзі вода в чернівецьких
кранах буде чистішою й її можна буде пити.

Перший будинок із соломи
з’явився на Буковині
Стіни двоповерхового будинку зроблені з соломи.
У додаток до основного опалення – «сонячна пічка».
Інші комунікації – звичайні. Солом’яний будинок на дві
квартри з усіма зручностями обійшовся господарям
у... 19 тисяч доларів. Тут тепло, сухо і дуже затишно.
– Коли шукали варіанти, як можна
утеплити свій цегляний будинок,
прочитали в інтернеті про будинки із
соломи, – розповідає Марія ШУТАК,
господиня солом’яного будинку.
– Вирішили і собі спробувати. Спочатку добудували до свого будинку
солом’яну веранду. Це було так просто і дешево, що взялися за серйозне
будівництво. На дачній ділянці за 10
місяців звели будинок із солом’яних
блоків.
Технологія – дивовижно проста.
Закладається фундамент, встановлюється дерев’яний каркас, у який
вкладаються пресовані солом’яні
блоки. Ззовні та зсередини стіни обмащуються глиною – і будинок готовий.
– Солом’яні тюки купували у фермерів, які мають спеціальний причіп
до трактора, що підбирає та пресує
солому. Один тюк коштує до п’яти
гривень. Для будівництва будинку нам

знадобилося трохи більше 300. Глину
використовували з власного подвір’я.
До речі, глина – чудовий консервуючий матеріал. У ній солома зберігається
значно довше, ніж у цементі. Крім того,
такі стіни тепло зберігають значно краще, ніж саманні.
У солом’яному будинку Марії Шутак
– дві двокімнатні квартири з кухнями та
всіма зручностями. На кожному поверсі
– пічка. На подвір’ї заготовлюють дрова,
бо газу в оселі ще немає. Для економії
господарі облаштували сонячне обігрівання – стіну Мішеля-Тромба.
– Стіна виходить на південь і складається зі скляної стіни з повітряним
простором між нею і солом’яною стіною
нашого будинку. Її поверхня зафарбована у чорний колір, – пояснює Василь
НІЦОВИЧ, господар. – Сонячна енергія проникає крізь скло і поглинається
чорною стіною. Нагріваючись, стіни
повітря в просторі між стіною і склом

починає підніматися. Отвори зверху і
знизу стіни Тромба дозволяють теплому
повітрю циркулювати в межах житлового простору. У грудні ця «сонячна пічка»
прогріває нам кімнату до температури
18 градусів.
Вартість солом’яного будинку
– 5-6 тисяч доларів. Значно більше
власники витратили на оздоблення,
опалення, водопостачання. Проте і за
19 тисяч «зелених» сьогодні навряд чи
вдасться придбати у Чернівцях однокімнатну квартиру. Що вже казати про
будинок на дві сім’ї...
– Деякі знайомі запитують, чи
впевнена я у надійності своєї солом’яної хати. Кажу: впевнена на сто відсотків, – зізнається пані Марія. – Миші
тут не заводяться, бо не полюбляють
гризти ні солому, ні глину із штукатуркою. Волога теж не страшна: ззовні на
півметра стіни обштукатурені бетонним розчином по залізній сітці – це так
званий гідроізоляційний бар’єр, який
запобігає будь-якому руйнуванню та
пошкодженню. А у тому, що будинок
теплий – годі й сумніватися. Своїм
досвідом залюбки ділимося з людьми.
Гадаю, час будувати саме такі – недорогі та екологічно чисті будинки.

Алла ПАВЛЮК, «Версії»

фотофакт
На вулиці Південно-Кільцевій 23-25 міська влада відкрила вже
другий дитячий майданчик із обіцяних 30. Він приваблює малят
яскравими карусельками, гойдалками, пісочницею. Щоправда,
батьки не зовсім задоволені тим, що замість травички на майданчику розсипано пісок. Зате їх радує, що дорога на кінець «полатана»,
та й лежачого поліцейського на ній обладнали.
Наразі, робота на майданчику не завершена: ще оновлять лави
та поставлять футбольні ворота.
Під час урочистого відкриття майданчика всі маленькі відвідувачі отримали подарунки: скакалки, кольорові олівці, повітряні
кульки тощо. На обладнання майданчика витрачено майже 35
тис. грн.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора

владі на замітку

ПриХватизація: береги Дністра
забудовані вщерть самовільно й незаконно
Управління охорони навколишнього природного
середовища в Чернівецькій області не давало
жодних дозволів на будівництво у прибережній
природоохоронній зоні річки.
За словами його начальник Бориса
БАГЛЕЯ, 4 гектари природоохоронних
територій вже роздано. На цьому він
наголосив під час прес-конференції,
присвяченої Міжнародному дню Дністра, який відсвяткували 9 липня вперше й офіційно. Журналістів, зрозуміло,
найбільше цікавила незаконна «прихватизація» Дністра. Адже фігурантами
у цій справі виступають далеко не пересічні громадяни, а «люди непрості, з
якими не повоюєш». Вони відчувають
себе господарями життя. Окремі навіть
мури-кам’яниці повибудовували так,
що ті виходять прямо у річку – аби ніхто
не підійшов на човні до газдівського
обійстя. Або ж 28 гектарів інтенсивних
садів розміщають уздовж берегів у
селі Непоротове. Тоді як відомо, що за
технологією такі дерева обприскуються

понад 20 разів за сезон. Звідси й відповідна, а точніше – невідповідна якість
питної води для чернівчан. Зрештою, це
одна зі складових, які й перетворюють
воду дністровського водогону на технічну, роблячи її практично непридатною
для пиття. Наступний чинник – забруднення водних ресурсів підприємствами
житлово-комунального господарства,
чиї очисні споруди через моральну
та фізичну застарілість уже не в змозі
очищати стічні води, які в кругообігу
споживання знову, але вже забрудненими, потрапляють до водних артерій.
Все це, за словами Олександра ТОНІЄВИЧА, заступника начальника
Дністровсько-Прутського БУВР
(басейнового управління водними ресурсами) відбувається внаслідок того,
що тривалий час такій великій галузі

як житлово-комунальне господарство
не приділялося необхідної уваги, не
здійснювалися капіталовкладення в
модернізацію очисних споруд. І тоді
вже відходи ЖКГ, потрапляючи до
річки, стають проблемою іншої галузі. Щоби розірвати замкнене коло,
прийняли нову модель управління
водними ресурсами – басейнову. Цей
принцип дозволяє поступово переходити до інтегрованої моделі управління,
коли річковий басейн розглядається у
комплексі з природною та соціальною
складовими.
Як стверджують спеціалісти, у
порівнянні з іншими річками нашої
держави Дністер належить до відносно благополучних. За винятком
приток Сівка та Саджава, які перебувають під впливом великих підприємств-забруднювачів. Зведена
усереднена характеристика якісного
стану поверхневих вод Дністровського басейну належить до «помірно
забруднених», а на окремих ділянках
навіть до «задовільних».

Довідково
Дністер, що означає швидка вода, – друга за розмірами водна артерія України і одна з найкрасивіших річок Європи. Протікає територією
Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей, а також територією Молдови.
Має довжину 1362 км, 600 км з яких тече Молдовою. Глибина річки від
2-х до 4-х метрів. Початок бере на Львівщині, в Карпатах, і впадає у Дністровський лиман на південному заході від Одеси. Найбільші притоки:
Стрий, Лімниця, Свіча, Бистриця, Стрипа, Серет, Збруч і Смотрич. Усього
приток 380. А наймальовничішою визнана 250-кілометрова ділянка від
гирла Золотої Липи до гирла Збруча, розташована на межі 4 областей:
Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької, де
Дністер тече по каньйоноподібній долині, утворюючи багато фантастичних звивів – меандр. Дністер і його долина є унікальною природною
пам’яткою.
До найбільших міст над Дністром належать: Самбір, Миколаїв,
Галич, Заліщики, Хотин, Новодністровськ, Могилів-Подільський, молдавські Сороки, Рибниця, Дубосари, Бендери, Тирасполь та український
Білгород-Дністровський, розташований на Дністровському лимані.
У басейні річки Дністер на території двох держав, України та Республіки Молдова, мешкає біля 8 млн. людей, суспільна діяльність яких
залежить від стану водних ресурсів Дністра.
В античні часи Дністер був відомий під назвою «Тирас» (Tyras),
«Данастріс» або «Турла».
Продовження на 3 стор.
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«Орильський» хліб знову дорожчає, «Опілля» – справжнє

європейське пиво «без хімії»

«Хотинський» і «Щоденний» поки щo
«тримаються». Чи надовго?
Винні – монополісти?
3 грн 60 коп. за 1 буханець – такою
буде відпускна ціна на наймасовіший
борошняний улюбленець чернівчан
уже цими днями. Хоча його вартість
уже зростала і зовсім недавно на
20-30 копійок. Про причини цього
малоприємного для громадян явища
говорив на брифінгу Михайло ГАЙНІЧЕРУ, заступник голови ОДА.
– Найбільший монополіст на Буковині – Чернівецький хлібокомбінат,
який належить компанії «Цархліб».
Крім Чернівців, ця компанія працює в
Івано-Франківську, Бердичеві, Луцьку
та Севастополі.
На ринку Буковини «ЧХК» ще торік
займав до 70% ринку. Але від червня
минулого року всі, хто виробляє хліб,
купують борошно з аграрного фонду.
Завдяки цьому за один рік кількість
таких компаній збільшилася з 4 до 32.
А ринок «ЧХК» зменшився до 62,5%.
Ціна на борошно, у залежності від сорту, становить від
2550 грн до 2600 грн за 1 тону.
Вартість борошна на вільному ринку сягає 3100 грн за 1
тонну.
Сільгоспвиробник працює прак-

тично собі на збитки. Чого не скажеш
про зернотрейдерів. Якби свого
часу держава не віддала у приватні
руки елеватори, зерносховища та й
загалом цю всю стратегічну галузь,
ситуація не виходила б з-під її контролю.
Чернівецький же хлібокомбінат
пояснює зростання цін кредиторськими заборгованостями, подорожчанням борошна та енергоносіїв.
Управління агропромислового розвитку цьогоріч за
форвардними контрактами
заготувало 3210 т зерна. У попередні роки ці заготівлі були
на рівні кількох сотень тонн.

Допомога
хлібопекарям
За ініціативою управління агропромислового розвитку, на Буковині
діє програма підтримки хлібопекарів.
Уже найближчим часом тим, хто
не має достатніх обігових коштів,
надаватимуть допомогу з обласного
бюджету з наступним поверненням.
На цю програму виділять 1 млн. грн із
поверненням через 2-3 місяці.
– «Хотинський» і «Щоденний»

хліб, який випускає «ЧХК», не подорожчає, – зазначив п. Гайнічеру.
– Щодо «Орильського», то він зростає в ціні через монополіста.
Чому ж влада не хоче чи не може
скористатися антимонопольним
законодавством, залишається незрозумілим. Але контролювати ціни,
за словами заступника голови ОДА,
вони, на жаль, не можуть. «Виробник
за 10 днів до зміни ціни на товар нас
тільки повідомляє про своє рішення», – наголошує Михайло Іванович.
Але влада втішена бодай тим, що, як
запевнив «ЧХК», підняття цін на цьому
поки що припиниться.
Та чи варто вірити на слово тим, на
кого ніхто не може вплинути?..
Бо, зрештою, хто б і що не казав, а
ціни на хліб у нас так чи інакше будуть
європейські. А це не один десяток
гривень за буханець.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Буковинські ціни – посередині українських
Як виглядає Буковина на фоні
інших областей щодо вартості продуктів? За словами Михайла ГАЙНІЧЕРУ, заступника голови Чернівецької обласної державної
адміністрації, у порівнянні з іншими
областями Буковина має практично

найнижчі ціни на хліб. Якщо говорити
про рівень цін на продукти харчування,
то Чернівецька область перебуває десь
усередині українського цінового ринку.
В краї нижчі за середні ціни на такі продукти харчування, як м’ясо, яйця та
молочні продукти. Овочева продукція

– на золотій серединці. А вартість таких
товарів як цукор та олія дещо вищі за середні. Це пояснюється тим, що власного
виробництва продуктів на Буковині
практично немає: все закуповується в
інших регіонах України.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Пиво – напій, який з’явився фактично одночасно з найдавнішими людськими цивілізаціями, адже він має найбільшу харчову цінність, багатий на
вітаміни й цінні для організму мікроелементами. Ще у давньому Вавилоні
правила виготовлення пива були викладені у відомому зведенні законів царя
Хаммурапі, що є найбільш значною юридичною пам’яткою Стародавнього
Сходу. Цей закон передбачав суворі покарання пивоварам, які розводили
пиво водою чи додавали до нього щось зайве. Як бачимо, ще в давні часи
жорстко каралися спроби «нахімічити».
Сьогодні, звичайно ж, не стародавні часи і навіть не Середньовіччя, тому
подібних покарань немає. Але багато великих компаній у гонитві за прибутками забувають про досвід минулого. Чи просто він стає «невигідним» з
економічної точки зору. Бо навіть у пиві, при детальному вивченні етикетки,
можна знайти зайві елементи: такі, як мальтозна патока чи інші інгредієнти
«ідентичні натуральним». Тому «пиво» – не завжди пиво, а «живе» – не завжди живе.
Проте, ще є виробники, які прагнуть зберегти класичний смак справжнього живого пива. Це тернопільська пивоварня «Опілля». Самі пивовари
з Тернополя стверджують, що їхнє пиво цілком відповідає правилам виготовлення класичного європейського пива без домішок, які були прописані у
давньому баварському законі про пиво. Баварія, як відомо, – одна з найбільш
відомих батьківщин пива.
У цивілізованому світі покарати пивоварів, які готують пиво з додаванням
різноманітних хімічних додатків і консервантів, можуть лише споживачі цього
хмільного напою. Відмовляючись купувати несправжнє пиво, ми караємо
тих, хто псує рецептуру домішками. До пива потрібно ставитися так само, як
до вибору інших продуктів харчування. Ми ж шукаємо овочі та фрукти «без
хімії». Так само треба звертати увагу, що пишуть на етикетці від пива. Якщо
там є напис «мальтозна патока», то можна припустити, що пиво виготовлене
не зовсім природним способом. Адже мальтозна патока пришвидшує бродіння,
сприяє більшому виробленню етилового спирту і є свого роду консервантом.
Головна ж ознака справжнього пива – це приготування лише на основі трьох
складових: води, ячменю та солоду. Саме такий рецепт ви зустрінете на пляшках пива «Опілля». Його пивовари варять класичне європейське пиво, тому
не бояться бути покараними ані давніми, ані сучасними методами.

владі на замітку
«Нерест-2011» проти контрабандної рибалки!

Закінчення. Початок на 2 стор.
Випадки значних перевищень норм гранично-допустимих концентрацій у водоймах загально-господарського призначення на території нашої
області найчастіше спостерігається під час екстремальних гідрометеорологічних умов – аномально високих температур повітря, повеней, паводків,
а також у період несанкціонованих або аварійних скидів.
За словами Яна ДЗЮБИ, начальника Дністровсько-Прутського
БУВР, долина Дністра була заселена людьми ще з часів раннього палеоліту. Цьому сприяв чудовий, майже середземноморський клімат, родючі
землі, багата рибою річка. З кінця XIX століття й до вересня 1939 року тут
із задоволенням відпочивало шляхетне панство з Австрії та Польщі. А в
радянські часи Дністер був відомий, як водний туристичний маршрут всесоюзного значення. А що маємо сьогодні? Приватизовані береги з палацами
і котеджами у прибережній смузі, яка згідно із законодавством взагалі не
може бути забудована, та бетонно-фортечні мури, що виходять аж у річку.
Навряд чи це сприяє розвитку туризму на Буковині. Як і невирішена досі
проблема засмічення водоохоронних зон твердими побутовими відходами,
на чому також наголошував Борис Баглей.
Одне слово, життєва необхідність диктує, що вже час змінити як корисний, так і байдужий світогляди суспільства та громадськості на екологічно
активний.
Без екологічного світогляду проблема ніколи не вирішиться, скільки організацій та інституцій не існувало б для її
вирішення
Але для цього, найперше, потрібно щоби держава сповна виконувала
свої функціїї і не боялася позиватися з порушниками природоохоронного
законодавства, якого б рангу вони не були.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

3,5 км сіток,
переметів, екранів,
неводів та інших
пристосувань
для відлову
риби вилучила
чернівецька
Державна
екологічна
інспекція на
Буковині під час
операції «Нерест2011».
Від початку нерестового
періоду інспекція провела
27 перевірок, склала 19 протоколів, вилучила близько 66
знарядь лову та підготувала
позови на суму понад 1500
грн до громадян, які займалися незаконним виловом
риби.
Відповідальність за незаконне ловлення риби в Україні

Екологи порубали 4 км браконьєрських сіток з Дністра. За
один рейд із сіток вилучають 50 – 100 кг напівживої риби
– одно з найнижчих серед Європейських
країн. Порушення правил рибальства
«тягне» за собою штраф у розмірі від 34
до 510 грн, грубе порушення – від 340 до
850 грн. Тож, такі цифри не лякають і не
зупиняють браконьєрів. Тому Інспекція

пропонує в десятки разів збільшити штрафи, аби по-варварськи не винищувалися
цінні види риби, водних безхребетних та
рослин. Про це екоінспектори Буковини
надіслали листа до Києва.

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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2003-Й: СИСТЕМА
Те, що здавалося українським громадянам
некерованим хаосом, чимось тимчасовим і
помилковим, насправді не було такою вже
стихією. Навіть навпаки. 2003-го року на високому
офіційному рівні в Чернівцях нарешті прозвучало:
те, що відбувається у нашому суспільному житті,
– це система.

Як Віктор у Чернівцях
про систему сказав
Михайла Романіва, який у 2003му став головою Чернівецької ОДА,
представляли на посаду з такою
пишністю, що думка про сходження на трон виникала сама по собі.
На цьому представленні Чернівці
вперше побачили Віктора Януковича, тодішнього прем’єр-міністра.
Місцевий бомонд з цікавістю слідкував за дуже рухливими бровами
нового губернатора, адже тепер
їм треба було навчитися розуміти,
що означає цей мімічний танець. А
Віктор Федорович поклав важку долоню на руку пана Романіва і сказав
прості, але цікаві слова: «Представляю вам Михайла Васильовича.
Це – гарна людина, людина системи». Буковинські дотепники потім
спробували інтерпретувати це як
кримінальний сленг. Але Янукович,
який тоді, до речі, не комплексував
щодо поганих ораторських здібностей і тому промови його виходили
легшими і зрозумілішими, мав на
увазі зовсім інше.
Система для чиновника – це
щось на кшталт Бога для людини. Її
неможливо побачити, але важливо
відчувати її вимоги, бажано шкірою,
спиною, нюхом, холодком біля анусу (тут вже як у кого). Слова Януковича значили всього лише те, що
для певної верстви чи, краще, касти
в Україні склалися певні негласні
правила гри для «обраних» (між
іншим, склалися вони під кінець
епохи Кучми). І новий губернатор ці
правила розуміє і грає саме за ними.
Він не безглуздий інтелігент, не
авантюрист-вискочень, не випадково демократично обраний клоун,
а правильна людина системи. Такий
меседж Януковича, гадаю, був
абсолютно зрозумілим для всіх присутніх чиновників і лише для народу
залишився темним.
Система, до речі, дуже цікаве
поняття. Ми шпетимо посадовців,
але не робимо жодного зусилля,
щоби відчути їхню психологію.
Якщо хтось думає, що система йде
чиновникам тільки на користь,
жорстоко помиляється. Бо це – річ
жорстка. Іноді система вимагає
людських жертв серед «своїх» і
майже всіх обтесує так, що за кілька
років на посаді люди змінюються
більше, ніж за все життя. Коли народ шаленіє від того, що чиновник
стрибає з партії в партію, «зраджує», то він просто не розуміє, що
йдеться лише про слугу «системи».
І з точки зору системи, гордо не поступатися «принципами», боротися
за ілюзорні інтереси народних мас
є безмежним ідіотизмом. Із точки
зору «системи» так звані політичні

(та й інші) принципи звичайних
людей є абсолютною безглуздістю.
На цьому розумінні й будується відмінність між «лохами» й «тими, хто
право має».
Наша нова «аристократія» це
добре усвідомлює. І, коли йдеться
про народ, вживає слово «люди»
з особливою інтонацією. Ніби підкреслюючи, що самі вони вже не
зовсім з цієї категорії. Про «людей»
очільники говорять з таким же здивуванням і обуренням, з яким люди
говорять про «владу». В промовах
чиновників «прості люди» виглядають безглуздими баранами, пасивними неробами, які мріють про
халяву і безвідповідальність.
Пам’ятаю один такий фуршет з
буковинськими очільниками. Один

каже: «Головне, ставитися до народу терпляче. Яку б безглуздість
не втнули, завжди стримую себе».
Інший йому заперечив: «А я їх ненавиджу. Ще у молодості керував
великим колективом і якось обламався з грошима, зарплату недодали. Так вони з такою люттю не мене
дивилися, що зрозумів – нічого їм не
потрібно, тільки ні за що не відповідати б та ще стабільне бабло. Як
згадаю їхні очі, аж моторошно стає.
Тварюки!».
Але ці промови, шановний читачу, ви не почуєте від політиків
у ток-шоу. Там народу лестять. І
дивуються, що той народ, як дебільний, завжди «ведеться».
У системи є певна логіка і навіть справедливість. Але звичайній
людині краще триматися від неї
подалі, як від автомату для гоління,
з анекдоту. Анекдот такий: Винахідник: «Ми придумали автомат
для гоління. Закладайте голову
в цей отвір, і леза голитимуть вас
автоматично. Експерт: Але у людей
такі різні обличчя! Винахідник: За
першим разом – так».Тому, коли
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ми обговорюємо, що треба було б
зробити, що треба змінити у глобальному сенсі, що було б, якби
туди потрапили нормальні люди...
Люди потрапляють туди різні, а
виходять – однакові. Насправді,
змінити майже нічого неможливо,
логіка системи вища за бажання і
«лохів», і «аристократів». Це досить дивна заява, але насправді так
воно і є. І знаменність 2003-го року
саме в тому, що ця система в Україні
більш-менш склалася та позбавилася випадкових людей.
Про випадкових. Шкода, що
раніше не демонструвалися сесії
міської ради. Гадаю, виборців би
вразило, скільки разів депутати
останніх скликань вголос говорили
про полегшення, яке відчули від
того, що серед депутатів майже
немає гуманітарної інтелігенції.
Ця верства вважалася на кшталт
юродивих (на мій погляд, іноді
справедливо). Бо це були люди не
від системи.

Джинса
2003-й, можливо, перший рік,
коли передвиборча кампанія почалася майже за півтори роки до виборів. У чернівецькій пресі, як для

невиборчого року, надмірно багато
так званої «джинси». Термін, про
який багато знають зараз, але майже нічого не знали тоді. «Джинса»
– це розсилка пропагандистських
однобічних статей, автор яких, як
правило, невідомий, а іноді ще й
колективний. Статті пишуться за
певними правилами у столичних
піар-агенціях і друкуються в провінційних часописах, як би на правах реклами, але без відповідної
позначки. Зараз цією технологією
користуються усі політичні сили.
Тоді ж, з точки зору «джинси»
вразила кампанія Віктора Андрійовича Ющенко. Вона зааганжувала
одразу кілька буковинських газет.
Штабісти Ющенка поставилися до
такого роду пропаганди дуже серйозно. І статті друкувалися в буковинській пресі з неукраїнською
регулярністю. Статті ж від штабістів Януковича почали друкуватися
лише 2004-го. Не так талановито
і, що дивно, не так наполегливо.
Чи то через впевненість у перемозі, чи то через одвічне «авось».
Сприймала усе це публіка дуже

Система – це приблизно так
безпосередньо.
Звісно, досвідчений журналіст
виявляє замовлення і пропагандистські прийоми у першому ж абзаці. Але звичайний читач не відчуває маніпулювання і сприймає
все як стовідсоткову реальність.
Власне, це і дозволяє «аристократії» говорити про «лохівство»
мас, та їхню безглуздість. Адже
маніпулюють бажанням «халяви»,
почуттям національної «пихатості», відчуттям неаргументованої
правоти, безглуздою ненавистю
до іншого, бездумністю тощо. Тож
святий народ не тільки радісно віддає свою долю у руки шахраїв, але
й ще одночасно танцює у шароварах, або з червоними прапорами,
або у російських косоворотках.
Зміст той самий. «Джинса» – одна
з ознак нової системи відносин.
Для журналістів вона стає чимось
буденним. І під існування «джинси» можна навіть підвести певну
«філософську» базу. Боротьба з
нею стає таким же декоративним
заняттям, як боротьба з корупцією
для чиновників.

Рятівний Ющенко
Кінець епохи Кучми, дово лі кволий і безрадісний, із 150гривневою пенсією та мізерними
зарплатами, вимагав від системи
створення міфу про рятівника,
який принесе оновлення. Кого
він мав би рятувати? Українців
чи систему? На цю тему, гадаю,
цікаво поміркувати кожному. На
моє глибоке переконання,йшлося
про порятунок системи. Міф про
оновлення рятував безпорадну
ситуацію, що склалася в країні.
Без нього невдовзі стався би соціальний вибух, і система була
б зламана. Тому Ющенко, безумовно, на мій погляд, рятував
систему. Наші пострадянські люди
не мають імунітету проти демократичних інструментів маніпулювання приблизно так само, як чукчі
не мають імунітету проти горілки.
Ніхто не усвідомлює неймовірну
парадоксальність ситуації, коли
недавній поступливий слухняний
прем’єр-міністр чомусь постає в

образі суворого опозиціонера.
Мало хто задумується над логікою
такої зміни.
Цікаво, що образ скромного
симпатичного проамериканського
демократа, виліплений веселими
політтехнологами, люди сприйняли без поправок на те, що він
створений спеціалістами, яким
заплачено шалені гроші. Тобто,
про цих спеціалістів навіть зараз
ніхто не думає. Хоча про них весь
час і теревенять. Демократія, на
жаль, завжди пов’язана з подібним
маніпулюванням і певного роду
безчесністю.

Подарунок долі,
Семена Співака і
російської політики?
Але, звісно, крім системи у світі
існують й інші дивовижні речі. Наприклад, театр. Гастролі СанктПетербурзького Молодого театру у
біднуватих Чернівцях 2003-го року
були схожі на диво. Чернівецький
глядач очікував якогось підступу.
Що ж тут не так? Колишній чернівчанин, режисер Семен Співак (батько відомої акторки Емілії Співак)
приїхав у пору відпусток не один,
а з цілим петербурзьким театром,
декораціями та шістьма виставами.
Від самих лише підрахунків, скільки
це могло б коштувати, зупинялося
дихання. Семен Якович на пресконференції сказав, що це жест
стосовно рідного міста. Театр був
якісний, проте, смаки чернівчан так
змінилися за тридцять років, поки
Співака не було, що з глядачами були
проблеми. Але й тут, на жаль, я запідозрив втручання системи. Саме тоді
Росія прийняла рішення про сприяння культурному обміну між Росією і
Україною (очевидно, в очікування
виборів 2004 року). І, сподіваюся,
петербурзькому театру гроші були
все ж, хоча б частково, відшкодовані. В будь-якому випадку я отримав
щире задоволення. Показово, що в
цьому ж році до Чернівців приїхала
Алла Пугачова, Максим Галкін, Пресняков тощо. Система чи ні?

Сергій ВОРОНЦОВ
(Далі буде)

№ 29

Теле

теле

Афіша

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
17 липня, 12.00: «Крила Дюймовочки».

Малий зал. «Пінгвіни містера Поппера»:

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Ювілейна персональна виставка живопису
О. Приходнюка (до 75-річчя від дня народження). Відкриття 19 липня о 15:00.
Виставка М. Катеринюка (художня обробка
дерева і металу) із фондів ЧХМ. Відкриття 21
липня о 16:00.
Виставка живопису Миколи Глущенка (з фондів
Дирекції художніх виставок України).
Виставка вибраних робіт ІІІ Національного фото-

11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.

конкурсу ім. С. Назаренка.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
«Трансформери-3»: 10.20.
«Гаррі Потер та Дари смерті. Частина 2»:
13.10, 15.50, 18.30, 21.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал. «Трансформери-3»: 10.30;
«Гаррі Потер та смертельні реліквії 3D»:
13.10, 15.50, 18.45, 21.40.
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Чернівецька філія ТОВ «ТД Укрспецреалізація», м. Чернівці, вул. Севастопільська, 18А, офіс №5, ЄДРПОУ 37142158
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого майна: ЛОТ № 1 житловий будинок (літ. А), житловий будинок (літ.
Ж), гараж (літ. Б), сараї (літ. В, Г, Д), підвал (літ. ПД), колодязь (І), огорожа (1-2) та земельна ділянка, загальною площею
0,2490 га за адресою: вул. 8-го Березня, 2, с. Валя Кузьміна, Глибоцького р-ну, Чернівецької області. Житловий будинок
(Літ. А) заг. площею 37,40 кв.м.; фундамент – бетон; стіни, перегородки – саман; дах, покрівля – шифер; інженерно-технічне
обладнання – енергопостачання 220 В. Фізичний знос 40%. Житловий будинок (Літ. Ж) заг. площа 152,90 м. кв.; фундамент
– бетон; стіни – керамблок; дах, покрівля – шифер; інженерно-технічне обладнання – енергопостачання 220 В. Гараж (Літ.
Б): фундамент – бетон; стіни – цегла; дах, покрівля - шифер. Сарай (Літ. В, Г, Д): фундамент – камяні; стіни – дошка; дах,
покрівля - шифер. Вбиральня (літ. Е): цегляна. Огорожа (№ 1-2) – металево-дерев’яна. Цільове призначення земельної ділянки заг. площею 0,02 га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель. Земельна ділянка належить
боржнику на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку. Домоволодіння належить боржнику на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Стартова (початкова) ціна – 1113611,00 грн. (без ПДВ) (договір №
1-25037). Гарантійний внесок у розмірі – 111361,10 грн. (без ПДВ) вноситься на поточний рахунок № 26003060591142 в
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711, Код ЄДРПОУ 33829204, одержувач ТОВ “Торговий дім Укрспецреалізація. Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 02 серпня 2011р. об 11:00 год. за адресою: с.
Валя Кузьміна, Глибоцького р-ну, Чернівецької області в приміщенні селищної ради. Остаточний термін подачі заяв 02 серпня
2011р. об 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи днів (не враховуючи вихідних та
святкових днів) з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № 37314000700040
в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34864166, одержувач: ВДВС Глибоцького РУЮ. Майно реалізується за
кошти в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ „Державний ощадний банк України”. 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. Севастопільська, 18А, офіс №5.
Довідки за телефонами: 0372 583339

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном:
099 757 19 57, 0508582852, 0976703847

теле Версії
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,18.15 Друга смуга.
09.45,14.25,18.10,19.15,22.55 Погода.
09.55 Мiсяць без жiнок.
10.35 М/с ”Сандокан”, 19 с.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.05,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Армiя.
12.45 Вiкно до Америки.
13.05,19.20 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30 Х/ф ”Мерседес тiкає вiд
погонi”.
15.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 1 i 2 с.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
20.30 Сiльрада.
20.45 На добранiч, дiти.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Футбольний код.
22.50 Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Т/с ”Нiколя Ле Флок”, 8 с.
02.35 Х/ф ”Брат i сестра”.
04.20 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №18, 1 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 Т/с ”Тiльки кохання”.
06.45 М/ф ”Барток пречудовий”.
08.00 Комедiя ”Тьотя Клава фон
Геттен”.
09.55 ”Смакуємо”.
10.30 Комедiя ”Матусi”.
12.10,02.50 Мелодрама ”Вiр i Зара.
Iсторiя кохання”.
16.05 Комедiя ”Сукня от кутюр”.
17.40 ”Сiмейнi драми”.
18.35 ”Не бреши менi”.

19.30,23.50 ”ТСН”.
20.00 ”Тиждень без жiнок”.
21.05,21.40,22.05,22.40,00.05,00.35 Т/с ”Iнтерни”. (2).
23.05 ”Tkachenko.ua”.
01.00 Бойовик ”Сiрi вовки”. (2).
Iнтер
06.00 М/ф ”Казка про золотого
пiвника”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 ”Детективи”.
12.15 ”Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
13.20 ”Сiмейний суд”.
14.20 ”Юрмалiна-2010”.
16.15 ”Чекай на мене”.
18.10 Т/с ”Громови. Будинок надiї”.
19.05 Т/с ”Обручка”, 663 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”Долi загадкове завтра”.
23.20 Д/ф ”Портрети. Михайло Кононов. Весь свiт проти мене”.
00.30,03.25 Х/ф ”Гангстер номер
один”. (3).
02.10 ”Подробицi” - ”Час”.
02.35 Д/ф ”Магда Геббельс. Жертвопринесення”.
ICTV
05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.35,01.45,03.00 Погода.
06.05 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.05,12.55,19.10,01.35
Спорт.
06.45 Пiвденне Бутово.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10,19.15,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.30,13.00,22.45 Т/с ”Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
13.50 Провокатор.
14.45 Х/ф ”Парк Юрського перiоду 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
01.50 Т/с ”Щит”.
02.35 Факти.
03.05 Т/с ”Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
04.10 Пiд прицiлом.
5 канал
06.00 Програма передач.
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06.01,23.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.45,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.50,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,00.35,03.55,04.55,05.55
”Огляд преси”.
08.30,18.45 ”Київський час”.
08.40 ”Трансмiсiя”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20,16.20 ”Час iнтерв`ю”.
17.25 ”Територiя закону”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Велика полiтика”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,01.50 ”Українськi пристрастi”.
04.30 ”Життя цiкаве”.
ТВА
7.00, 9.50, 17.20, 20.10, 22.55,
4.05 Погода
7.05, 9.55, 17.25, 20.15, 23.00, 4.10
Погода на курортах
7.15 Ранок Надіі
7.45, 16.55 Дитяча програма «Про
казки»
8.10, 16.20, 20.20 Твоє здоров’я
8.25, 23.05 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 20.30, 00.30 Панно Кохання
14.10, 16.30, 3.05 Диваки
14.30, 4.40 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00, 23.30 Т/С «Лікарня»
17.15 Церква і світ
19.40, 22.30, 3.35 Теми дня
20.05, 4.00 Я маю право
00.00, 4.15 Лінія ночі «Едем»
2.30 Твій спорт
5.00 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»
ТРК«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.

09.00 Х/ф ”Так не буває”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Єгипетська
криза”.
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Глухар”.
22.15 Х/ф ”Американець”. (2).
00.20 Х/ф ”Раптова смерть”. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.40,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
08.45 13.00 22.00 00.35 «Знай
наших!»
09.05 «Біоритм»
10.00 20.00 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «Світ тварин»
16.05 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Феєрія мандрів»
17.55 «Біографії»
19.00, 21.30 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.45 21.55 «Афіша»
22.10 Чемпіонат України. 1 ліга.
«Буковина» (Чернівці) – «Геліос»
(Харків)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.0014.30 17.00 21.15 03.15
– «Музичний експрес»
06.45 – «Тайм - аут»
07.00 – «Ранок на Буковині»
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 21.30
00.00 – «Новини»
08.20 10.20 13.10 16.10 19.20 21.55
00.20 - «Погода»
08.30 – «Невигадані історії»
09.30 12.00 20.30 – Т ф
10.25 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 – «Святині Буковини»
13.15 – «Акценти»
13.55 – «Буковинчики - веселичики»
15.05 00.25 05.25 – «А музика
звучить…»
16.25 – «Країна талантів»
17.30 - «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.40 - «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)

понеділок
понеділок
18.30 – «Моє рідне село»
19.30– «Зав’язь»
20.00 - «Енциклопедія дизайну»
21.00 - «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»
22.00 04.00 – Хф
01.20 – Т с
02.30 – «Будьте здорові»
ТРК«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Х/ф ”Так не буває”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Єгипетська
криза”.
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Глухар”.
22.15 Х/ф ”Американець”. (2).
00.20 Х/ф ”Раптова смерть”. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
НТН
06.00 М/с ”Черепашки нiндзя”.
06.45 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
07.55,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40 ”Правда життя”. Моє надлюдське тiло.
09.10,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.05,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутина”.
13.25 Т/с ”Очi Ольги Корж”.
15.25 Х/ф ”Вони йшли на схiд”,
1 с.
17.00 Х/ф ”Довга дорога в дюнах”,
1 с.
18.30,03.15 ”Агенти впливу”.
19.00,21.30,00.00,02.10,05.15 ”Свiдок”.
00.25 Х/ф ”Пожирач кiсток”.
02.30 ”Речовiй доказ”.
04.15 ”Правда життя”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.50 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.55 ”Чужi помилки. V.I.P.-клiєнт”.
09.55 Х/ф ”Вдалий обмiн”.
11.50 ”Битва екстрасенсiв”.
14.00 ”Очна ставка. Злочин, який
почали однi, а закiнчили iншi...”
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.

18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Україна має талант! 2”.
22.25 ”Очна ставка. Розлучення
по-росiйськи”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.20 Т/с ”Анатомiя Грей”.
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.35 Х/ф ”Вiдпустка за власний
рахунок”.
02.40 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.10 Т/с ”Ранетки”.
05.55,07.00 Kids` Time.
06.00 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.20 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
07.05 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
08.00,09.05,19.15,00.35 Погода.
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Лара Крофт - розкрадачка гробниць”.
11.55,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.50,20.15 Т/с ”Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Ханна Монтана 3”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.10,00.30 Спортрепортер.
22.20,00.45 Новий погляд.
23.20 Очевидець.
00.40 Служба розшуку дiтей.
01.35 Х/ф ”Цiлком таємно!” (2).
02.55 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
06.30 ”Спецiя”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
08.00 ”Вайп аут”.
09.50 ”КВН”.
12.00 ”Бiйцiвський клуб”.
13.00,02.30 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
15.50 ”Галiлео”.
17.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
17.20 Т/с ”Два з половиною чоловiки”.
18.10 Т/с ”Менталiст”.
21.00 Т/с ”Вiзитери”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
04.00 ”Нiчне життя”.

вівторок
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,18.15 Друга смуга.
09.30 Т/с ”Сусiди”, 8 с.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с ”Сандокан”, 20 с.
11.15 В гостях у Д. Гордона.
12.05,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Темний силует.
12.45 Кордон держави.
13.00,18.10,19.15 Погода.
13.05,19.30 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.25 Х/ф ”Фронт без флангiв”,
1 с.
15.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 3 i 4 с.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
20.45 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Концерт Вiтаса ”Пiснi моєї
мами”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Т/с ”Нiколя Ле Флок”, 9 с.
02.35 Т/с ”Торгашi”, 1 i 2 с.
04.30 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №18, 2 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.10 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.15 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00 Комедiя ”Сукня от кутюр”.
08.30,13.55 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
10.00,17.40 ”Сiмейнi драми”.
10.55,18.35 ”Не бреши менi”.
11.55 ”Особиста справа”.
12.55,05.15 ”Iлюзiя безпеки. Ревнива зараза”.
15.20,04.30 Т/с ”Слiдчий Самоваров”.

16.15 ”Вiд пацанки до панянки”.
17.25 ”Шiсть кадрiв”.
19.30,00.00,03.25 ”ТСН”.
20.00 ”Мiняю жiнку”.
21.35,02.10 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.00 ”Iлюзiя безпеки. Базарний
день”.
23.00,03.40 ”Грошi”.
00.15 Бойовик ”Король клiтки”.
(3).
02.35 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
Iнтер
05.00,15.00 Т/с ”Докази”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.20 ”Детективи”.
12.15 ”Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.05 ”Сiмейний суд”.
17.00 Д/ф ”Поїзд-примара. Таємниця золота Колчака”.
18.10 Т/с ”Громови. Будинок надiї”.
19.05 Т/с ”Обручка”, 664 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.30 Т/с ”Долi загадкове завтра”.
23.20,03.05 Д/ф ”Неймовiрнi пригоди мушкетерiв в Росiї”.
00.25 Х/ф ”Доннi Браско”. (2).
02.35 ”Подробицi” - ”Час”.
03.00 ”Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
03.55 Д/ф ”Чемпiони. Перемогти
через бiль”.
ICTV
05.45,06.35,01.35,02.55 Погода.
05.50,02.30 Факти.
06.05 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.05,12.55,19.10,01.30
Спорт.
06.45 Пiвденне Бутово.
07.45 Пiд прицiлом.
08.45 Факти. Ранок.
09.10,19.15,00.40 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20,13.00,22.40 Т/с ”Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
14.40,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
01.40 Т/с ”Щит”.
03.00 Т/с ”Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
04.05 Провокатор.

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,18.15 Друга смуга.
09.30 Т/с ”Сусiди”, 9 с.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.35 М/с ”Сандокан”, 21 с.
11.00 В гостях у Д. Гордона.
11.55,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.00,14.20,18.10,19.15,22.55 Погода.
12.05 Наша пiсня.
12.40 Ближче до народу.
13.15 Дитячий фестиваль ”Щасливi долонi”.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.25 Х/ф ”Фронт без флангiв”,
2 с.
15.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 5 i 6 с.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.30 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
20.45 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.45 Досвiд.
22.40 Мегалот.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Т/с ”Нiколя Ле Флок”, 10 с.
02.35 Т/с ”Торгашi”, 3 с.
03.35 Д/ф ”Левко Ревуцький. Симфонiя №3 ”На лезi бритви”.
04.10 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №19.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.10 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.15 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,15.50 ”Вiд пацанки до панянки”.
08.10,13.35 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
09.45,17.40 ”Сiмейнi драми”.
10.40,18.35 ”Не бреши менi”.
11.40 ”Iлюзiя безпеки. Базарний
день”.
12.40,05.25 ”Iлюзiя безпеки. Та-

блетка для термiнатора”.
15.00,04.40 Т/с ”Слiдчий Самоваров”.
17.10 ”Шiсть кадрiв”.
19.30,00.05 ”ТСН”.
20.00 ”Пекельна кухня”.
21.10,21.45,01.50 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
22.10 ”Iлюзiя безпеки. Шахраї
бiля моря”.
23.05 ”Особиста справа”.
00.20 Бойовик ”Прозрiння”. (2).
02.15 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
03.00 Бойовик ”Король клiтки”.
(3).
Iнтер
05.00,15.00 Т/с ”Докази”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.20 ”Детективи”.
12.15 ”Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.05 ”Сiмейний суд”.
16.55 Д/ф ”Юрiй Андропов. 15
мiсяцiв надiї”.
18.10 Т/с ”Громови. Будинок надiї”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 665 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.25 Т/с ”Долi загадкове завтра”.
23.20,03.10 Д/ф ”Людмила Зайцева. Легенда Маленької Вiри”.
00.30 Х/ф ”Багсi”. (2).
02.40 ”Подробицi” - ”Час”.
03.05 ”Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
04.05 Д/ф ”Соловки. Мiсця сили”.
ICTV
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.30,01.40,03.00 Погода.
05.50,02.35 Факти.
06.05 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.00,12.55,19.10,01.35
Спорт.
06.40 Пiвденне Бутово.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20,13.00,22.45 Т/с ”Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
14.40,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
01.45 Т/с ”Щит”.
03.05 Т/с ”Термiнатор: хронiки
Сари Коннор 2”.
04.10 Пiд прицiлом.

19 липня
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський час”.
08.40 ”Автопiлот-тест”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20 ”Мотор-ТБ”.
16.15,17.15 ”Українськi пристрастi”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Агроконтроль”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Народний контроль”.
23.30 ”Територiя закону”.
04.30 ”Феєрiя мандрiв”.
ТВА
6.00 Теми дня
6.30, 20.05 Я маю право
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 20.10, 22.55,
3.25 Погода
6.40, 8.20, 9.55, 17.25, 20.15, 23.00,
3.30 Погода на курортах
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надіі
7.45 Теми дня
8.10 Твоє здоров’я
8.30, 23.05 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшся ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 20.30, 00.30 Панно Кохання
14.05, 4.00 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
14.30, 2.30 Анатомія культури
16.00, 23.30 Т/С «Лікарня»
16.20, 20.20 Твоє здоров’я
16.30 Диваки
16.55 Дитяча програма «Про
казки»
17.15 Церква і світ
19.40, 22.30, 3.00 Теми дня

00.00, 3.35 Лінія ночі «Едем»
4.45 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»
ТРК«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”
13.00 ”Хай говорять. Пекуча ненависть”.
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Глухар”
23.50 Т/с ”Мерсi” (2).
00.45 Х/ф ”Коли телефонує незнайомець”. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”ї
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.00, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 «Біографії»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти-2» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Передчуття» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.00 14.30 17.00 20.15 03.15
– «Музичний експрес»
06.45 – «Тайм - аут»
07.00 - «Ранок на Буковині»
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 21.30
00.00 – «Новини»
08.20 10.20 13.10 16.10 19.20 21.50
00.20 - «Погода»
08.30 02.30 – «Роздуми про сокровенне»
09.30 12.00 20.30 – Тф
10.25 – «Буковинський дивосвіт»
10.55 – «Новини» (рум. мов)
11.10 – «Світ слова» (рум. мов)
11.40 17.30 – «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
13.15– «На музичній хвилі»
14.00 – «Одвічні цінності» (рум.

20 липня
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.10,14.10,16.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський час”.
08.40,23.30 ”Драйв”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
12.15 ”Cканер”.
15.20 ”Здоровi iсторiї”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25 ”Вiльна гавань”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Українська незалежнiсть”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Акцент”.
04.30 ”Не перший погляд”.
ТВА
6.00, 7.45, 19.40, 22.30, 3.00 Теми
дня
6.25, 20.05, 3.25 Я маю право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.10, 22.55,
3.30 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.15, 23.00,
3.35 Погода на курортах
6.40, 16.55 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надії
8.10, 16.20, 20.20 Твоє здоров’я
8.25, 23.05 Т/С «Служба порятунку
112»
8.50, 15.05 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.15, 15.25 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 20.30, 00.30 Панно Кохання
14.05, 4.05 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
15.50, 23.30 Т/С «Лікарня»
16.30, 2.30 Диваки
17.15 Церква і світ
00.00, 3.40 Лінія ночі «Едем»
4.45 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»
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мов.)
15.00 00.25 05.15 – «А музика
звучить…»
16.25 – «Країна талантів»
17.45 21.15 – «Спорт-тайм»
18.00 – «Студія «А-3»
19.30 – «Подіум її життя»
21.00 - «Вечірня казка»
22.00 04.00 – Хф
01.20 – Тс
ТРК«Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”.
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”
13.00 ”Хай говорять. Пекуча ненависть”.
15.35,02.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Глухар”
23.50 Т/с ”Мерсi” (2).
00.45 Х/ф ”Коли телефонує незнайомець”. (2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”ї
НТН
06.00 М/с ”Черепашки нiндзя”.
06.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.00,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.30,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутина”.
13.30 Т/с ”Очi Ольги Корж”.
15.35 Х/ф ”Вони йшли на схiд”,
2 с.
16.55 Х/ф ”Довга дорога в дюнах”,
2 с.
18.30 ”Речовiй доказ”. Розпусники.
00.25 Х/ф ”Бiлий мисливець, чорне
серце”.
02.55 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.10 ”Бiзнес +”.
06.15 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.00 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
09.05 Х/ф ”Карнавал”.
11.55 Х/ф ”Не може бути!”
14.00 ”Очна ставка. Розлучення

по-росiйськи”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.55 ”Правила життя. Напiвфабрикати: у пошуках м`яса”.
21.00 ”Правила життя. Самогубство швидкого приготування”.
22.25 ”Очна ставка. У нашому
життi є мiсце диву...”
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.20 Т/с ”Анатомiя Грей”.
01.30 ”Вiкна-спорт”.
01.40 Х/ф ”Вiдпустка за власний
рахунок”.
02.45 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.40,06.45 Kids` Time.
05.45 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.50 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.35 Погода.
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Моральнi цiнностi сiмейки Аддамсiв”.
11.20,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.55 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.50,20.10 Т/с ”Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Ханна Монтана 3”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.30 Спортрепортер.
22.20 Х/ф ”Фанфан-Тюльпан”.
00.40 Х/ф ”Ямакасi”. (2).
02.05 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
06.30 ”Iлюзiї сучасностi”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
09.50,15.50 ”Галiлео”.
10.50,17.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.20,17.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.10,02.30 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.50,21.00 Т/с ”Вiзитери”.
18.10 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
03.20 ”Нiчне життя”.
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ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Про зiр”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
23.50 Т/с ”Мерсi”(2).
00.45 Х/ф ”Повернення в рай”.
(2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20«Погода»
08.00 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 «Біографії»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «Світ тварин»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти-2» (1)
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10, Х/ф «Обман» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.00 14.30 17.00 21.15 03.15
– «Музичний експрес»
06.45 – «Тайм - аут»
07.00 - «Ранок на Буковині»
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 21.30
00.00 – «Новини»
08.20 10.20 13.10 16.10 19.20 21.55
00.20 – «Погода»
08.30 02.30 – «Невигадані історії»
09.30 –«Світ слова» (рум. мов)
10.25 – «Моє сонечко»
10.55 – «Милосердя»
11.25 17.30 – ”Зорепад побажань”.”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00 –– Т/ф
13.20 – «Між минулим та майбутнім» (рум. мов)
14.00 – «Реалії»
15.00 00.25 05.30 – «А музика
звучить…»
16.25 – «Буковинчики - веселинчики»
17.55 – «Експромт»

18.30 – «Палітра»
19.30 – «Формула успіху»
20.00 - «Буковинська родина»
20.30 – Тф
21.00 – «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»
22.00 04.00 – Хф
01.20 – Тс
ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 20.15 Т/с ”Глухар”.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Про зiр”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
23.50 Т/с ”Мерсi”(2).
00.45 Х/ф ”Повернення в рай”.
(2).
02.45 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”.
НТН
06.00 М/с ”Черепашки нiндзя”.
06.50,01.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.00,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.30,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутина”.
13.30 Т/с ”Очi Ольги Корж”.
15.30 Х/ф ”Остання iндульгенцiя”.
17.10 Х/ф ”Довга дорога в дюнах”,
3 с.
18.30 ”Правда життя”. Екстрим
мимоволi.
00.30 ”Покер Дуель”.
02.55 ”Речовiй доказ”.
03.20 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.00 ”Бiзнес +”.
06.05 Т/с ”Комiсар Рекс”.
07.45 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.50 ”Чужi помилки. Удвох проти
всiх”.
09.50 Х/ф ”Лєра”.
11.55 ”Правила життя. Напiвфабрикати: у пошуках м`яса”.
13.00 ”Правила життя. Самогубство швидкого приготування”.
14.00 ”Очна ставка. У нашому

життi є мiсце диву...”
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”.
19.10 ”Зоряне життя. Краса на
кiнчику скальпеля”.
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Алла+Максим. Сповiдь любовi”.
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. У колi
перших”.
22.25 ”Очна ставка. Любовнi iгри з
летальним результатом”.
23.20 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.20 Т/с ”Анатомiя Грей”.
01.25 ”Вiкна-спорт”.
01.35 Х/ф ”Салон краси”.
03.00 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.40,06.45 Kids` Time.
05.45 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.50 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.45 Погода.
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Фанфан-Тюльпан”.
11.20,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.30 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.50,20.10 Т/с ”Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Ханна Монтана 3”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.40 Спортрепортер.
22.15 Х/ф ”Французький поцiлунок”.
00.50 Служба розшуку дiтей.
00.55 Х/ф ”Доктор Голiвуд”. (2).
02.35 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
06.00,09.50,15.50 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
10.50,17.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.20,17.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.10,02.40 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.50,21.00 Т/с ”Вiзитери”.
18.10 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
03.20 ”Нiчне життя”.
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УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,18.15 Друга смуга.
09.30 Т/с ”Сусiди”, 10 с.
10.00 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с ”Сандокан”, 22 с.
11.15 Здоров`я.
12.05,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Крок до зiрок. Євробачення.
13.10 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30,18.10,19.15 Погода.
14.35 Х/ф ”Фронт в тилу ворога”,
1 с.
15.45 Т/с ”Вiчний поклик”, 7 i 8 с.
18.20 Новини.
18.45 Euronews.
19.20 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
20.45 На добранiч, дiти.
21.25 Свiт спорту.
21.40 Концерт Вiтаса ”Повернення
додому”, ч. 1.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.50 Погода.
00.10 Спорт.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.45 Т/с ”Нiколя Ле Флок”, 11 с.
02.35 Т/с ”Торгашi”, 4 с.
03.25 Фольк-music.
04.10 Т/с ”Слiдство ведуть ЗнаТоКи”. Справа №20, 1 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.10 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.15 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,15.50 ”Вiд пацанки до панянки”.
08.20,13.35 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
09.50,17.40 ”Сiмейнi драми”.
10.45,18.35 ”Не бреши менi”.
11.45 ”Iлюзiя безпеки. Шахраї бiля
моря”.

12.45,05.15 ”Iлюзiя безпеки. Батьки-одинаки”.
14.55,04.30 Т/с ”Слiдчий Самоваров”.
17.15 ”Шiсть кадрiв”.
19.30,00.05 ”ТСН”.
20.00 ”Одружений за власним
бажанням”.
21.00,21.40,01.55 Т/с ”Iнтерни”.
(2).
22.05 ”Iлюзiя безпеки. Всiх на
лiчильник”.
23.05 Т/с ”Теорiя брехнi”. (2).
00.20 Бойовик ”Честь дракона”.
(2).
02.20 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
03.10 Бойовик ”Прозрiння”. (2).
Iнтер
05.00,15.00 Т/с ”Докази”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 ”Детективи”.
12.15 ”Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.05 ”Сiмейний суд”.
16.55 Д/ф ”Сповiдь диверсанта”.
18.10 Т/с ”Громови. Будинок надiї”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 666 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
21.25 Т/с ”Долi загадкове завтра”.
23.20 Д/ф ”Обпаленi славою”.
00.30 Х/ф ”Славнi хлопцi”. (2).
02.55 ”Подробицi” - ”Час”.
03.20 ”Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей”.
03.25 Д/ф ”Виграти олiмпiаду”.
04.20 Д/с ”Зрозумiти. Пробачити”.
ICTV
05.45,06.35,01.45,03.50 Погода.
05.50,03.25 Факти.
06.05 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.00,12.55,19.10,01.40
Спорт.
06.45 Пiвденне Бутово.
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,00.45 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20,13.00,22.45 Т/с ”Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
01.50 Т/с ”Щит”.
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03.55 Х/ф ”П`ятеро людей, яких я
зустрiв на небесах”. (2).

4.45 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»

5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський час”.
08.40,23.30 ”Технопарк”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,11.30,12.30 ”Прес-конференцiї у прямому ефiрi”.
15.20 ”Життя в задоволення”.
16.20 ”Драйв”.
16.40 ”Трансмiсiя”.
17.25,18.15,03.30 ”Акцент”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Хронiка дня”.
04.30 ”Життя цiкаве”.

ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”, 15 i 16 с.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Ворожiння
по Мiсяцю”.
15.35,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с ”Глухар”.
23.50 Т/с ”Мерсi”. (2).
00.45 Х/ф ”Сплячi”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”

ТВА
6.00, 7.45, 19.40, 22.30, 3.00 Теми
дня
6.25, 8.10, 20.05, 3.25 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.10, 22.55,
3.30 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.20, 20.15, 23.00,
3.35 Погода на курортах
6.45 Дитяча програма «Про казки»
7.15 Ранок надії
8.30, 23.05 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 20.30, 00.30 Панно Кохання
14.05, 4.05 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00, 23.30 Т/С «Лікарня»
16.30, 2.30 Диваки
16.55 Дитяча програма «Про
казки»
17.15 Церква і світ
00.00, 3.40 Лінія ночі «Едем»

теле Версії
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва.
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вертикаль влади, ч. 1.
06.35 Вертикаль влади, ч. 2.
06.45 Православний календар.
07.15 Ера бiзнесу.
07.45 М/ф.
08.15 Огляд-преси.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,14.30 Погода.
09.30 Т/с ”Сусiди”, 11 с.
10.10 Мiсяць без жiнок.
10.45 М/с ”Сандокан”, 23 с.
11.15 ”Вiра. Надiя. Любов”.
12.05,21.20 Дiловий свiт.
12.15 ”Надвечiр`я”.
12.45 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.10 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду.
14.20 Дiловий свiт. Агросектор.
14.35 Х/ф ”Фронт в тилу ворога”,
2 с.
15.50 Т/с ”Вiчний поклик”, 9 i 10 с.
18.05 Euronews.
18.20 Новини.
18.40 Магiстраль.
19.00,21.25 Шустер-Live.
ТРК ”Ера”.
00.00,00.30 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Вертикаль влади, ч. 1.
00.35 Вертикаль влади, ч. 2.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено.
01.25 ЧС з водних видiв спорту.
Синхронне плавання.
03.20 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”.
04.20 Магiя цирку, ч. 2.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.10 ”Служба Розшуку Дiтей”.
06.15 Т/с ”Тiльки кохання”.
07.00,16.00 ”Вiд пацанки до панянки”.
08.25,13.40 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”.
09.55 ”Сiмейнi драми”.
10.50 ”Не бреши менi”.
11.50 ”Iлюзiя безпеки. Всiх на
лiчильник”.
12.50,05.30 ”Iлюзiя безпеки. Життя
на межi”.

15.05,04.45 Т/с ”Слiдчий Самоваров”.
17.10 Комедiя ”Професор у законi”.
19.30,04.15 ”ТСН”.
20.00 Бойовик ”Тюряга”. (2).
22.00 Бойовик ”Скелелаз”. (2).
00.05 ”Пекельна кухня”.
01.20 Бойовик ”Честь дракона”.
(2).
02.45 Комедiя ”Вечiрка у Вегасi”.
(3).
Iнтер
05.00,15.00 Т/с ”Докази”.
06.30,07.10,08.10 ”З новим ранком”.
07.00,08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с ”Повернення Мухтара
2”.
11.15 ”Детективи”.
12.15,04.50 ”Зрозумiти. Пробачити”.
12.55 Т/с ”Спальний район”.
14.05 ”Сiмейний суд”.
17.00,03.20 Д/ф ”Вогненний рейс.
Як це було”.
18.10 Т/с ”Громови. Будинок надiї”.
19.00 Т/с ”Обручка”, 667 с.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 Т/с ”Серце Марiї”.
22.30 ”Великий концерт на ”Iнтерi”.
01.10 Х/ф ”Шановнi люди”. (2).
02.55 ”Подробицi” - ”Час”.
04.05 ”Формула кохання”.
ICTV
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.35,02.15,03.35 Погода.
05.50,03.10 Факти.
06.05 М/с ”Пригоди майстра кунгфу”.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.00,12.55,19.10,02.10
Спорт.
06.45 Пiвденне Бутово.
07.45,02.20 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.05,19.15,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний, 4”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.20,13.00,00.15 Т/с ”Кодекс
честi”.
12.45 Факти. День.
14.35,20.10 Т/с ”Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.15 Х/ф ”В облозi 2: Темна територiя”. (2).

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 08.35 15.00 «Малятко»
07.10 09.50 14.45 16.55 19.30 01.20
«Парад планет»
07.30 19.00 21.30 00.00«Чернівецький репортер»
07.50 08.50 13.10 15.55 19.20 21.50
00.20 «Погода»
08.00 15.30 «Світ мандрів»
08.55 18.00 «Біографії»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти-2» (1)
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Запитайте у Сінді» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.00 14.30 17.00 21.15 03.15
– «Музичний експрес»
06.45 – «Тайм - аут»
07.00 - «Ранок на Буковині»
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 21.30
00.00 – «Новини»
08.20 10.20 13.10 16.10 19.20 21.50
00.20 – «Погода»
08.30 – «Будьте здорові»
09.30 12.00 14.15 20.30 – Т/ф
10.25 – «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55 14.00 – «Новини» (рум.
мов.)
11.10 – «Одвічні цінності» (рум.
мов)
11.40 17.30 – «Зорепад побажань».
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
13.15 – «Країна талантів»
15.00 00.30 05.30 – «А музика
звучить»
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03.40 Х/ф ”П`ятеро людей, яких я
зустрiв на небесах 2”. (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
06.15,10.15,13.10,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.06,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,07.25,19.30,01.50 ”Час: важливо”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,19.00,20.30,03.00 ”Час новин”.
07.05,09.05,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
07.15,09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.50 ”Погода в Українi”.
07.50,00.25 ”Автопiлот-новини”.
08.15,10.55,18.10,00.20 ”Погода
у свiтi”.
08.25,23.55,00.35,03.55,04.55,05.55 ”Огляд преси”.
08.30,18.45,23.00 ”Київський час”.
08.40,23.30 ”Трансмiсiя”.
09.25,13.20,14.20 ”5 елемент”.
10.30,12.30 ”Прес-конференцiї у
прямому ефiрi”.
11.15 ”Сканер”.
15.20 ”Своїми очима”.
16.30 ”РесПублiка з Анною Безулик”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Вiкно у Європу”.
21.00,01.00,05.00 ”Час”.
22.00,02.30 ”Вiльна гавань”.
04.30 ”Яппi”.
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 20.25, 3.45 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 20.30, 23.30,
3.50 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.35, 23.35,
3.55 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 23.40 Т/С «Служба порятунку
112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшся ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12. 05, 20. 45, 00.30 Панно
Кохання
14.05, 4.25 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00 Т/С «Лікарня»
16.30, 2.30 Твій спорт
17.15 Церква і світ
19.40, 22.45, 3.00 Теми тижня

00.00, 4.00 Лінія ночі «Едем»
5.15 Т/С «Нові пригоди Арсена
Люпена»
ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Заклятi подруги”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну”.
00.00 Х/ф ”Вiкна”.
01.45 Х/ф ”Бiлий палац”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.45, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00 «Світ мандрів»
08.55 «Біографії»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «Світ мандрів»
16.00 Т/с «Next-2» (1)
17.05 Т/с «Студенти-2» (1)
18.20 «Світ тварин»
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Загублений світ» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.00 14.30 17.00 21.15 03.15
– «Музичний експрес»
06.45 – «Тайм - аут»
07.00 - «Ранок на Буковині»
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 21.30
00.00 – «Новини»
08.20 10.20 13.10 16.10 19.20 21.55
00.20 – «Погода»
08.30 – «Зав’язь»
09.30 12.00 20.30 – Тф
10.25 – «Студія «А-3»
11.25 – «Моє сонечко»
13.20 – «Експромт»
14.00 02.30 - «Роздуми про сокровенне»
15.15 00.25 05.30 – «А музика
звучить»

понеділок
четвер
16.25 – «Буковинський дивосвіт»
18.00 – «Студія «А-3»
19.30 – «Палітра»
20.00 – «Лідери якості»
21.00 – «Вечірня казка»
22.00 04.00 – Хф
01.20 – Тс
02.30 – «Подіум її життя»
ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00,22.15 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”, 15 i 16 с.
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Ворожiння
по Мiсяцю”.
15.35,02.30 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”.
20.15 Т/с ”Глухар”.
23.50 Т/с ”Мерсi”. (2).
00.45 Х/ф ”Сплячi”. (2).
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
НТН
06.00 М/с ”Черепашки нiндзя”.
06.45,01.25 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.00,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.30,05.15 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутина”.
13.25 Т/с ”Очi Ольги Корж”.
15.25 Х/ф ”Коли здають гальма”.
17.00 Х/ф ”Довга дорога в дюнах”,
4 с.
18.30 ”Легенди кримiнального розшуку”. Тонька-кулеметниця.
00.30 ”Покер Дуель”.
02.55 ”Речовiй доказ”.
03.20 ”Правда життя”.
04.20 ”Агенти впливу”.
05.40 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
06.15 ”Бiзнес +”.
06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”.
08.05 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
09.15,01.40 Х/ф ”Близькi люди”.
14.00 ”Очна ставка. Любовнi iгри з
летальним результатом”.
15.00 ”Давай одружимося”.
17.00 ”Паралельний свiт”.
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”.
18.10 ”Неймовiрна правда про

зiрок”.
19.10 ”Моя правда. Iрина Бiлик.
Коли любов стає отрутою”.
20.10 ”Як вийти замiж з Анфiсою
Чеховою”.
22.25 ”Очна ставка. Народити вiд
батька”.
23.25 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
00.20 Т/с ”Анатомiя Грей”.
01.30 ”Вiкна-спорт”.
05.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”.
05.40,06.50 Kids` Time.
05.45 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.55 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.30 Погода.
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Французький поцiлунок”.
11.55,19.30 Т/с ”Щасливi разом”.
12.40 Здрастуйте, я - ваша мама!
13.50,16.50,20.15 Т/с ”Татусевi
дочки”.
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с ”Ханна Монтана 3”.
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.25 Спортрепортер.
22.20 Х/ф ”Закони привабливостi”.
00.35 Служба розшуку дiтей.
00.40 Х/ф ”Висота 89”.
02.25 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
06.00,09.50,15.50 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Далекi родичi”.
07.35 ”Країна смiється”.
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”.
10.50,17.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.20,17.20 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.10,02.40 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.50,21.00 Т/с ”Вiзитери”.
18.10 Т/с ”Менталiст”.
22.00,01.10 Т/с ”Надприродне”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.15 ”Таємнi знаки. Дивнi явища”.
03.20 ”Нiчне життя”.

понеділок
п’ятниця
16.25 – «Країна талантів»
17.30 – «Світ книги»
17.55 – «Святині Буковини»
18.15 – «Ради і громада»
19.30 – «Моє рідне село»
20.00 - «Милосердя»
21.00 - «Вечірня казка»
21.50 – «Служба розшуку дітей»
22.00 04.00 – Хф
01.20 – Тс
ТРК«Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
06.50,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”
08.20,14.00 Т/с ”Слiд”.
09.00 Т/с ”Глухар”
11.00 Т/с ”Вiсяки”.
13.00 ”Хай говорять. Заклятi подруги”.
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 Т/с ”Чоловiк в менi”
20.15 Т/с ”Успiх за будь-яку цiну”.
00.00 Х/ф ”Вiкна”.
01.45 Х/ф ”Бiлий палац”. (2).
04.30 ”Хай говорять”.
05.20 Т/с ”Любов та iншi дурощi”
НТН
06.00 М/с ”Черепашки нiндзя”.
06.50 Т/с ”Iнспектор Деррiк”.
08.00,12.00 Т/с ”Детективи”.
08.30 ”Легальний дохiд”.
08.40,19.00,21.30,00.00,02.25,05.10 ”Свiдок”.
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”.
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”.
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”.
12.30,19.20 Т/с ”Павутина”.
13.25 Т/с ”Очi Ольги Корж”.
15.35 Х/ф ”Ходiння по муках”, 1 с.
17.35 Х/ф ”Довга дорога в дюнах”,
5 с.
00.25 Х/ф ”Подвiйне вбивство”.
02.50 ”Правда життя”.
04.10 ”Агенти впливу”.
05.35 ”Легенди бандитської Одеси”.
СТБ
05.40,06.30 Т/с ”Комiсар Рекс”.
06.25,03.20 ”Бiзнес +”.
07.25 Т/с ”Кулагiн i партнери”.
08.35 Х/ф ”Гордiсть i упередження”.
15.35 ”Моя правда. Марат Башаров”.
16.40 ”Моя правда. Тетяна Догiлева”.
17.40,22.00 ”Вiкна-новини”.
17.50 ”Моя правда. Iрина Аллегро-

ва. Вiрте в любов, дiвчата...”
18.50 ”Моя правда. Маша Распутiна”.
19.50 ”Зоряне життя. Дiти-актори
2”.
20.55 ”Зоряне життя. Зоряна дружба”.
22.25 ”Зоряне життя. Перше кохання зiрок”.
23.20 ”Холостяк”.
01.55 ”Холостяк. Як вийти замiж”.
03.10 ”Вiкна-спорт”.
03.25 Х/ф ”Суєта суєт”.
04.50 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.55 Т/с ”Ранетки”.
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.50 Kids` Time.
05.50 М/с ”Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв”.
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”.
06.55 Т/с ”Привiлеї багатих дiвчаток”.
07.50,19.00 Репортер.
08.00,09.05,19.15,00.35 Погода.
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”.
09.10 Х/ф ”Закони привабливостi”.
11.15 Т/с ”Щасливi разом”.
12.20,19.30 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13.50,16.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с ”Ханна Монтана 3”.
17.55 Т/с ”Воронiни”.
19.10,00.30 Спортрепортер.
21.35 Хочу на Фабрику!
23.30 Зроби менi смiшно.
00.40 Х/ф ”Чужi грошi”.
02.15 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
06.00,09.50 ”Галiлео”.
06.55 ”Реальнi грошi”.
07.00 ”Кохання у великому домi”.
07.35 ”Країна смiється”.
08.00,17.40 ”У пошуках пригод”.
10.50,16.30 Т/с ”Буває й гiрше”.
11.20,16.50 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.10,02.00 Т/с ”Зоряна брама.
Всесвiт”.
14.50 Т/с ”Вiзитери”.
15.50 ”Iлюзiї сучасностi”.
19.35 ”Солдати й офiцери”.
20.40 ”КВН”.
22.50 ”Бiйцiвський клуб”.
23.45 ”15 хвилин до завтра”.
00.25 Х/ф ”Лишитися живим”. (2).
03.20 ”Нiчне життя”.

субота
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.15,07.40 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
06.55 Ера здоров`я.
07.30 Кориснi поради.
07.45 На олiмпiйський Лондон.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
12.30 Країна якостi.
12.55 Наша пiсня.
13.35,19.10 Погода.
13.40 ЧС з водних видiв спорту. Стрибки у воду.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Нiмеччини. Квалiфiкацiя.
16.25 В гостях у Д. Гордона.
17.20 ЧС з водних видiв спорту. Синхронне плавання.
19.15 Зелений коридор.
19.25 Золотий гусак.
19.55 Нацiональний вiдбiр
ДПКЄ-2011.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Концерт Вiтаса ”Повернення додому”, ч. 2.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйк а,
Кено.
ТРК ”Ера”.
23.00 Погода.
23.05 Ера здоров`я.
23.30 Питання з О. Березовською.
23.40 Про час i про себе. М.Поплавський.
00.20 Д/ф ”Няньки дикої природи”.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 ТелеАкадемiя.
01.50 Х/ф ”Улюбленець долi”.
03.55 Т/с ”Слiдство ведуть
ЗнаТоКи”. Справа №20, 2 с.
05.25 ”Надвечiр`я”.
«1+1»
06.30 М/ф ”Смурфи”.
07.15,05.50 ”Справжнi лiкарi”.
08.10 ”Свiтське життя”.
09.05 ”Хто там?”
10.00 Х/ф ”Одружений за
власним бажанням”.
11.05 Комедiя ”Оскар”.
13.05 Бойовик ”Рокi Бальбоа”.
14.50 ”Голос країни”.
17.40,20.00 Мелодрама ”Доярка з Хацапетiвки 2”.
19.30,03.20 ”ТСН”.
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23.40 Бойовик ”Тюряга”. (2).
01.35 Бойовик ”Скелелаз”.
(2).
03.50 Комедiя ”Професор у
законi”.
Iнтер
05.25 Т/с ”Котовський”.
06.55,08.20 ”Городок”.
07.30 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
07.40 М/с ”Вiнкс”.
09.00 ”Орел i Решка”.
10.00 ”Україно, вставай!”
10.45 ”Жити - це модно”.
11.25 Т/с ”Загальна терапiя
2”, 10-14 с.
17.10 ”Юрмалiна-2010”.
19.05 ”Гаряче крiсло”.
20.00 ”Подробицi”.
20.25 ”Бенефiс. Гудбай, нульовi!”
23.00 ”Розбiр польотiв”.
00.00,02.55 Х/ф ”Якщо свекруха - монстр”. (2).
01.45 ”Подробицi” - ”Час”.
02.10 Д/ф ”Брами часу”.
04.30 ”Формула кохання”.
ICTV
04.50,05.20 Погода.
04.55 Факти.
05.25 Х/ф ”Апокалiпсис: 10,5
балiв”, 1 с.
06.45 Козирне життя.
07.20,00.50 Х/ф ”На таємнiй
службi Її Величностi”.
10.20 Велика рiзниця.
11.20 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики.
11.40 Квартирне питання.
12.40,03.15 Х/ф ”Останнiй
легiон”.
14.45 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом.
16.40 Провокатор.
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Пiдсумок дня.
18.55 Спорт.
19.00 Наша Russia.
20.10 Х/ф ”О, щасливчик!”
22.25 Т/с ”Рюрiки”.
22.50 Х/ф ”С.С.Д”. (2).
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 ”Час-Тайм”.
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.20,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.30,18.45,23.00 ”Київський
час”.
06.40,11.20 ”Автопiлот-тест”.

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”.
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.15 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.00 Д/ф ”Няньки дикої природи”.
07.20 Свiт православ`я.
07.40 Питання з О. Березовською.
07.50 Сiльський час.
08.20 Укравтоконтинент.
08.40 Моя земля - моя власнiсть.
08.50 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,13.50,14.45 Погода.
09.05 Нацiональний вiдбiр
ДПКЄ-2011. Пiвфiнал.
10.05 Крок до зiрок. Євробачення.
10.50 Шеф-кухар країни.
11.45 ЧС з водних видiв спорту.
Стрибки у воду.
13.15 Золотий гусак.
13.55 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Формула-1. Гран-прi
Нiмеччини.
16.55 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. ”Шахтар” (Донецьк) - ”Карпати” (Львiв).
19.50 У перервi - Погода.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.15 Благодiйний проект ”Свiт
талантiв - Цвiт нацiї”.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК ”Ера”.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 На олiмпiйський Лондон.
23.50 Оперативний об`єктив.
00.15 DW. Новини Європи.
00.50 Кориснi поради.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.40 ЧС з водних видiв спорту.
Плавання.
03.55 Фольк-music.
04.40 Х/ф ”Вiдлюдько”.
«1+1»
06.40 Комедiя ”У курсi справи”.
08.10 М/ф ”Пригоди пiнгвiняти
Лоло”.
09.05 ”Лото-Забава”.
10.00,05.45 ”Ремонт +”.
10.50 ”Смакуємо”.
11.25 ”Мiняю жiнку”.
12.55 ”Тиждень без жiнок”.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,16.15,18.10,00.20
”Погода у свiтi”.
08.20,14.10,19.15,20.50,00.25
”Тема тижня”.
08.30 ”Рекламна кухня”.
09.20,02.30 ”Iнтелект.ua”.
10.15 ”Здоровi iсторiї”.
10.35 ”Не перший погляд”.
11.35 ”Технопарк”.
12.15 ”Вiкно в Європу”.
13.10 ”Вперед, на Олiмп!”
13.35 ”Драйв”.
14.25 ”Гра долi” (Мовчазне
божество).
15.20,04.30 ”Зверни увагу з
Тетяною Рамус”.
16.20 ”Арсенал”.
17.25 ”Феєрiя мандрiв”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Народний контроль”.
19.30,20.05,01.00,01.20,05.00,05.20 ”Час iнтерв`ю”.
21.00,01.50 ”Велика полiтика”.
21.30,02.00 ”Українська незалежнiсть”.
22.00 ”Машина часу”.
22.30,04.00 ”Вiкно до Америки”.
23.30 ”Яппi”.
23.55,00.35,03.55,04.55,05.50
”Огляд преси”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.35 Панно
Кохання
7.15 Ранок надії
9.00, 12.00, 13.00 Дитяча програма «Про казки»
9.40, 17.15, 21.50, 00.30 Познайомимось?
9.50, 17.20, 00.20 Погода
9.55, 17.25, 00.25 Погода на
курортах
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
13.50 Х/Ф «Командос»
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 2.50 Х/Ф «Свідок на
весіллі»
23.35 Теми тижня

ТРК«Україна»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
06.30,19.00,03.40 Подiї.
06.50 Х/ф ”Не ходiть, дiвки,
замiж”.
08.10 Т/с ”Успiх за будь-яку
цiну”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с ”Чиста проба”
15.00 04.00 Т/с ”Злочин буде
розкрито”
17.00 19.20 Х/ф ”Подзвони в
мої дверi” (2).
21.20 Т/с ”Вiйськова розвiдка”
23.30 Т/с ”Бомж”
02.10 Х/ф ”Вiкна”.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.10, 12.55,
14.40, 18.30, 21.25, 00.25
«Погода»
07.15, 09.00, 11.55 «Малятко»
07.25, 08.30 «У фокусі»
07.50, 21.10 «ФДР-Вісті»
07.35 «Kids Flix»
07.50, 09.30, 11.50, 16.45,
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.15 «Біоритм»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Загублений світ»
(1)
16.05 «Караоке біля фонтана»
17.10 «Фільми та зірки»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.30 Х/ф «Гість» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.30 13.00 15.30 00.15
– «Музичний експрес»
06.35 11.55 14.00 19.00 21.45
00.00 – «Погода»
06.50 – «Подіум її життя»
07.35 – «Тайм - аут»
08.00 – «Ради і громада»
08.45 12.00 – Т/ф
08.55 – «Буковинчики-веселинчики»
10.00 – «Будьте здорові»
10.30 – «Старти надій»
11.00 - «Країна талантів»
11.30 19.05 - «Зорепад по-
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14.05 Мелодрама ”Доярка з
Хацапетiвки 2”.
19.30,23.50 ”Телевiзiйна Служба Новин”.
20.00 ”Голос країни”.
22.00 Т/с ”Iнтерни”. (2).
22.25 ”Голос країни - результати голосування”.
22.50 ”Свiтське життя”.
00.30 ”Tkachenko.ua”.
01.10 Бойовик ”Рокi Бальбоа”.
02.55 Бойовик ”Проект ”Альфа”.
04.20 Комедiя ”Вечiрка у Вегасi”. (3).
Iнтер
05.15 Т/с ”Котовський”.
06.45,01.40 Х/ф ”Птах щастя”.
08.30 М/с ”Маша i Ведмiдь”.
08.35 М/с ”Вiнкс”.
09.30 ”Школа доктора Комаровського”.
10.00 ”Недiля з ”Кварталом”.
10.30,03.05 Х/ф ”Любов земна”.
12.25 Д/ф ”Життя без брехнi.
Євгенiй Матвєєв”.
13.20 ”Бенефiс. Гудбай, нульовi!”
15.40 Х/ф ”Бажання”.
17.55,20.25 Т/с ”Луна з минулого”.
20.00 ”Подробицi”.
22.30 Х/ф ”Адвокат диявола”.
(2).
01.15 ”Подробицi” - ”Час”.
ICTV
05.05,05.25 Погода.
05.10 Факти.
05.30 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”.
05.50 Квартирне питання.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55,17.50 Наша Russia.
07.25 Т/с ”Рюрiки”.
07.50,01.35 Х/ф ”Дiаманти назавжди”.
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя.
11.55 Iнший футбол.
12.20 Спорт.
12.25 Стоп-10.
13.25 Уральськi пельменi.
14.50 Х/ф ”О, щасливчик!”
16.50 Велика рiзниця.
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф ”На гачку”.
22.00 Х/ф ”Розплата”. (2).
00.05 Голi i смiшнi.
03.35 Iнтерактив. Тижневик.
03.50 Х/ф ”С.С.Д”. (2).
5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,09.20 ”Вiкно до Америки”.
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.50 ”Погода на курортах”.
06.25,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 ”Час спорту”.
06.35,18.45,23.00 ”Київський
час”.
06.40 ”Технопарк”.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 ”Час
новин”.
07.05,09.10,17.50,22.50 ”Погода в Українi”.
07.10,08.20,14.15,19.15,20.50,00.25,01.50,05.50 ”Тема тижня”.
07.20 ”Клуб 700”.
07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 ”Бiзнес-час”.
08.15,11.10,12.15,18.10,00.20
”Погода у свiтi”.
08.30,15.20,23.30,04.30 ”Рекламна кухня”.
10.15 ”Яппi”.
10.35 ”Феєрiя мандрiв”.
11.15 ”Трансмiсiя”.
11.35,02.30 ”ДМБ”.
12.20 ”Життя цiкаве”.
13.20 ”Мотор-ТБ”.
14.25 ”Гра долi” (Мовчазне
божество).
16.15 ”Погода в свiтi”.
16.20,02.00 ”Фактор безпеки”.
17.15 ”Податки”.
17.30 ”Не перший погляд”.
18.00,00.00 ”Час новин” (рос.
мовою).
18.15,03.30 ”Машина часу”.
19.30 ”Велика полiтика”.
20.05 ”Хронiка тижня”.
21.00,01.00,05.00 ”Час: пiдсумки”.
22.00 ”Територiя закону”.
22.30,04.00 ”Час-Тайм”.
23.55,00.35,03.55,04.55 ”Огляд
преси”.
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.50 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.45, 12.00, 17.00 Дитяча програма «Про казки»
9.15, 17.15, 21.55, 00.45 Познайомимось?
9.20 Вихід є…
9.50, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 17.25, 22.50 Погода на
курортах
12.50 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
13.50 Х/Ф «Клятва кохання»
16.30 Анатомія культури
22.00 Теми тижня

теле Версії понеділок88
бажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
13.30 – «Одвічні цінності»
(рум. мов.)
14.05 03.00 – «А музика звучить…»
15.00 – «Акценти»
16.00 22.00 00.45 – Х/ф
17.30 21.00 – «Резонанс»
18.15 – «Реалії»
19.30 – «Формула успіху»
20.25 – «Святині Буковини»
20.45 – «Вечірня казка»
04.20 – «Милосердя»
05.00 – Тс
ТРК«Україна»
06.00,05.25 Срiбний апельсин.
06.30,19.00,03.40 Подiї.
06.50 Х/ф ”Не ходiть, дiвки,
замiж”.
08.10 Т/с ”Успiх за будь-яку
цiну”.
12.00 Гола красуня.
13.00 Т/с ”Чиста проба”
15.00 04.00 Т/с ”Злочин буде
розкрито”
17.00 19.20 Х/ф ”Подзвони в
мої дверi” (2).
21.20 Т/с ”Вiйськова розвiдка”
23.30 Т/с ”Бомж”
02.10 Х/ф ”Вiкна”.
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
07.20 Т/с ”Мiс Марпл”.
09.35 М/с ”Черепашки нiндзя”.
11.30 ”Речовiй доказ”. Розпусники.
12.00 Х/ф ”Безсмертний гарнiзон”.
14.00 Х/ф ”Подвiйний капкан”.
16.50 Т/с ”МУР є МУР 2”.
19.00 Х/ф ”Блокпост”.
21.00 Х/ф ”Живий”.
23.00 Х/ф ”Примара Червоної
рiчки”.
00.50 Х/ф ”Хто боїться Вiрджинiї Вульф?”
03.10 ”Речовiй доказ”.
04.20 ”Агенти впливу”.
04.45 ”Правда життя”.
СТБ
05.20 М/ф ”Козаки”.
06.25 Х/ф ”Парасолька для
наречених”.
08.00 ”Караоке на Майданi”.

09.00 ”Їмо вдома”.
10.10 ”ВусоЛапоХвiст”.
11.10 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”.
12.10 Х/ф ”Суєта суєт”.
14.05 ”Як вийти замiж з Анфiсою Чеховою”.
16.00 ”Неймовiрна правда
про зiрок”.
19.00 Х/ф ”Самотнiм надається гуртожиток”.
20.55 Х/ф ”Дочка”.
22.55 Х/ф ”Розум i почуття”.
02.15 Х/ф ”Оповiдь про те, як
цар Петро арапа одружував”.
03.50 ”Мобiльна скринька”.
04.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
04.20 Т/с ”Ранетки”.
05.55 Т/с ”Журнал мод”.
07.00 Репортер.
07.10 Х/ф ”Син Рембо”.
09.00 М/с ”Спорт з Гуфi”.
09.35 М/с ”Дональд Дак”.
10.00 М/ф ”Бi Мувi: медова
змова”.
11.50 Х/ф ”Одружуюся на першiй стрiчнiй”.
13.40 Файна Юкрайна.
14.55 Зроби менi смiшно.
15.50 Т/с ”Татусевi дочки”.
17.20 Х/ф ”Прибульцi на горищi”.
19.05 Х/ф ”Таксi 2”.
20.55 Х/ф ”Норбiт”. (2).
23.00 Х/ф ”Красень”. (2).
01.15 Спортрепортер.
01.20 Х/ф ”Турбулентнiсть”.
(2).
03.10 Т/с ”Одна нiч любовi”.
К1
07.30 ”У пошуках пригод”.
08.20 ”Перевiрено на собi”.
09.00 ”Галiлео”.
10.00 ”Спецiя”.
10.30 ”Вайп аут”.
12.20 ”У пошуках правди”.
13.15,02.00 М/ф ”Астробой”.
15.00 Т/с ”Буває й гiрше”.
15.40 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
18.10 Х/ф ”Король повiтря:
Сьома подача”.
20.00 Х/ф ”Їх помiняли тiлами”.
22.00 Х/ф ”Доннi Дарко”. (2).
00.15 Х/ф ”Лишитися живим”.
(2).
03.20 ”Дiм страху”.
04.00 ”Нiчне життя”.
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23.00, 3.25 ХФ «Секретарка»
ТРК«Україна»
06.00 07.10 Х/ф ”Летюча
миша”
06.50,19.00,03.40 Подiї.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 12.00 Х/ф ”Подзвони в
мої дверi” (2).
14.00 Т/с ”Чиста проба”.
16.00 Т/с ”Злочин буде розкрито”.
18.00 19.20 Х/ф ”Коли ми були
щасливi”
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.50 Т/с ”Бомж”.
02.10 Х/ф ”Iлюзiя страху”. (2).
04.00 Т/с ”Злочин буде розкрито”.
05.25 Срiбний апельсин.
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00 09.30 11.00 12.55 14.40
18.30 21.25 00.25 «Погода»
07.05 «У фокусі»
07.30 «Малятко»
08.00 «Kids Flix»
08.10 09.35 11.55 16.50 19.00
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40 19.10 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Фільми та зірки»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Гість» (1)
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.30 «Юний рятувальник»
18.00 «Служба порятунку
101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Концерт
23.00 Х/ф «Бандити» (3)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 09.30 13.00 15.30 00.15
– «Музичний експрес»
06.35 11.10 14.00 19.15 21.45
00.00 – «Погода»
06.45 19.30 – «Палітра»
07.35 – «Тайм-аут»
08.00 – «Реалії»
08.45 – М/ф
09.00 – «Моє сонечко»
10.00 – «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 – «Спорт - драйв»
11.35 17.30 - Зорепад побажань”. ”Сузір’я почуттів”.(рум.

мов.)
12.00 – Т/ф
13.30 – « У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05 03.00 – «А музика звучить…»
15.00 – «Реалії»
16.00 22.00 00.45 – Х/ф
18.10 – «На музичній хвилі»
18.45 – «Формула успіху»
20.25 – «Зелений БУМ»
20.45 – «Вечірня казка»
21.00 – «Подіум її життя»
03.40 – «Моє рідне село»
05.00 – Тс

14.00 ”Росiйськi сенсацiї. Алла+Максим. Сповiдь любовi”.
15.05 ”Росiйськi сенсацiї. У колi
перших”.
16.00 ”Зоряне життя. Краса на
кiнчику скальпеля”.
17.00 ”Моя правда. Iрина Бiлик.
Коли любов стає отрутою”.
18.00 ”Паралельний свiт”.
19.00 ”Битва екстрасенсiв”.
21.10 Х/ф ”Можна, я називатиму тебе мамою?”
00.25 Т/с ”Доктор Хаус”. (2).
03.40 Нiчний ефiр.

ТРК«Україна»
06.00 07.10 Х/ф ”Летюча
миша”
06.50,19.00,03.40 Подiї.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 12.00 Х/ф ”Подзвони в
мої дверi” (2).
14.00 Т/с ”Чиста проба”.
16.00 Т/с ”Злочин буде розкрито”.
18.00 19.20 Х/ф ”Коли ми були
щасливi”
22.30 Футбольний уiк-енд.
23.50 Т/с ”Бомж”.
02.10 Х/ф ”Iлюзiя страху”. (2).
04.00 Т/с ”Злочин буде розкрито”.
05.25 Срiбний апельсин.

Новий канал
04.30 Т/с ”Ранетки”.
06.05 Клiпси.
06.30 Т/с ”Журнал мод”.
07.45 Церква Христова.
08.00,11.45 Даєш молодь.
09.00 М/с ”Спорт з Гуфi”.
09.35 М/с ”Дональд Дак”.
10.05 М/ф ”Найцiкавiша пригода Бiлоснiжки”.
12.45 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.35 Аналiз кровi.
15.00 Info-шок.
16.00 Новий погляд.
17.00 Т/с ”Воронiни”.
17.25 Х/ф ”Таксi 2”.
19.15 Х/ф ”Мiсiя нездiйснима
3”. (2).
22.00 Хочу на Фабрику!
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф ”Супергероїчне кiно”.
(2).
01.25 Х/ф ”Дiстати коротуна”.
03.15 Т/с ”Одна нiч любовi”.

НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”.
07.15 Т/с ”Мiс Марпл”.
09.20 Т/с ”МУР є МУР 2”.
11.30 ”Легенди кримiнального
розшуку”. Тонька-кулеметниця.
12.00,04.45 ”Агенти впливу”.
12.30 ”Бушидо. Схiдне єдиноборство”.
15.10 Х/ф ”Блокпост”.
17.00 Х/ф ”Живий”.
19.00 Х/ф ”Вiдьмак”.
21.45 Х/ф ”Комодо”.
23.30 Х/ф ”Вiрт уальний
шторм”.
01.45 Х/ф ”Мабуть”.
03.35 ”Речовiй доказ”.
05.10 ”Правда життя”.
СТБ
05.40 М/ф ”Козаки”.
07.05 Х/ф ”Морозко”.
08.50 ”Їмо вдома”.
10.00,23.25 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”.
11.00 ”Караоке на Майданi”.
12.00 ”ЖЕК-рiзник. Iсторiя всеросiйського обману”.

К1
06.50 ”У пошуках пригод”.
07.45 ”AutoEVO”.
08.10 ”Модний круїз”.
08.45 ”Iлюзiї сучасностi”.
09.15,01.20 ”Слiдами пращурiв”.
09.50 ”Стрибки у воду”.
10.20 ”Вхiд заборонено”.
10.50 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”.
12.45 ”Якось у мiлiцiї”.
14.45 Х/ф ”Король повiтря:
Сьома подача”.
16.40 Х/ф ”Їх помiняли тiлами”.
18.40 Х/ф ”Доннi Дарко”. (2).
20.50 ”КВН”.
23.00 ”Що? Де? Коли?”
00.00 ”Не може бути”.
00.30 ”Бiйцiвський клуб”.
01.50 ”Нiчне життя”.
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Скорочення працівників
Звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або
штату є поширеною підставою звільнення. Але при цьому власник або
уповноважений ним орган повинен
дотриматися низки умов. До них
належать:
1. Визначення працівників, які
підлягають звільненню.
На підставі змін, що передбачаються в штатному розписі, визначаються конкретні працівники, які
підлягають звільненню. Зрозуміло,
що право залишитися на роботі надається працівникам з вищими кваліфікацією та продуктивністю праці.
При рівних умовах продуктивності праці й кваліфікації перевага
надається наступним категоріям
працівників:
1) сімейним – при наявності двох
і більше утриманців;
2) особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому
підприємстві, в установі, організації;
4) тим, хто навчається у вищих
і середніх спеціальних навчальних
закладах без відриву від виробни-

цтва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни й особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на
цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам із числа депортованих
з України – протягом п’яти років із
часу повернення на постійне місце
проживання в Україну;
9) колишнім військовослужбовцям строкової служби й особам,
які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох
років із дня звільнення їх зі служби.
Перелік категорій працівників,
не є вичерпним. Наприклад, переважне право залишитися на роботі
надається також: 1) дітям війни
(відповідно до ст. 5 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»); 2) особам,
віднесеним до 1 категорії осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до ст.
20 ЗУ «Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»); 3)
членам сімей військовослужбовців
строкової служби (відповідно до ст.
18 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей»).
Відзначимо, що є працівники,
яких не можна звільнити при скороченні штату. Зокрема, неможливе
звільнення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до 3 років (до
6 років – якщо дитина потребує домашнього догляду відповідно до
медичного висновку), одиноких
матерів при наявності дитини віком
до чотирнадцяти років або дитиниінваліда.
Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають
не пізніше ніж за два місяці. Цей
строк не підлягає продовженню при
знаходженні працівника у відпустці
або на період тимчасової непрацездатності.
Одночасно з попередженням про
звільнення працівнику пропонується
робота за відповідною професією,
і тільки за відсутності такої роботи
– інша робота, яка є на підприємстві.
Тобто працівнику необхідно пропонувати не тільки роботу за його

Опіка над майном
фізичної особи
У житті часто виникають ситуації,
за яких близьким родичам певної особи
протягом тривалого часу буде невідомим
її місце перебування в зв’язку з виїздом
такої особи за кордон, зміною місця проживання чи настанням інших обставин.
У цих випадках зацікавлені особи (як
правило, ті, що перебували на утриманні
такого зниклого) або орган опіки та піклування можуть звернутися до суду із
заявою про визнання даної особи безвісти
зниклою. У такому разі потрібно дотримуватися наступних умов:
– відсутність фізичної особи протягом
року в місці її постійного проживання;
– відсутність відомостей про місце
перебування особи.
Коли неможливо встановити день
отримання останніх відомостей про
місце перебування особи, початком її
безвісти зниклою вважається перше
число місяця, що йде за тим, у якому
були одержані такі відомості. Якщо
встановити цей місяць неможливо, то
перше січня наступного року.
Заява про визнання фізичної особи безвісти зниклою або оголошення її померлою подається до суду за
місцем проживання заявника або за
останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи,
місцеперебування якої невідоме, або
за місцезнаходженням її майна. У цій
заяві повинно бути зазначено: для якої
мети необхідно заявникові визнати
фізичну особу безвісти зниклою або
оголосити її померлою; обставини,
що підтверджують безвісти відсутність
фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка

пропала безвісти, або обставини, що
дають підставу припускати її загибель
від певного нещасного випадку.
На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісти зниклою нотаріус за останнім місцем її проживання
описує належне їй майно та встановлює
над ним опіку.
Особливістю є те, що за заявою
зацікавленої особи або органу опіки та
піклування над майном фізичної особи,
місце перебування якої невідоме, опіка
може бути встановлена нотаріусом до
ухвалення судом рішення про визнання
її безвісти зниклою.
Опікун над майном фізичної особи,
яка визнана безвісти відсутньою, або
фізичної особи, місце перебування якої
невідоме, приймає виконання цивільних
обов’язків на її користь, погашає за
рахунок її майна борги, управляє цим
майном в її інтересах.
За заявою зацікавленої особи опікун
над майном фізичної особи, яка визнана
безвісти зниклою або фізичної особи, місце перебування якої невідоме, за рахунок
цього майна утримує осіб, яких вони за
законом зобов’язані утримувати.
Опіка над майном припиняється у разі
скасування рішення суду про визнання
фізичної особи безвісти зниклою, а також
у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.
Зверніть увагу! Опіка над майном
також може бути встановлена, якщо в
особи, над якою встановлено опіку чи
піклування, є майно, що знаходиться в
іншій місцевості.

Юлія БАБИН, Головний спеціаліст ГУ
юстиції в Чернівецькій області

спеціальністю, але й іншу вакантну
посаду, нижчу за рангом, або нижче
оплачувану роботу, яку працівник
може виконувати з урахуванням його
освіти, кваліфікації, досвіду роботи й
стану здоров’я.
Не пізніше ніж за два місяці до
звільнення працівників підприємство
направляє до Державної служби
зайнятості звіт про заплановане вивільнення працівників. Цей звіт містить наступні дані: прізвище, ім’я й
по батькові працівника; назву (код)
професії; кваліфікаційний рівень;
заробітна плата; дата підвищення
кваліфікації; рівень освіти; дата й
номер наказу про попередження про
заплановане звільнення; запланована дата звільнення. У десятиденний
строк після звільнення працівників
до Державної служби зайнятості
направляється звіт про фактичне
звільнення працівників.
Працівник може бути звільнений
лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової
організації, членом якої є працівник.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства,
його керівників, профспілкового
представника (там, де не обирається
виборний орган профспілки) допус-

кається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого
вони є, а також вищого виборного
органу цієї профспілки (об’єднання
профспілок). Рішення профспілки
про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору має бути
обґрунтованим. Якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні
згоди на розірвання трудового договору, працівника можна звільнити
без згоди профспілки. Працівник
може бути звільнений не пізніше ніж
через один місяць з дня одержання
згоди профспілки.
При звільненні працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середньомісячного
заробітку. При цьому колективним
договором на підприємстві може
бути передбачений більший розмір
вихідної допомоги. Працівники, які
були звільнені у зв’язку зі скороченням штату, протягом одного року
мають право на укладення трудового
договору у випадку повторного прийняття на роботу, якщо підприємство
провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Аліна ГРУБЛЯК, провідний
спеціаліст Головного управління
юстиції у Чернівецькій області

Порядок стягнення аліментів порів
Порядок стягнення аліментів
визначається законом. У разі наявності заборгованості із сплати
аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на
майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення
на майно боржника.
Розмір заборгованості із
сплати аліментів визначається державним виконавцем за
місцем виконання рішення у
порядку, встановленому Сімейним кодексом України. У разі
визначення суми заборгованості
у частці від заробітку (доходу)
розмір аліментів не може бути
менше встановленого Сімейним
кодексом України.
Державний виконавець обчислює розмір заборгованості
із сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу та
боржнику:
– якщо виконавчий документ
уперше надійшов для виконання;
– за заявою сторін виконавчого провадження;
– у разі надсилання постанови до адміністрації підприємства,
установи, організації, фізичної
особи, фізичної особи-підприємця для проведення відрахування
із заробітної плати (доходів),
пенсії та стипендії боржники;
– у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку з
надходженням виконавчого документа за належністю до іншого

органу державної виконавчої
служби;
– за власною ініціативою;
– в інших передбачених законом випадках.
У разі виїзду особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, на
постійне місце проживання до
іноземних держав, з якими Україна не уклала договір про надання
правової допомоги, стягнення
аліментів за рішенням суду проводиться на день виїзду за весь
період до досягнення дитиною
повноліття.
З осіб, які працюють за
контрактом на території іноземних держав і одержують заробітну плату (доходи) тільки за
кордоном, аліменти стягуються
в порядку та розмірах, передбачених законом.
У разі стягнення аліментів
у частці від заробітку (доходу)
боржника на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, фізичної особи-підприємця
відрахування здійснюється з
фактичного заробітку (доходу)
на підставі постанови державного
виконавця. При цьому розмір аліментів у разі їх стягнення у частці
від заробітку (доходу) не може
бути менше встановленого Сімейним кодексом України. Коли ж
стягнути аліменти в зазначеному
розмірі неможливо, адміністрація
підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична
особа-підприємець, які проводили відрахування нараховують
боржнику заборгованість із спла-

ти аліментів.
Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, у разі відсутності
заборгованості із сплати аліментів
адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа,
фізична особа-підприємець, які
проводили відрахування, повертають постанову державного
виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої
служби з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу
утриманих сум аліментів. Якщо ж
утримані суми аліментів стягувачу
не перераховані, державний виконавець письмово повідомляє
стягувачу про розмір заборгованості, роз’яснює йому права, встановлені ч. 1 ст. 87 Закону «Про
виконавче провадження», та виносить постанову про закінчення
виконавчого провадження.
Спір щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішується судом за заявою зацікавленої особи у порядку, встановленому законом.
За наявності заборгованості
із сплати аліментів у розмірі, що
сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців,
державний виконавець звертається до правоохоронних органів
з поданням (повідомленням) про
притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне
ухилення від сплати аліментів.

Олена РАТУШНЯК, провідний
спеціаліст ГУ юстиції в
Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Рятуймосявід Контрастний душ:
спеки!
тримай організм в тонусі!

▪ Сік селери. Стебла, корінь і зелень цієї рослини
відтисніть і пийте отриманий сік по 30-50 мл один
раз на день, вранці. Спека переноситься набагато
легше!
▪ Ментолова олія. Одна крапелька цієї олії може
значно полегшити страждання в спеку. Втирайте
ментол у скроні перед виходом з дому.
▪ Прохолодний душ. Якщо є можливість, постійте під струменем води 7-10 хв. За цей час тіло
повністю охолоне.
▪ Натуральні тканини. Льон, бавовна і натуральний шовк – те, що можна надягати на себе в спекотні дні. Одяг з цих тканин допомагає тілу зберігати
його звичну температуру і не перегріватися.
Запам’ятайте! Краще одягти штани і бавовняну
блузу з довгим рукавом, ніж шорти і майку з поліестру.
▪ Холодне обтирання. Відмінно знімає головний
біль у спеку. Обтирайте тіло водою знизу вгору: від
пальців до плечей, від ступень до стегон. Так нормалізується тиск і проходить втома.

Контрастний душ – кращий засіб поліпшити здоров’я,
підвищити тонус і зберегти
красу.
Під дією гарячої води тіло
розслабляється, а під впливом холодної – підвищується
тонус м’язів, тренується їх
пружність.
Під дією теплих струменів
води пори шкіри розширюються, а при дії холодних, навпаки,
звужуються. Завдяки цьому зі
шкіри виходить накопичений
бруд.
Крім впливу на зовнішність,
контрастне обливання водою
відіграє немалу роль у регулюванні і тренуванні нервової
системи. У дитячому віці контрастний душ здатний вилікувати
вегето-судинну дистонію.
При цій процедурі поліпшується кровообіг органів і тканин,
посилюються обмінні процеси,
організм звільняється від шлаків.
Не варто забувати і про те,
що різкі перепади температури
запускають резервні можливості
імунної системи, відбувається
загартовування організму.

Як правильно
загартовуватися
Приступати до цієї приємної
процедури слід вранці після зарядки. Почніть обливатися від
шиї теплою водою (36 градусів),
продовжуйте протягом 30-40
секунд.
Після цього, протягом 15-20
секунд обливайтеся холодною
водою (30 градусів).
Повторіть три рази.
Перший час температуру
води можна обчислювати за допомогою водного термометра,
а пізніше – визначати температуру, покладаючись на власні
відчуття.
Приблизно через 7-10 днів
різницю температур можна
збільшити ще на 5 градусів.
Через 2,5 – 3 місяці занять
різниця в температурному режимі повинна становити 25-30
градусів. Гаряча вода повинна
бути 40-45 градусів, а холодна
– 10-15 градусів.
Саме при такій різниці температур процедура найбільш
ефективна.
Завершувати процедуру

завжди слід холодною водою,
але до ознобу тіло доводити не
варто.
Поява на шкірі мурашок
означає, що процедуру слід
припинити.
Після контрастного душу
тіло слід розтерти махровим
рушником.
Якщо ви будете проводити
процедуру правильно, то помітите, що вас не покидатиме

відчуття легкості і свіжості, а
ваше самопочуття помітно поліпшиться.
Від подібних процедур слід
відмовитися людям, які страждають на гіпертонію, порушення
кровопостачання мозку, тромбофлебіт, захворювання серцево-судинної системи.
Перед початком проходження курсу обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

топлю на дрібній тертці, змішати
з чайною ложкою пшеничного борошна і двома чайними ложками
молока. Отриману суміш накласти
на очі на 10–15 хвилин, а потім
вмитися прохолодною водою. Або

інший спосіб: два одноразових
пакетики чаю облити окропом,
а потім на 5 хвилин покласти у
морозильник. Охолоджені пакетики накладіть на 10 хвилин на
очі – ефект миттєвий.

Мішкам під очима не місце
Досить часто мішки під очима
є наслідком спадковості. Проблема ця пояснюється зниженням
еластичності та розтягненням
жирових тканин, інколи – накопиченням жиру чи води у тканинах.

Останнє в змозі виправити лише
лікар, а з іншим ви впораєтеся й
самостійно.
Скибочки сирої картоплі охолодіть і покладіть на припухлі
місця. Можна також натерти кар-

Аборт – процедура, яка приносить хвороби
Контрацепція позбавить від проблем
Штучне переривання вагітності наносить
непоправної шкоди здоров’ю жінки. Адже це не
лише грубе, болісне оперативне втручання у перебіг
вагітності, а й часто причини важких прогресуючих
запальних процесів внутрішніх статевих органів,
порушення функції яєчників, розвитку доброякісних і
навіть злоякісних пухлин.
Аборт у жінок віком до 24
років вдічі збільшує ризик
розвитку раку молочної залози. У жінок, що перенесли цю
операцію, викидні бувають у
8-10 разів частіше, ніж у тих,
хто не переривав вагітність.
Аборт значно підвищує ризик
розвитку позаматкової вагітності.
А одним з трагічних наслідків операційного втручання є безплідність,
яка спричинюється запальними процесами в маткових трубах.

Ранній секс – тривалі
проблеми
Ранні статеві відносини негативно впливають на молодий не-

сформований організм. Доведено,
що дівчата, які почали статеве життя надто рано, схильніші до онкологічних хвороб (наприклад, рак
шийки матки). Причина у тому, що
дівчата не завжди володіють повною і правдивою інформацією про
контрацепцію та захворювання,
що передаються статевим шляхом
та негативні наслідки небажаної
вагітності. Якщо небажана вагітність
таки сталася і Ви вирішили зробити
аборт, необхідно звернутися до лікаря якомога раніше. Це знизить ризик
можливих ускладнень. Після пологів
та аборту існує ризик завагітніти до
настання першої менструації, тому
перед відновленням статевого життя
необхідно підібрати надійний метод
контрацепції.

Контрацепція –
надійний захист

У всьому світі перевага надається
протизаплідним гормональним таблеткам. Гормональні контрацептиви
з використанням природних яєчникових громів – один з найефективніших
і популярних методів. У світі 120 млн.
жінок користуються гормональними
контрацептивами. Проте, розповсюдженість їх різна: якщо у Західній Європі протизаплідні таблетки регулярно
приймають 29% жінок (у Нідерландах
– 36%), то у Східній Європі – 6%, а в
Японії – 1%.
Протизаплідні таблетки позитивно впливають на організм жінки. При
їхньому використанні зменшуються
прояви передменструального напруження, ризик виникнення запальних
процесів внутрішніх статевих органів.
У жінок з нерегулярними менструаціями на фоні прийому оральних
контрацептивів менструації стають
регулярними, не болісними, з меншою
крововтратою.
Оральні контрацептиви
зменшують ризик виникнення
злоякісних пухлин яєчників та

ендометрію майже на 40-50%.
Захист від раку яєчників зберігається протягом 15 років.
Застосування сучасних протизаплідних засобів дозволяє регулювати
процес дітонародження. Сьогодні у
світі з 800 млн. подружніх пар дітородного віку більше 50% (475 млн.)
користуються різними методами
контрацепції.
Протизаплідні засоби не порушують фізіологію статевого акту.
Після припинення використання цих
засобів дітородна функція повністю
відновлюється протягом року.
Але в усіх випадках перед вживанням гормональних контрацептивів жінку повинен оглянути фахівець. Лікар допоможе підібрати
засіб контрацепції, враховуючи
стан Вашого здоров’я. Інколи треба
використовувати декілька засобів
контрацепції, аби підібрати саме той,
який Вам підходить найкраще.
Менш розповсюдженими засобами гормональної контрацепції є
препарати пролонгованої дії у вигляді ін’єкцій (Депо-Провера) та
підшкірних імплантатів (Норплант).

Пролонговані препарати, зокрема
найпоширеніший в Україні ДепоПровера, вводять внутрішньом’язево
1 раз в 3 місяці. Перевагою цього препарату є відсутність впливу на функціональний стан жінки, вуглеводний
та ліпідний обміни, показники крові.
Його можна використовувати жінкам
з хворобами печінки, гіпертонічною
хворобою, варикозним розширенням
вен, а також під час грудного вигодовування.
Оптимальний вік для народження дітей – 20-35 років.
Доведено: коли жінка вагітніє
надто рано, або пізно за віком,
то ризик виникнення різноманітних ускладнень підвищується у кілька разів.
Інтервали між пологами повинні
складати не менше 2-2,5 років: це
дозволить жінці відновити свої сили
для майбутніх пологів, зберегти
своє здоров’я та здоров’я майбутніх
дітей.

Підготувала Ірина БОЯРЧУК, лікар
кабінету планування сім’ї жіночої
консультації №2
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Гороскоп на тиждень

Грибне «полювання»: Як їстівні гриби стають
отруйнимитаЧомукапелюшкичервивогогриба
треба нанизувати на гілки дерев

Про мисливство, рибалку та активний відпочинок – чернівецький регіональний
портал ohota-rybalka.com.ua. Сьогодні поговоримо про грибне «полювання».
викидати, але не на землю, де він марно
згниє. Капелюшок його краще нанизати
на гілку дерева або куща, щоб вона висохла. Тоді вітер розвіє грибне насіння
– спори.
Попередня обробка. Зібрані гриби
відразу ж очищають від землі, листя,
хвої, трави та іншого сміття; видаляють
частини, уражені личинками комах.
Сильно забруднені нижні частини ніжок
відрізають. Класти гриби в кошик правильніше капелюшками вниз – так вони
краще зберігаються.

Час збору грибів. Гриби збирають
рано вранці, до того, як їх нагріє сонце. У
такому випадку вони зберігаються більш
тривалий час. Бо гриби, нагріті сонцем,
і складені товстим шаром, швидко псуються, тобто покриваються слизом і
видають неприємний запах. Такі гриби
не придатні для переробки.
Тара під гриби. Найзручніша тара
під гриби – кошики або дерев’яні ящики,
в які можна вмістити не більше 2,5 кг
грибів. Відра, рюкзаки і особливо поліе-

тиленові пакети не придатні. У них гриби
«згоряють», кришаться, мнуться.
Вологість грибів. Якщо гриби надмірно просочені водою, це свідчить про
те, що вони переросли або пошкоджені.
У процесі розпаду можуть утворитися
шкідливі для здоров’я речовини, наприклад отрута неурин. У результаті цього
їстівні гриби можуть стати отруйними.
Вік грибів. У їжу годяться тільки
молоді гриби з досить щільною м’якоттю.
Старий, червивий, перезрілий гриб треба

Де ростуть гриби. У березах
– найгрибніші місця. Де мухомори
і мурашники, там і білі гриби. У сухе
літо гриб горнеться до стовбура, а в
сире – ніби відбігає. Шукайте гриби
на північ від дерева; на схід і захід
їх менше; а на південній стороні, та
ще й в сухе літо, і зовсім не буває.
Завжди більше грибів з північної
сторони дерева.
Коли збирати гриби. Народна
прикмета: перший туман влітку
– «пішли» гриби.

Овен

Ваше мовчання буде розцінюватися як згода, а
тому відкрито говоріть про свої емоції. Прокинеться
потяг до експериментів. Проте бажання нового добре
лише у професії чи творчості, тільки не в особистому
житті. Якщо вирішуєте, з ким їхати у відпустку, виберіть знайомого Тельця.

Телець

Час відновлення спілкування з тими, з ким
давно зник зв’язок. Складні питання в цей період
краще вирішувати, добре попередньо обдумавши.
У любовних стосунках краще проявити характер,
інакше вам можуть сісти на шию, особливо якщо
партнер – Риба.

Близнюки

Рак

Лев

Не варто обмежувати себе в задоволеннях
– гастрономічних або розважальних. Зірки передбачають насичене проведення часу. Проте не перестарайтеся, інакше душевних мук не уникнути. У
робочих моментах прислухайтеся і придивляйтеся
до того, що говорить і робить Овен. Його ідеї можуть
допомогти вам у майбутньому.
Не намагайтеся впливати на хід подій. У ролі
пасивного спостерігача ви зможете не тільки акумулювати необхідну інформацію, а й набратися
сил для стратегічного ривка. Ви зараз неймовірно
сентиментальні й ранимі. Не дозволяйте цим
користуватися, особливо представникам знака
Стрілець.
Неспокійний час, повний тривожних думок і
похмурих передчуттів. Неминучі втрати і розставання. Робота багато в чому залежатиме не тільки
від вас, а й від технічних інструментів і програм,
які ви використовуєте. Комерційна пропозиція, що
надійде від Скорпіона, швидше за все, виявиться
неймовірно успішною.

Діва

Завдання тижня – зберегти справи у тому стані,
в якому вони перебувають на даний момент. Зміна
ситуації у підсумку не матиме бажаного результату.
Численний флірт закінчиться, максимум, інтимом. А от
на велике кохання самотнім представникам знаку слід
почекати. До речі, придивіться до Козерогів.

Ніколетта Петрюк:

Терези

Відмінний час для відточування професійних
навичок. Активна позиція дозволить вам розраховувати на більш виграшні умови роботи.
Почерпнути багато нового для себе ви зможете,
спілкуючись з Водоліями. Романтики цього тижня
вам не бракуватиме.

Дев’ятирічна буковиночка наприкінці липня спробує
вибороти путівку на дитяче Євробачення

Скорпіон

Більше – на порталі
ohota-rybalka.com.ua

конкурс

«Я маленька зірочка для своїх батьків...»
Дев’ятирічна Ніколетта Петрюк з с. Припруття
Новоселицького району нещодавно пройшла до фіналу
національного відбору дитячого Євробачення-2011. Для
цього їй довелося пройти перший тур в Івано-Франківську
та національний відбір у Києві. Тепер 20 юних співачок
змагатимуться в Криму, в міжнародному дитячому таборі
«Артек», за єдину путівку на дитяче Євробачення-2011.
Іван Гатрич, наставник Ніколетти,
в якого дівчинка вже п’ять років займається вокалом, стверджує, що в його вихованки дуже хороші шанси потрапити на
дитяче Євробачення. Утретє поспіль його
вихованці стають фіналістами «Дитячого
Євробачення». Та саме на Ніколетту в
нього – особливі надії. Адже дівчинка
неймовірно голосиста, працьовита, не
боїться великої сцени, впевнена в собі…
– Вона маленький енерджайзер,
– каже пан Гатрич. – У фіналі національного відбору своїм виступом Ніколетті
вдалося вирізнитись від решти конкурсанток, її дуже схвально зустріла публіка
та журі.
Спеціально для конкурсу дівчинка

разом з наставниками написала пісню
«Кольоровий дощ». Їй пошили яскравий
костюм «маленького маестро». Адже серед
основних критеріїв журі – цілісність образу
та хітовість пісні.
Участь Ніколетти у конкурсі повністю
фінансують батьки. Грошей не рахують,
проте від спонсора – не відмовилися б. А
ще вони разом зі своєю «маленькою зірочкою» 31 липня сподіватимуться на вдалий
виступ та підтримку земляків, адже переможця конкурсу визначатимуть не тільки
за результатами журі, а й за кількістю
телефонних есемесок.

Богдана ЦЮРУПА, студентка
філологічного факультету
ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Якщо ви про щось домовлятиметеся, віддайте перевагу реальній зустрічі. Телефонні
розмови й електронне листування не дасть потрібного ефекту. Вдалий момент для залучення
близьких друзів і родичів до свого хобі. Єдине,
хто не розділить такої ідеї, так це представники
знака зодіаку Діва.

Стрілець

Ваші плани будуть змінюватися з неймовірною
швидкістю. Успіх залежить від визначення пріоритетів.
Утім, у важливих питаннях сміливо можете розраховувати на допомогу Раків. Намагайтеся контролювати
перепади настрою, інакше не виключені нервові
розлади.

Козеріг

Вам зараз дуже важливо перебувати в центрі
уваги. Оточення здатне не тільки розгледіти у вас нові
якості, але і зробити лідером. Стосунки з близькою
людиною вийдуть на новий рівень. Вірогідні непорозуміння з друзями, які виникатимуть з нічого. Особливо
напруженим буде спілкування з Левами.

Водолій

Ви можете розраховувати на підвищення зарплати і поліпшення соціального становища. Вас чекає
інтенсивна, часом складна робота, але її результати
принесуть вам багато щасливих миттєвостей. Не забудьте поділитися звісткою про успіх з Близнюками.
Чекайте на нову щиру любов.

Риби

Чудовий час для сімейного відпочинку, зустрічей з друзями, шашликів на природі. Постарайтеся
позбутися рутини. А ще обмежте себе в покупках,
більшість із них будуть абсолютно непотрібними. А
ось де ліміту не повинно бути, так це в добрих словах, особливо на адресу Терезів і Водоліїв.
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Фестиваль борщу – у Чернівцях
Чернівчани та гості Петрівського
ярмарку з’їли близько 200 літрів борщу,
який їм наварили… депутати обласної та
міської рад.
Частування було безкоштовним. А на дурняк, як мовиться, й оцет солодший за
мед. Та у даному випадку – це
не про зварені борщі. Бо вони
були знатними. Гуцульський

міської ради приготували класичний борщ. Він був більш дієтичним і прісним. Без перцю, чи
то пак без вибриків. Зрештою,
воно й по команді було видно,
що її члени не переїдають – усі

Щоправда, більша гендерна
рівновага простежувалася в
команді міста, представленій
двома депутатками Мариною
Гаєвською та Марією Іванюк.
Зате спостерігаючи, як вправно
орудує ножем, шаткуючи овочі
на дошці під пекучим сонцем
та поруч із ватрою зі столітровим казаном депутат обласної
ради, головний акушер-гінеколог Лія Нікіфор, я зрозуміла, що
переді мною блискучий хірург.

Команда міських депутатів: встигають не тільки порядки
організувати, а і смачні борщі приготувати

Команда обласних депутатів: справжні кулінарні
шедеври народжуються під час робочої перерви
– від команди обласних депутатів – з м’ясом, квасолею,
білими грибочками. Язика проковтнеш, смакота!!!
Депутати ж чернівецької

без особливої зайвої солідності
нижче грудей.
До речі, у командах, як і годиться в середовищі справжніх
кухарів, переважали чоловіки.

Багатогодинне щоденне перебування за операційним столом
не проходить даремно.
Одне слово, дійство було
варте уваги! Казково-класич-

ним кухарем у ковпаку та білому фартуху виглядав головний
лікар обласної клінічної лікарні
Володимир Ушаков. З ним хотілося сфотографуватися на
згадку і розмістити знімок на
кухні. Напруга ж змагання не
спадала від привітання команд і аж до завершення, коли
журі оголосило, що перемогла,
звісно, дружба, бо по-іншому
в нашому толерантному краї
бути не може. Про що свідчать
і жарти та «шпильки», з якими
команди підносили одна одній
подаруночки. Коли капітан
команди міських депутатів Ва-

силь Дутчак (у миру – начальник екологічної інспекції) під
аплодисменти вболівальників
подарував суперникам півня,
який несе золоті яйця(?!), то
у відповідь отримав від свого
візаві Василя Нікітіна (в миру
– головного лікаря амбулаторії
сімейної медицини с. Маршинці
Новоселицького району) часник та ложку. Остання – аби
депутати зуміли розхльобати
те, що заварять, як прокоментувала подарунок Лія Нікіфор.
Чи то пак, вибачайте, зварять.
Ну а часник, звісно, щоби в
міській раді жодна нечисть не

заводилася.
Закриваючи фестиваль, – а
чернівецький на теренах України став уже 31-им, – ініціатор
проекту Юрась Красюк назвав борщ джазом і оркестром
української кухні. Нині завдяки
фесту вже зібрано майже 500
його рецептів. Після того, як
подібні імпрези відбудуться в
усіх регіонах України, умільці
«зварять» унікальну книгу
рецептів усіх відомих на світі
видів борщу, пообіцяв організатор з Києва.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
«Версії»

Петрівськийярмарок2011:нареченимвлаштувалиперегони

Організатори кажуть, що наступного року вони підкорять «стометрівку»
«Парад наречених»,
який вже є традиційною
родзинкою «Петрівського
ярмарку», цього разу
відбувся із сюрпризом.
Вродливі дівчата
не просто звабливо
дефілювали вздовж
парку вулицею Садовою,
витанцьовуючи
«Ламбаду», – вони ще й
хутко бігали, задерши
високо сукенки та
виблискуючи п’ятами!
У весільних сукнях, босоніж, до мети – задля путівки до Туреччини
Аж 14 прудких учасниць, хто перевзувшись у
зручне взуття, а хто просто босоніж, проте усі – у
весільних сукнях, наввипередки долали дистанцію у 50 метрів. Глядачі аж захлиналися від крику
та захвату, вболіваючи за юних спортсменок,
яким під час долання дистанції доводилося однією рукою задирати догори спідницю весільної
сукні, іншою ж – тримати корсет, щоби не вивалилися груди. Проте, як тільки не побігаєш заради
нареченого та путівки до Туреччини!

Версії

передплатний індекс:

09584

С-во про держр
 еєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

– Секрет моєї перемоги простий: я дуже
хочу у відпустку з моїм коханим хлопцем,
– каже чернівчанка Ольга Іванова, яка у запеклій боротьбі першою подолала дистанцію.
– Я заздалегідь запевнила Артура, що стовідсотково прибіжу перша, адже впевнена у своїх
силах! Скажу відверто – у сукні бігати нелегко,
мабуть, ви бачили, як я її «тягнула» догори… Чи
гарно це виглядало – думаю що ні, але я якось
добігла. Коли ж першою розірвала фінішну

червону стрічку – то впала на коліно... Було
трішки боляче, але мене одразу переповнили
радісні емоції, адже я таки перемогла!
Ольга каже, що коли дівчата вдягали
весільні сукні, та не здогадувалися, що доведеться в них ще й бігати.
– Моя сукня, як ви бачите – «прозора»,
дуже відверта та еротична, проте я зовсім не
комплексую, не відчуваю себе в ній скутою,
– каже Ольга.

– В Ольги – дуже гарна фігура, яку ця сукня
підкреслює, – додає її коханий Артур.
Організатори кажуть, що такі весільні
перегони стануть постійними, але дистанцію
наречені долатимуть більшу. Хтозна, може за
кілька років і весільні парубки у краватках та
метеликах зі збадьорливими криками та диким
реготам «накручуватимуть» довкола парку
кілометрові кола?

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Редакція не завжди поділяє думку авторів, залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали. Листування лише на сторінках газети. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Відповідальність
за якість друку несе друканя ПП Ключук С. М., за доставку – Чернівецька дирекція «Укрпошти». При використанні матеріалів посилання на «Версії» обов’язкове. Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Адреса редакції:
58003, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а,
тел./факс 57-19-35
E-mail: versii@ukr.net

Наші реквізити:
Код ЕДРПО 32726216
р/рах. 26004017113743
в ЧФ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 356271

Головний редактор
Людмила ЧЕРЕДАРИК
Відповідальний за випуск
Ігор КОНСТАНТИНЮК

Газету надруковано в
друкарні ПП Ключук С. М.
М. Чернівці,
вул. Заводська, 37в

Засновник: Л.Ф. Чередарик; видавець: МПП «Версії»

Ціна договірна. Зам. №474. Наклад: 16523

№29 (393), 14.07.2011- 20.07.2011

