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У собачому готелі в
Чернівцях – п’ятизіркові
умови проживання

3 стор.

НА ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ

ПОДВІР’Ї ОСЕЛИТЬСЯ СЛОН

10 стор.

МІГРЕНЬ – ХВОРОБА

10 СТОР.

РОЗУМНИХ

11 стор.
що відвідати

Персональна виставка
Світлани Шевченко

Пастельна графіка в сучасному інтер’єрі – це
стильно і вишукано. У п’ятницю, 20 липня, о 16.00,
у Центрі культури «Вернісаж» (м. Чернівці, вул.
І.Франка, 15), відбудеться відкриття персональної
виставки художниці Світлани Шевченко. Її роботи
з зображенням квітів професійні та промовисті. Виставка триватиме до 6 серпня 2012 року.

убивча статистика
В Україні друкують 1
книжку на людину. Але
кожний десятий українець отримує її українською мовою. Коли до
цього додати, що інформаційний простір України переважно російськомовний, то загалом
не зрозуміло, як могла
ВРУ прийняти у другому
читанні законопроект
«Про засади державної
мовної політики в Україні». Щодо цього позавчора висловило своє «фе» правління Чернівецької обласної
організації Національної спілки журналістів України.
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акценти тижня

абзац новин

С

епаратор крові з’явиться в обласній дитячій клінічній лікарні.
Устаткування дає змогу лікувати людей
із недостатньою кількістю тромбоцитів –
онко- і гематохворих. Сепаратор вартістю
понад 300 тис. доларів для відділення
онкогематології придбають меценати.

Більшість
вершкового
масла неякісна

У
Б

Власну квартиру має лише
кожна третя молода сім’я

уковинці знову побили рекорд
із найбільшої кількості одягнутих у вишиванки людей. Встановили рекорд 15 липня під час закриття
фестивалю «Перлина Черемошу» у
Вижниці, де зібралося 1,5 тис. людей
з України, Білорусі, Росії та Литви.

К

отельні області готові до опалювального сезону наполовину.
До роботи в осінньо-зимовий період
підготовлено 351 котельню з 692, що
складає 50,7%, капітально відремонтовано та реконструйовано 23 котельні з 40
(57,5%), замінено 36 котлів з 63 (57,1%).
Чернівцях створили Центр обслуговування платників податків. 56 платників податків області вже
отримали електронні ключі і зможуть
відтепер через комп’ютер заповнювати декларації і здавати звіти.
езробітним буковинцям дають гроші на власний бізнес.
Упродовж першого півріччя 75 безробітних в Чернівецькій області отримали одноразову грошову допомогу
з безробіття для організації підприємницької діяльності. Середній розмір
такої виплати складає 9 тис. грн.

З

важаючи на спеку, жнива розпочалися раніше. Вже зібрано
46% ранньо-зернових і зернобобових
культур. Найвища урожайність в господарствах Кельменецького району — 35
ц/га, Сокирянського, Заставнівського та
Новоселицького районів — по 34 ц/га.

кримінал

З

атримано підозрюваного у вбивстві
87-річної жительки села Брусниця
Кіцманського району. Ним виявився
раніше судимий 18-річний односельчанин. У ніч з 7 на 8 липня він проник
через вікно у помешкання самотньої
жінки. Коли юнак обшукував будинок,
пенсіонерка прокинулася. Він схопив
дерев’яну палицю та почав наносити
жінці удари по голові. Від спричинених
тілесних ушкоджень бабуся померла.

Л

ікарі вимагали хабар за влаштування пенсіонерки до лікарні.
Прокуратура Першотравневого району
порушила кримінальну справу проти
заступника головного лікаря та завідувача хірургічним відділенням обласного
шпиталю для інвалідів Великої Вітчизняної
війни. Медики «просили» у буковинця по
300 євро за дозвіл і влаштування бабусі у
медустанову без направлення з районної
лікарні. Досудове слідство у справі триває.

або рослинні) і водночас виявляли, чи є
у продукті небажані мікроорганізми та
антибіотики. За висновками експертів,
лише шість марок заслуговують відзнаку «відмінно» за якість продукції.
Решта протестованої продукції заслуговує оцінку «погано» або «дуже
погано». У ній виявили рослинний
жир, тому ці продукти не можна було
називати маслом, хоча на етикетці
виробники зазначили протилежне. У
чотирьох зразках виявили кишкову паличку. Антибіотиків у жодному з них не
знайшли. Білоруське масло, в цілому,
відповідало українським стандартам.

Сьогодні лише 30% молодих сімей мають власне житло, тому місцевим чиновникам варто спрямовувати
іпотеку від Президента саме на цю
категорію населення. Про це заявив
заступник голови парламентського
комітету з питань будівництва Ігор
Лисов. Нардеп також наголосив, що
кожен губернатор повинен займатися
цією програмою як однієї з головних у
своїй діяльності, – інформує УНН. Нещодавно міністр ЖКГ Анатолій Близнюк заявив, що цьогоріч програмою
держіпотеки зможуть скористатись
близько 30 тис. родин. Саме на стільки вистачить 1 млрд. грн., який виділили на
ці потреби.

У Чернівцях минулими вихідними пройшов
Петрівський ярмарок. І пройшов неабияк,
а з розмахом. Якщо у попередні роки
ярмаркувальники розміщувалися у парку Шевченка
та на прилеглих вулицях, то цьогоріч дійство
розгорнулося центральною частиною старого міста.

Скриньки на будь-який смак

Авторські ляльки

Н

а Буковині затримали 8 тонн
контрабандного спирту. Буковинські прикордонники спільно з митниками виявили їх у вантажівці «Івеко»
молдовської реєстрації. У порожньому
причепі виявили подвійні стінки, за
якими були сховані пластикові ємності
із прозорою рідиною із запахом спирту.

Тільки підходить Україна до чергових виборів,
як у ній миттєво загострюється мовне питання.
Ніби час вже зрозуміти: нас спеціально заганяють
у мовні лабети, щоби розколоти і знову нав’язати
дискредитованих політиканів, які нездатні запропонувати суспільству шляхів розвитку країни. Де-факто в Україні створено
два великих олігархічних угруповання, які змінюються при владі, залишаючи суть прогнилої системи недоторканою.
Цього року протистояння набуло особливої гостроти: депутати-регіонали за допомогою союзників – комуністів та литвинівців – прийняли недолугий закон про основи мовної політики в Україні, що ставить під сумнів
державність української мови. Спалах емоцій не згасає, проте основна
маса українців у цю боротьбу не втягується. Мабуть, відчуває її штучність і
утилітарне призначення самого закону – здобути голоси російськомовного
електорату, розчарованого у соціальній політиці правлячої Партії регіонів.
А опозиція розраховує на голоси україномовних, не докладаючи зусиль для
консолідації патріотично мислячої частини суспільства навколо програми
всебічного розвитку країни. Хай мова консолідує!
Якби політики прагнули вирішити мовне питання в Україні, вони давно
створили би мережу курсів, щоби кожен охочий міг державним коштом
опанувати державну мову. Повсюдно мали б діяти центри сертифікації, де
громадяни отримували б документальні підтвердження свого володіння мовою держави, в якій живуть. Сертифікати різних рівнів – від найпростішого,
потрібного для елементарного спілкування, до найвищого, який передбачає
доскональне володіння мовою – для державних службовців, викладачів,
журналістів, діячів української культури. Але все це не робиться, причому
свідомо. Якщо питання буде вирішене, то нинішнім політикам потрібно негайно йти у ганебну відставку – адже забезпечувати соціально-економічний
та культурний розвиток держави вони нездатні. Єдине, чому навчилися
– «розпорошувати» державний бюджет і безперервно брехати виборцям.
Утім, навіть тут вони викрутяться. Якщо під тиском громадськості політикум вимушений буде знайти компроміс у мовному питанні, у нього лишиться
ще запасний варіант історичних проблем. Недарма серед передвиборчих
гасел Партії регіонів є таке, що закликає не давати «переписувати історію».
Але ж кожне нове покоління істориків саме і займається її «переписуванням»: актуальність одних історичних подій в нових умовах різко зростає,
інших – сходить нанівець. Для чого нашим сучасникам знати найдрібніші
деталі політичної історії покійної Австро-Угорщини, або особливості придворного етикету в Московському царстві? Сучасні ж політики переймаються
іншим: вони намагаються нас переконати, що СРСР ще остаточно не відійшов
у минуле. Тому й нав’язують суспільству, насамперед, застарілі оцінки воєнних подій 1941-1945 рр. Якщо політики-консерватори не хочуть «переписування історії», то мають повернутися до концепції «десяти сталінських
ударів» – такою була первинна версія історії війни. Але очікувати послідовності від них не варто, та й у нинішній виборчій кампанії історичні питання
ще не розкручувалися. Суспільство натомість загнали у мовні лабети, щоби
витиснути з нього максимум голосів на підтримку політичних нездар.
Не дамо ж себе обдурити!

Чернівці ярмаркували з розмахом

С

уд оштрафував мисливствознавця
за підроблені протоколи. Вижницький районний суд призначив покарання у
вигляді штрафу в розмірі 1200 грн жителю
с.Багна – мисливствознавцю мисливської
дільниці ДП «Берегометське ЛМГ», який
для покращення результатів своєї діяльності склав три завідомо неправдиві протоколи про порушення правил полювання.

погляд Ігоря Буркута
У мовних лабетах

Лише 40% українського вершкового масла відповідає стандартам
якості, констатують незалежні експерти. За їхніми дослідженнями, у
торговельних мережах споживачам
часто пропонують неякісне вершкове масло із рослинними жирами.
Непоодинокі випадки, коли у цьому
продукті є кишкова паличка. Чому
високоякісне молоко, виготовлене за
європейськими стандартами, кисне
у приватних сільськогосподарських
фермерствах? Незалежні експерти
пояснюють це відсутністю інфраструктури й небажанням виробників збирати
по селах молоко.
Фахівці Центру незалежних споживчих експертиз «Тест» дослідили 15
марок вершкового масла, яке пропонують у торговельних мережах, із них
дві імпортні – з Білорусі, – повідомляє
«Радіо свобода». При цьому, перевіряли кількість та якість жирів (молочні

Б

09584

Автентичний одяг буковинців

Як годиться для ярмарку, вибір товарів був різноманітний – на
будь-який смак і гаманець. Охочі
придбати щось оригінальне, автентичне та неповторне у своєму
роді могли вибрати з асортименту, пропонованого народними
майстрами на площі Турецької
криниці силу-силенну зробленого власними руками реманенту,
прикрас, посуду, національного
одягу. Тут упродовж двох днів
ярмарку також відбувалися майстер-класи майстрів народних ремесел. Кому ж далеко діставатися
до Калинівського базару, а часу
пройтися міськими крамницями
катма, у суботу та неділю міг легко придбати звичайну футболку,
сукню, шорти чи шльопанці, або
й загалом – господарські товари,
на вул. І.Франка, де організатори
ярмарку розмістили підприємців,
які пропонували крам саме такого
штибу.
На Центральній площі – свято
хліба, а для ласунчиків – смакойлики – від тістечок, кексів та здоби
до вишуканих тортів із кремом,

начинками та кондитерськими
прикрасами. До слова, саме на
Центральному майдані чернівчани
встановили рекорд – презентували найбільший в Україні тортгерб міста, який занесли до Книги
рекордів України. Рекордною
випічкою вагою 200 кг у суботу
поласували вихованці дитячих
будинків, інтернатів та будинків
сімейного типу. А яка ж Петрівка без
меду? – тож продукти бджільництва
– мед, пилок, соти та багато іншого
– пропонували чернівчанам місцеві
та приїжджі бджолярі.
На Соборній площі для спраглих розваг відвідувачів виступали учасники Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі», виконавці сучасної
пісні. А на Театральній площі, де
відбувся Чемпіонат міста з Богатирського багатоборства, силачі
піднімали автівки та штовхали їх
на швидкість. На площі Філармонії
розмістилися пивний майдан зі
своїм антиподом – автосалоном.
А хто зголоднів, міг підкріпитися
на вул. О.Кобилянської в рамках

свята національних кухонь: польської, угорської, європейської,
японської...
Покататися на конях чи поні
– будь-ласка, відчути себе справжнім паном чи пані, проїхавшись
у вишукано оздобленій кареті
– нема питань, визначитися з туристичною пропозицією для відпустки – дуже просто, поринути
в атмосферу буковинського весілля – і це будь-ласка, зламати
власні стереотипи і зважитися на
татуювання – якщо було бажання,
була й така пропозиція. А щоби
не самому повертатися додому
після ярмаркових вражень, на
Петрівському ярмарку можна було
взяти собі миле кошеня чи цуценя – їх роздавали представники
благодійної організації захисту
безпритульних тварин абсолютно
задарма.
У цьогорічному Петрівському ярмарку взяло
участь понад 700 підприємців з Чернівців, Чернівецької області, а також з
23 регіонів України, Росії та
Молдови. Приїхали делегації з Коніна (Польща), Яс і
Сучави (Румунія). На площах і вулицях у центральній
частині міста розклали 500
однакових наметів з емблемою Чернівців.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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З 1 серпня до Туреччини
можна буде їздити без віз

Версі ї

дні. Наприкінці 2011 року Туреччина завершила внутрішньодержавні процедури,

колонка редактора
Кому добре
живеться?
або Про нові
українські обрії

Перелік країн, куди українцю не потрібні
дозвільні документи
Незабаром список країн, які українці
можуть відвідати без віз на 30 днів, поповнить Туреччина. Зараз у цьому списку
значаться Боснія і Герцеговина, Сербія,
Чорногорія, Туніс, Бруней, Малайзія,
Палау і Сейшельські острови. Українцям
не потрібні візи для поїздок будь-якої
тривалості у Молдову, Грузію, Азербайджан, Узбекистан, Монголію, Вірменію,
Білорусь, Антигуа і Барбуда, Гватемалу,
Нікарагуа, Сальвадор та Свазіленд. Безвізовий режим поїздок для українців
терміном до 90 діб діє в Хорватії з 1 квітня
до 31 жовтня цього року. А до 15 березня
2013 року на термін до 90 діб можна без
віз в’їжджати до Македонії, – повідомляє
«Комсомольска правда в Україні». Крім
того, на 90 днів без віз зараз можна їздити
в Албанію, Аргентину, Бразилію, Еквадор,
Ізраїль, Намібію, Панаму, Парагвай. У
Перу ж можлива безвізова поїздка на 183

регіональні
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необхідні для набуття чинності угоди про
безвізовий режим з Україною.

«Букова» відкриває сезон
літнього відпочинку
школярів

Для платників єдиного
податку – мораторій на
штрафи

Цей екологічний наметовий табір облаштовано неподалік Банилова-Підгірного на території Сторожинецького держлісгоспу.
Ініціатор доброї справи – Чернівецьке обласне громадське молодіжне
екологічне об’єднання «Буквиця». Воно знайшло однодумців в особі
місцевих лісівників. «Третій рік поспіль допомагаємо в добрій справі
оздоровлення дітей, – говорить начальник обласного управління
лісового та мисливського господарства Ігор ЧЕБАН. – Зробили
надійні дерев’яні піддони під восьмимісні намети, столи й лавиці з
піддашками, стовпи для зовнішнього освітлення, припасли дров для
спеціально облаштованої польової кухні, змайстрували душові».
І цього разу лісівники підготували спеціальний просвітницький курс для дітей, які відпочиватимуть у таборі. Це знайомство
з природою і фауною неповторного заказника «Зубровиця»,
особливостями лісівничої справи, правилами заготівлі лікарських рослин, навиками виживання в екстремальних ситуаціях,
– повідомили у прес-службі обласного управління лісового
та мисливського господарства. Діти пільгових категорій –
сироти, з багатодітних і неблагополучних родин відпочиватимуть
безкоштовно. Про це взялися подбати відповідні владні структури
районного та обласного рівнів.

Про це повідомив сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю державної податкової служби у Чернівецькій
області. Згідно змін, передбачених нормами Закону України
від 24.05.2012 № 4834 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення деяких податкових
норм», до платників єдиного податку не застосовуються
штрафні санкції за порушення у 2012 році. Йдеться про порядок обчислення єдиного податку; правильність заповнення податкових декларацій платника єдиного податку (як
підприємцями так і юридичними особами); повноти сплати
сум єдиного податку. Звільнення поширюється також на
суми, які платник єдиного податку виправляє самостійно. Не
застосовуються адміністративні стягнення (штрафи) і за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012
року книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат.
Штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного податку
та несвоєчасне подання звіту застосовуються на загальних
підставах. На суму податкового боргу, який виник у разі
несплати, або не своєчасної сплати єдиного податку нараховується пеня.

«Чемпіонат закінчився, успіхи залишилися» – таким гаслом
окреслила влада те, що нині відбувається в Україні. Передвиборна ж
реклама Партії регіонів, що звучить сьогодні на радіо, стверджує: «В
України відкриваються нові обрії».
Які саме? Про це й поговоримо. Та спочатку про підсумки, себто
про успіхи, які залишилися з нами. А це – 80 млрд. грн. бюджетних
коштів, узятих із наших податків та витрачених на проведення чемпіонату Європи з футболу. Це за даними нардепа Остапа Семерака. Інші
наводять й інші цифри, та важко не погодитися з Тарасом Чорноволом,
який переконаний, що на часі розборки – хто і скільки вкрав на Євро.
А те, що вкрали – це факт, бо для того і йдуть у владу. Тож добряча
частка з бюджетних 80 мільярдів перейшла до приватних кишень.
Тим паче, що стадіони й спортивні арени, вокзали й аеропорти – все
це давно вже не є державною власністю.
А що ж у плюсах? Хіба 10% прибутку від суми витраченого. Та й
то їх переважно отримали приватні фірми – за житло, харчування й
інші послуги, що надавалися гостям чемпіонату та футбольним фанам.
Як наслідок, загадкові «закрома Родіни» спорожніли. Та попри це
держава мусить якось функціонувати. А як, коли виробництва практично нема?! Те ж, що існує, діє, переважно, на зарубіжжя – далеке
і близьке. Для прикладу, власник колись потужного чернівецького
олійно-жирового комбінату – громадянин Росії. «Розма» гейби уже теж
не українська. Тож звідки виймати гроші на величезну армію українського чиновництва? Та ще ж і бюджетники потребують – школи,
дитячі садки, лікарні та поліклініки.
Саме з останніх підступний чиновицький розум і вирішив здерти
йому нібито належне. Про тендерні перепетії писалося й говорилося
багато. А з липня-серпня маємо не менш химерну новацію, яка не дає
спати усім керівникам підприємств України, особливо ж головним
лікарям станцій швидкої медичної допомоги, які мають десятки машин.
Річ у тім, що у Києві з’явилася контора на зразок бендерівської
«Рога і копита», яка продукує висновки про те, скільки мастильнопаливних матеріалів за рік «проїдає» те чи інше авто. Хоча всі ці
параметри записані в технічному паспорті будь-якого автомобіля.
Але без цього паперу жодна установа не має права використовувати
машину. Коштує ж цей висновок, приміром для медичного закладу,
тисячу гривень. Отож здоровий глузд у цій справі нібито приспали,
зате в наявності чиновницька логіка – здерти за будь-що і якомога
більше. Бо, якщо, приміром, лікувальна установа має дві однакові
машини, вона мусить отримати окремий папірець на кожну. І щороку
ця процедура повторюватиметься. Більше того, коли два пологових
будинка чи дві стоматполіклініки, до прикладу, мають однакові марки
машин ще й з одного й того ж року, то вони все одно не можуть скористатися довідками одне одного. Про що це свідчить? Лише про єдине:
у державі безгрошів’я і влада має нині одну мету – будь-яким чином і
в будь-який спосіб викачати з українців та підприємств і установ, які
ще животіють, побільше грошей. Адже на носі вибори і треба реалізовувати соціальні ініціативи та програми Президента.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

Погодні катаклізми: через спеку тануть арктичні льоди
Аномально високі температури цього літа зафіксовані не тільки в Україні, а й по всій планеті.
Це вже призвело до того, що в Арктиці рекордними темпами тане лід. За швидкістю цього процесу
нині може бути побитий рекорд 2007 року, коли
площа крижаного покриву в Арктиці скоротилася
на третину. Рекордне танення льоду очікується
навіть незважаючи на те, що зима була надзвичайно холодною, а площа покриву була аномально високою. Проте, поки рано робити якісь
висновки про глобальне потепління – необхідні
принаймні ще 30 років спостережень.
Тим часом у світі тривають погодні катаклізми. Аномальна спека встановилася на території
Росії. Липень 2010 став одним із найспекотніших
за останні 130 років у РФ. Аномальна спека також
була зафіксована в США. Температура доходила
до 40 градусів за шкалою Цельсія. Енергосистеми
не могли впоратися з навантаженням працюючих
кондиціонерів. У результаті сильної напруги відразу кілька десятків тисяч будинків на сході Штатів залишилися без електрики. Німецькі залізниці
були змушені евакуювати пасажирів декількох
потягів у зв’язку з відмовою системи кондиціонування, викликаної небувалою спекою.
Глобальні повені і засухи, локальні смерчі,
коли в одному місті одночасно кілька пір року, –
багато українців пов’язують з наближенням кінця
світу. Вчені не такі фаталісти, вони виходять не з
майбутнього, а з минулого, і роблять метеопрогнози на основі літописів. Геофізики досліджували

старовинні літописи і виявили, що найбільше
катаклізмів відбувається в періоди потеплінь і похолодань. Останнє потепління, так званий малий
природний оптимум, зафіксований на планеті в
10-12 століттях, малий льодовиковий період – в
15-17 століттях. Тоді у липні в Московському
царстві пішов… сніг.
А цього року стихія добре «погуляла» в Україні. Найсильніше від несприятливих погодних
умов постраждали Київ, Луганськ, Чернігів, Тернопіль, Одеса, Львів. Так, 3 червня у Луганську
пройшов потужний ураган. Тривав він усього

15 хвилин, але залишив серйозні наслідки: десятки вирваних із корінням дерев, знесені дахи
приватних будинків, троє луганчан опинилися
в лікарні. 4 червня негода вирувала у столиці:
протягом 10 хвилин вітер викорчовував дерева
разом із землею, вони падали прямо на автомобілі та лінії електропередач, ударною хвилею
вибивало вікна на перших поверхах. Того ж дня
природний катаклізм спостерігали і жителі Чернігівщини – через ураган деякі будинки залишилися без верхніх поверхів, а з деяких позривало
дахи. Повалені на дорогу дерева перекривали

транспортні шляхи. Без світла залишилися 57
населених пунктів.
У Тернополі після сильної зливи затопленими
виявилися кілька вулиць. У Львові після буревію
знеструмленими залишилися всі ТЕЦ міста та
всі котельні. Через сильний вітер перекинулось
маршрутне таксі з трьома пасажирами, в одному з житлових будинків на 15-річного підлітка
обвалилася частина даху. Нещодавно злива з
великим градом пройшла в Одесі – сильний дощ
буквально затопив місто, автомобілі просто пливли вулицями. А внаслідок сильних поривів вітру
проїжджа частина була завалена масивними
гілляками, пошкоджено лінії електропередач,
люди залишилися без світла.
Те, що раніше змінювалося століттями, тепер відбувається за кілька десятиліть, і природа
просто не встигає пристосуватися. Єдина втіха
для українців, – прогнозують науковці Інституту
геофізики НАН, – смерчі таких масштабів, як, скажімо, в Америках чи Азії, Україні не загрожують.
Найбільш вразливі у нас приморські і гірські регіони. Останні – через значні перепади рельєфу,
в яких і закручуються вихори.
Що стосується цього літа, то воно, швидше
за все, і надалі буде спекотним. Минулого року
температура повітря влітку на 2-3 градуси перевищувала норму. Висока температура буде й
тепер, оскільки тенденція має чітко виражений
характер.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»
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Дністер – ріка життя

Щорічно від 2010 року у другу суботу липня відзначається
День Дністра. Нині його святкували 14 липня
В Українській фольклорній традиції вода завжди
сприймалася і сприймається як жива істота, що здатна відчувати,
розуміти та розмовляти...

Сучасна назва Дністра бере свій початок з Київської Русі й означає «бистра
вода». Древні греки називали його Тіріс, а
ще пізніше Тірас. У турків – Турла. У римлян
ріка відома під назвою Данастріс, Данаструс
(на прадавній мові санскриті богиня води
звалася Даною). За швидкістю течії серед
рівнинних рік Європи Дністер посідає друге
місце після італійської річки По.
Найцікавішою ділянкою Дністра є його
відрізок у 250 км: від гирла Золотої Липи до
гирла Збруча – це так званий Дністровський
каньйон. Дністер тече тут долиною, утворюючи багато фантастичних звивів, які звуться
меандрами. На території Дністровського
каньйону близько 100 пам’яток живої і неживої природи світового значення. Тут збереглися унікальні еталони гірських порід.
Ріка бере початок біля кордону України
з Польщею на схилі Карпатських гір в с.

Розлуч Турківського району Львівської області. Загальна довжина Дністра — 1352 км
(в межах України — 912 км), 225 км є суміж-

Забруднене довкілля – це лише наслідок забруднення людської свідомості
Таким був висновок учасників прес-туру по Дністру, здійсненого під егідою міжнародної Ініціативи «Навколишнє середовище і безпека» (ENVSEC). Публікаціями у своїх
виданнях вони намагалися вплинути на споживацьке ставлення людей до природи. А у
Чернівцях журналісти об’єднали свої зусилля й випустили спец-випуск на базі «Версій»,
який став підсумком їхньої програмної подорожі рікою життя – Дністром.

ними для України та Республіки Молдова.
Басейн Дністра – це 72900 км2 південнозахідної частини України та східної частину
Республіки Молдови. У межах України перебуває 53490 км2. Це окраса семи областей
– Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької,
Вінницької та Одеської. У межах басейну на
території України розташовано 62 міста та
95 селищ міського типу, а на території Молдови – 2 муніципії та 41 місто. На суміжних
територіях України та Молдови мешкає біля
10 млн. осіб.
Дністер має велику кількість приток
– усього майже 17 тисяч. А впадає він у
Дністровський лиман. Головні промислові
центри басейну — Дрогобич, Борислав,
Стрий, Калуш, Стебник. Зі ста найбільших
забруднювачів довкілля України три розташовані саме в басейні Дністра.
У дельті Дністра знаходяться унікальні
Дністровські плавні площею 7620 га. У 1993
році тут створили заповідне урочище: понад
10 видів флори і фауни, які тут зустрічаються,
занесені до Європейських червоних списків, і
понад 40 – до Червоної книги України.

До Дня Дністра на території семи областей відбулася низка заходів – від очищення
берегів річок до святкових концертів та нарад. Ключові заходи цього року припали на
Хмельницьку область, зокрема, Кам′янецьПодільський.

Станіслав СОЛОНІНКА, начальник
відділу інформаційно-системного
забезпечення та моніторингу
Дністровсько-Прутського БУВР

Щоби спека не
завдала шкоди
здоров’ю,
дотримуйтеся
простих правил

Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації просить безкоштовно оприлюднити оголошення наступного змісту:
„Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста
(бухгалтера) (вимоги – вища освіта в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у
державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 5 років, або стаж
роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років. Післядипломна
освіта у сфері управління: магістр державного управління.
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. Декларація про доходи за 2011 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня опублікування
оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська,
20, служба у справах дітей облдержадміністрації.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою служби у справах
дітей облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 522408.
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Для послаблення несприятливої дії високої температури обласна санітарно-епідеміологічна станція
радить дотримуватися наступних правил.
У житлових та громадських будинках, офісних приміщеннях застосовувати сонцезахисні пристрої на вікнах (жалюзі,
штори білих тонів), мобільні та стаціонарні кондиціонери чи
звичайні електричні вентилятори. Щоби перекрити доступ
тепла в приміщення рекомендується кріпити сонцевідбиваючі плівки ззовні вікон. У кімнатах варто якомога частіше
проводити вологе прибирання, антимоскітну сітку на вікнах
періодично зволожувати.
Людям, які страждають на хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи, дідусям і бабусям, а також
дітям рекомендовано обмежити фізичну активність та перебування на сонці.
Одяг повинен добре пропускати повітря, бути легким,
просторим і світлих тонів. При перебуванні на відкритому повітрі необхідно носити головні убори, збільшити споживання
питної води та рідкої їжі.
Власникам автомобілів, у яких не встановлені кондиціонери, краще максимально обмежити користування ними,
особливо в період з 12 до 17 години.
Для попередження сонячних і теплових ударів у дітей
треба уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями (не більше 10-15 хвилин), носити вільний
одяг світлих кольорів із натуральних матеріалів, на пляж
одягати легке взуття, захищати голову від сонця панамами,
хустками (навіть у хмарну погоду), а також парасольками.
Для захисту очей використовувати козирки та окуляри від
сонця. На пляжі чергуйте відпочинок на піску або каменях
(впродовж 10-15 хвилин) з плесканням у воді і плаванням
(10-15 хвилин – для дітей 8-12 років, 25-30 хвилин – для
дітей від 13 років і старше). У першій половині дня купання
краще закінчувати не пізніше 10.00 – 10.30, повторне купання у другій половині дня проводити від 16.00 до 19.00 години.
Ще рекомендують під час тривалого перебування у приміщеннях обливатися проточною водою та організовувати
широкий доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти, у тому числі під час денного та нічного сну, але
не допускати протягів.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

Головне управління юстиції у Чернівецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
начальника реєстраційної служби Сокирянського районного
управління юстиції.
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста
у галузі знань «Правознавство». Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді
головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах
в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
До конкурсної комісії подаються такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника
із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну
службу та проходження державної служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за минулий рік за формою передбаченою Законом України «Про засади запобігання
і протидії корупції»;
копія документа, який посвідчує особу;
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
копію військового квитка.
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 5509-61.
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«Червоні
вогні»

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Льодовиковий період 4» 3D: 10.30, 12.20,
14.10, 17.50, 19.40, 21.30.
Малий зал: «Три метри над рівнем неба 2»: 12.00, 14.25,
16.40, 18.55, 21.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

У центрі картини – психолог Маргарет Матесон та її помічниця Саллі Оуен.
У процесі вивчення паранормальних
явищ вони зацікавилися діяльністю
всесвітньо відомого медіума.
Жанр: драма, трилер, жахи
Режисер: Родріго Кортес
Країна: США, Іспанія
У ролях: Роберт Де Ніро, Кілліан Мерфі, Тобі Джонс, Сігурні Уівер,
Джоелі Річардсон, Берн Горман, Карен
Шенас-Девід, Крейг Робертс, Леонардо
Сбаралья, Елізабет Олсен

робота
Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації просить оприлюднити оголошення наступного змісту:
„Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору з питань
опіки, піклування та усиновлення на період відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею 3-річного віку основного працівника (вимоги – вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у
державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний
стаж роботи у державній службі за фахом не менше 5 років, або стаж роботи за
фахом в інших сферах економіки не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері
управління: магістр державного управління).
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії
2. Особова картка П2 – ДС
3. Автобіографія
4. Копія документів про повну вищу освіту
5. Копія паспорта
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
7. декларація про доходи за 2011 рік.
Термін подання заяви – 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
Документи приймаються за адресою: м.Чернівці, вул. Університетська, 20,
служба у справах дітей облдержадміністрації
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою служби у справах дітей облдержадміністрації.
Довідки за телефоном: 522408.

Теле

теле

09584

Великий зал: «Льодовиковий період 4» 3D: 11.50, 13.40,
18.00, 19.40; «Нова людина-Павук» 3D: 15.30, 21.30.
Малий зал: «Червоні вогні»: 12.40, 17.00, 19.10;
«Три метри над рівнем неба 2»: 14.50, 21.20.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Льодовиковий період 4» 3D: 12.00, 13.40, 15.20, 17.00,
18.40, 20.20; «Президент Лінкольн. Мисливець на вампірів»
3D: 22.00.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

Маніяк обробив гроші отрутою і пожертвував на
дитячий будинок. Загинуло 20 депутатів, 2 мера і
один міністр. Діти не постраждали.
***
- Галя!
- Га?
- Ти мені потрібна як жінка!
- Я згідна!
- Тойво... чуєш... а скіко часу треба
макарони варити?

Казковий книжковий світ (виставка дитячої літератури) – відділ
абонементу.
Стежки, які до творчості вели (до 110-річчя від дня народження Я.
Галана, українського
письменника) – відділ абонементу (26 липня).
Квіткові барви літа – день профільних журналів – відділ сільськогосподарської літератури (26 липня).
Вино журби й печалі творчості В. Дячкова – виставка-пам’ять (до
75-річчя від дня народження буковинського журналіста, письменника) – філія обслуговування юнацтва (27 липня, Соборна пл., 4).
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
22 липня, 12.00: «Пригоди малого Вовчика».

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Форм ула к охання. В.
Тализiна, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.40 Форм ула к охання. В.
Тализiна, ч. 2.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Агро-News.
09.55,15.25,16.50 Погода.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.55 Шеф-кухар країни.
11.55,18.30,21.25 Дiловий свiт.
12.05 Олiмпiйським курсом.
12.20 Темний силует.
12.30 Право на захист.
12.50 Кубок свiту з футболу 2014.
Щоденник ФIФА.
13.15 Х/ф «Операцiя «Трест».
14.35 Вiкно до Америки.
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35,17.00 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.45 21-й Мiжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський
базар у Вiтебську».
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Країну - народовi.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.25 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.45 Вiд першої особи.
00.15 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Т/с «Сезон убивств».
03.05 Х/ф «Операцiя «Трест».
04.20 Д/ф «Тортури: зроблено
у США».
05.25 Сiльрада.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,10.10 Комедiя «Даїшники».
12.15,13.15,04.45,05.30 Т/с «Метод Лаврової».
14.15 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
15.20 Комедiя «Кохання-зiтхання
3».
17.20 Комедiя «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика».
20.15 Х/ф «Вiрус». (2).

22.15 «Територiя обману».
23.20 Бойовик «Чорний пес». (2).
01.10 Х/ф «Спостерiгач». (3).
02.45 Комедiя «Нiколи не пiзно».
(2).
04.15 «Їхнi звичаї».

IНТЕР
06.00 М/ф.
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,12.25 Т/с «Спадкоємиця».
13.25 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.20 «Сiмейний суд».
15.20 «Судовi справи».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Т/с «Смерш. Легенда для
зрадника».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 Д/ф «Фатальна роль Олександра Фатюшина».
03.25 Д/ф «Iсторiя Миру».

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.20,02.10,03.30 Погода.
05.35,04.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,03.05 Факти.
09.30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.35,13.00 Т/с «Мисливцi за
дiамантами».
15.30,22.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.40 Т/с «Далекобiйники».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30,01.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
00.45 Зоряний тест-драйв.
02.15 Т/с «Дружини футболiстiв
5».
03.35 Т/с «День трифiдiв».

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.

23 липня

35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА
6.00 Теми тижня
6.40 ,8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45,8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40, 5.00 Про казки
8.25, 9.35, 12.05, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.00 Нова Гостьова
12.10, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 1 на 1 з Миколою
Вереснем
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.30,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20,17.00,19.30,
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,
0 8 . 5 5 ,
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25
«Погода»
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 Д/с «Найгарніші острови
світу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Король повітря» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.20 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Iсторiя кримської красунi».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.50 Х/ф «Орел дев`ятого
легiону». (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Агент Джоннi Iнглiш».
(2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Герої
міфів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10. 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.45 Д\\фільм «Магія
природи»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Святині Буковини»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»

понеділок
понеділок
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,00.00 Дом 2.
07.05,08.25 Мультик з Лунтiком.
07.40 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00 Єралаш.
09.10, 14.55 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Твою маму!
12.55 Дайош молодьож!
13.30,16.30 Одна за всiх.
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,22.30 Чортицi в спiдницях.
16.55 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,01.25 УТЕТа тато!
19.10,01.00 БарДак.
19.35 Богiня шопiнгу.
21.05 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.40 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 М/с «Масяня». (2).
23.25 Дурнєв+1.
01.50 До свiтанку.

НТН
06.00 «Iсторiя України».
06.30 Х/ф «Вiдчинiть, полiцiя! 2».
08.25 «Правда життя». Королi
вулицi.
09.00,21.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
10.00,22.50 Т/с «Закон i порядок».
11.00 Т/с «Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант».
12.55 «Легенди бандитського
Києва». Шпигунська мережа
«Едельвейс».
13.30 Х/ф «Наказано знищити.
Операцiя «Китайська скринька».
17.15 Х/ф «Вiчний поклик».
18.30,03.55 «Агенти впливу».
19.00,21.30,00.50,03.20,05.15
«Свiдок».
19.20 Т/с «Повернення Синдбада».
23.50 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
01.20 Х/ф «Усе або нiчого». (2).
03.40 «Мобiльнi розваги».
04.25 «Правда життя».
05.35 «Легенди бандитської Одеси».

СТБ
05.20 «Документальний детектив».

05.45,01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
07.35,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.35 Х/ф «Zоlushkа.ru».
10.50 Т/с «Тетянин день».
13.50 «Росiйськi сенсацiї. Жертвопринесення».
14.50 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.10 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Спiвучасть у вбивствi».
05.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Останнiй акорд».
05.55 Т/с «Буремний шлях».
06.35,07.30 Kids` Time.
06.40 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.35,09.00,19.20,00.00 Погода.
07.40 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi дочки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.15,23.55 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.05 Служба розшуку дiтей.
00.10 Т/с «Загубленi». (2).
01.05 Т/с «Серцеїдки».
02.45 Т/с «Грань». (2).
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Так нiхто не любив.
03.55,04.50 Зона ночi.
04.00 Українцi Любов.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.25 Х/ф «Слава».
11.30 Т/с «Все заради тебе».
14.25 «КВН».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Вдягни мене, якщо зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Грошi на двох».
01.30,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

02.50 Бойовик «Чорний пес». (2).

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Формула кохання. В. Малїжак, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.40 Формула кохання. В. Малїжак, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,12.15,15.25,16.50 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 Хомка смакує, телеки дарує.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Х/ф «Операцiя «Трест».
14.15 Формула кохання. Армен
Джигарханян.
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,16.55 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.55 21-й Мiжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський
базар у Вiтебську».
21.30 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.25 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.45 Вiд першої особи.
00.15 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 Т/с «Сезон убивств».
03.05 Х/ф «Операцiя «Трест».
04.40 Фольк-music.
05.25 Точка зору.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,14.00 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
09.00 «Територiя обману».
10.05,04.10 «Їхнi звичаї».
11.05 «Цiлковите перевтiлення
3».
12.00,13.00,04.45,05.35 Т/с «Метод Лаврової».
15.05 Мелодрама «Невигадане
вбивство».
20.15 «Добрий вечiр».
22.15 «Iлюзiя безпеки. Генiй чистої кислоти».
23.20 Бойовик «Злива». (2).
01.15 Х/ф «Вiрус». (2).

IНТЕР

05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Мiй ласкавий i нiжний
мент».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «На краю стою». (2).
00.20 Х/ф «Престиж». (2).
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/с «Пiдводний Всесвiт».

ICTV

05.05,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.10,08.45,03.00 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.35,12.40 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Особливо небезпечний».
00.45 Зоряний тест-драйв.
02.10 Т/с «Дружини футболiстiв
5».
03.35 Т/с «День трифiдiв».

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Формула кохання. О. Яковлєва, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.40 Формула кохання. О. Яковлєва, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.30,15.25,16.50 Погода.
09.30 Контрольна робота.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.10 В гостях у Д. Гордона.
12.10,18.30,21.15 Дiловий свiт.
12.35 Кордон держави.
12.55 Наша пiсня.
13.35 Х/ф «Операцiя «Трест».
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,16.55 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.45 Країну - народовi.
19.05 21-й Мiжнародний фестиваль
мистецтв «Слов`янський базар у
Вiтебську».
20.50 Мегалот.
21.25 Смiшний та ще смiшнiший.
21.50 Народний список.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Експерт на зв`язку.
23.40 Вiд першої особи.
00.10 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Т/с «Сезон убивств».
03.00 Х/ф «Операцiя «Трест».
04.20 Ближче до народу.
04.50 Свiтло.
05.15 Д/ф «Перес опницьк е
Євангелiє».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,14.00 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
09.05 «Iлюзiя безпеки. Генiй чистої
кислоти».
10.10 «Їхнi звичаї».
11.05 «Цiлковите перевтiлення 3».
12.00,13.00,03.20,04.10 Т/с «Метод
Лаврової».
15.05 Мелодрама «Переможний
вiтер, ясний день».
20.15 Бойовик «П`ятий елемент».

22.50 «Грошi».
23.55 Х/ф «Окоборги». (2).
01.50 Бойовик «Злива». (2).
05.00 «Добрий вечiр».
IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
11.00 Т/с «Мiй ласкавий i нiжний
мент».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «Жiноча дружба».
00.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.10 Х/ф «Брудний сором».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.05 Д/с «Пiдводний Всесвiт».
ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.20,02.05,03.25 Погода.
05.05,03.00 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
21.30 Факти. Пiдсумок дня.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
00.45 Зоряний тест-драйв.
02.10 Т/с «Дружини футболiстiв 5».
03.35 Т/с «День трифiдiв».
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».

07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
15,17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,
00.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20 Погода на
курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05. 4.05
Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00, Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.00, 0.00, 4.00 Погода на курортах
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00, 16.00Т/с «Вода – лінія
життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)

18.00 Т/с «Золота медуза» (1)
22.10 Х/ф «Закохатися в наречену
брата» (1)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00,05.25 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Господиня
сина».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 «Нова хвиля в
Юрмалi-2012». Вiдкриття фестивалю.
00.25 Т/с «Мерсi» (2).
01.20 Т/с «Робота, що втекла»».
(2).
02.00 Х/ф «Орел дев`ятого
легiону». (2).
04.35 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Герої міфів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Магія
природи»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М \\фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.35 Дом 2.
07.05,08.25 Мультик з Лунтiком.

25 липня
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50, 16.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50,14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
0 7 . 5 0 ,
0 8 . 5 5 ,
13.10,15.55,19.20,21.50,00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година

86

теле Версі ї

24 липня

НТН

06.00 «Iсторiя України».
07.05 Х/ф «Вiчний поклик».
08.40,19.00,21.30,00.50,03.25,05.
15 «Свiдок».
09.00,21.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
10.00,22.50 Т/с «Закон i порядок».
11.00,01.20 «Карнi справи».
1 2 . 0 0 , 0 2 . 2 0 Т / с « I н с п е к то р
Деррiк».
13.15,19.20 Т/с «Повернення
Синдбада».
15.20 Х/ф «Майор «Вихор».
16.50 Х/ф «Вiчний поклик».
18.30 «Речовий доказ». Особливо
небезпечнi вбивцi.
23.50 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
03.50 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
04.45 «Правда життя».
05.35 «Легенди бандитської Одеси».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».
06.15,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.05,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 Х/ф «Посмiхнися, коли
плачуть зiрки».
11.05 Т/с «Тетянин день».
13.05 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
15.55 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.10 «Моя правда. Наталя Корольова».
21.10 «Моя правда. Дмитро Дюжев».
22.40 «Моя правда. Серьога. Життя пiд грифом «таємно».
23.50 «Паралельний свiт».

01.05 Т/с «Доктор Хаус».
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Прощавай, шпана замоскворецька».

НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.45 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.25 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.00 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.25 Т/с «Татусевi дочки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.55 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Шури-Амури.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.05 Т/с «Загубленi». (2).
01.05 Т/с «Серцеїдки».
02.45 Т/с «Грань». (2).
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Легендарне парi.
03.40 Любов всього життя.
03.55,04.50 Зона ночi.
04.00 Скiфи.
04.30 Двi Долi.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «2 смужки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Закрита школа».
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Формула кохання. Р. Биков,
ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.40 Формула кохання. Р. Биков,
ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,12.05,12.40,15.25,16.50 Погода.
09.25 Ювiлейний концерт В. Гришка.
10.55 Здоров`я.
12.00,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «Операцiя «Трест», 4 с.
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30,16.55 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.55 21-й Мiжнародний фестиваль
мистецтв «Слов`янський базар у
Вiтебську».
21.30 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.25 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.45 Вiд першої особи.
00.15 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 ТелеАкадемiя. Дайджест.
01.50 Т/с «Сезон убивств».
03.30 Х/ф «Операцiя «Трест».
04.50 Д/ф «Свята Софiя. У фокусi
драми та воскресiння».
05.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,14.05 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
09.05 «Грошi».
10.10,03.55 «Їхнi звичаї».
11.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
12.05,13.05,04.45,05.35 Т/с «Метод
Лаврової».
15.10 Мелодрама «Закон зворотного чаклунства».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21.30 «Десять крокiв до кохання 2».
22.40 «Чотири весiлля».
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від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Золота медуза» (1)
22.10 Х/ф «Диско» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00,05.25 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Зуб даю».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 «Нова хвиля в Юрмалi-2012».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Ласкаво просимо додому, Роско Дженкiнс». (2).
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Абетка
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Магія
природи»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Я-особистість»
20.00 «Палітра»
20.30«Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.

07.40 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00 Єралаш.
09.10, 14.55 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20,19.35 Богiня шопiнгу.
12.55, 21.05 Т/с «Зайцев+1».
13.30,16.30 Одна за всiх.
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,22.30 Чортицi в спiдницях.
16.55 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,02.55 УТЕТа тато!
19.10,02.30 БарДак.
21.40 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.30 Х/ф «Артефакт». (2).
02.05 Дом 2. Спецвипуск.
03.20 До свiтанку.
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06.15,23.35 Дом 2.
07.05,08.25 Мультик з Лунтiком.
07.40 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00 Єралаш.
09.10, 14.55 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20,19.35 Богiня шопiнгу.
12.55, 21.05 Т/с «Зайцев+1» (2).
13.30,16.30 Одна за всiх.
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,22.30 Чортицi в спiдницях.
16.55 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,03.10 УТЕТа тато!
19.10,02.45 БарДак.
21.40 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.30 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинок». (2).
02.20 Дом 2. Спецвипуск.
03.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Iсторiя України».
07.00 Х/ф «Вiчний поклик».
08.40,19.00,21.30,00.50,03.20,05.
15 «Свiдок».
09.00,21.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
10.00,22.50 Т/с «Закон i порядок».
11.00,01.20 «Карнi справи».
1 2 . 0 0 , 0 2 . 2 0 Т / с « I н с п е к то р
Деррiк».
13.15 Т/с «Повернення Синдбада».
15.25 Х/ф «Майор «Вихор».
17.00 Х/ф «Вiчний поклик».
18.30 «Правда життя». Пройти
перевiрку вибухом.
19.20 Т/с «Танець горностая».
23.50 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
03.45 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
04.45 «Правда життя».
05.35 «Легенди бандитської Одеси».
СТБ
05.30 «Документальний детектив».
06.20,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
08.05,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 Х/ф «На мосту».
11.15 Т/с «Тетянин день».
13.15 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
15.55 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Карамель».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».

22.25 «Зоряне життя. Замiж за
iноземця».
23.25 «Паралельний свiт».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «На пiдмостках сцени».
04.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.45 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.25 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.25 Т/с «Татусевi дочки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.00 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Кабрiолiто.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.10 Служба розшуку дiтей.
00.15 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Серцеїдки».
02.50 Т/с «Грань». (2).
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Невгамовний Пантелеймон.
04.05,04.50 Зона ночi.
04.10 Семеренки.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Закрита школа».
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

00.05 Бойовик «П`ятий елемент».
02.20 Х/ф «Окоборги». (2).

IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
11.00 Т/с «Мiй ласкавий i нiжний
мент».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «Подвiйне прiзвище».
00.25 Х/ф «Критичний стан». (2).
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.40 Д/ф «Секретна азбука життя.
Таємницi ДНК».
03.25 Д/ф «Конвеєр смертi.
Нiкотин».
04.10 Д/ф «Поле чудес. МММ повертається».

ICTV
05.05,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.10,03.00 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
00.50 Зоряний тест-драйв.
02.10 Т/с «Дружини футболiстiв 5».
03.35 Т/с «День трифiдiв».

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2

5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.50, 16.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 Панно Кохання
14.00, 2.50 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,15.55,
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Формула кохання. О. Меньшиков, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.40 Формула кохання. О. Меньшиков, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00,02.25 Пiдсумки дня.
09.20 Ми - патрiоти.
12.05,17.40 Дiловий свiт.
12.15,17.50 Погода.
12.20 «Надвечiр`я».
12.50 Околиця.
13.15,05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
13.20 Олiмпiйсткий бенефiс В.
Моїсеєнка та В. Данильця.
17.20 Шляхами України.
17.55 Бенефiс Є. Шифрiна. «25
рокiв на сценi».
21.20,02.00 Олiмпiйськi
пристрастi.
23.00 Олiмпiада-2012. Церемонiя
вiдкриття.
02.20 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
02.45 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.00 Т/с «Операцiя «Пiлот».

«1+1»
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,14.15 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої».
09.05 «Територiя обману».
10.10 «Їхнi звичаї».
11.15 «Цiлковите перевтiлення
3».
12.10,13.10,04.05,04.55 Т/с «Метод Лаврової».
15.20 Мелодрама «Дочки-матерi».
20.15 Бойовик «Повiтряна тюрма». (2).
22.50 Трилер «Що приховує брехня». (2).
00.40 Трилер «Мовчання ягнят».
(3).
02.35 Комедiя «Крокодил розбушувався». (2).

IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.30 Спорт у Подробицях.
0 7 . 3 5 , 0 8 . 1 0 , 0 8 . 3 5 « Ра н о к з
Iнтером».

08.00,08.30,09.00,12.00,18.00
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Мiй ласкавий i нiжний
мент».
12.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.30,03.10 Х/ф «Матриця». (2).
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.45 Д/ф «Секретний доступ:
Ватикан».

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.05,03.00 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.15
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
00.45 Зоряний тест-драйв.
01.20 Голi i смiшнi.
02.10 Т/с «Дружини футболiстiв
5».
03.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».

понеділок
четвер

26 липня
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Золота медуза» (1)
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»
06.10,05.55 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00,05.10 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Безрiдний
дiд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 «Нова хвиля в Юрмалi-2012».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Небезпечний Бангкок». (2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Абетка
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д \\фільм «Магія
природи»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Формула успіху»
02.40 «Акценти»

ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55. 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20 9.35 12.00 13.45 22.20 23.20
0.30 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.50 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
17.20, 22.00, 0.00, 4.00 Погода
на курортах
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.00 «Малятко»
07.45,09.50, 14.50,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,
15.55,19.20,21.50,00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.35 Дом 2.
07.05,08.25 Мультик з Лунтiком.
07.40 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00 Єралаш.
09.10, 14.55 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20,19.35 Богiня шопiнгу.
12.55, 21.05 Т/с «Зайцев+1».
13.30,16.30 Одна за всiх.
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55 Чортицi в спiдницях.
16.55 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,02.50 УТЕТа тато!
19.10,02.25 БарДак.
21.40 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.30 Дайош молодьож!
23.05 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.30 Х/ф «Прогулянка».
02.00 Дом 2. Спецвипуск.
03.15 До свiтанку.

НТН
06.00 «Iсторiя України».
07.00 Х/ф «Вiчний поклик».
08.40,19.00,21.30,00.50,03.10,05.0
5 «Свiдок».
09.00,21.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
10.00,22.50 Т/с «Закон i порядок».
11.00,01.20 «Карнi справи».
12.00,02.10 Т/с «Iнспектор Деррiк».
13.15,19.20 Т/с «Танець горностая».
15.15 Х/ф «Майор «Вихор».
17.00 Х/ф «Вiчний поклик».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Банда «Джокера».
23.50 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
04.40 «Агенти впливу».
05.30 «Легенди бандитської Одеси».

СТБ
05.40 «Документальний детектив».
06.55,02.00 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.50 Т/с «Тетянин день».
13.50 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
15.55 «Усе буде добрi!»

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.10 «Зоряне життя. Мисливцi за
чужими чоловiками».
21.10 «Зоряне життя. Нещаснi в
любовi».
22.40 «Зоряне життя. Випробування смертю».
23.55 «Паралельний свiт».
01.10 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.30 «Вiкна-спорт».
03.40 Х/ф «Почни спочатку».
04.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Останнiй акорд».
05.50 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.25 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.25 Т/с «Татусевi дочки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.00 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Кухня на двох.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.10 Служба розшуку дiтей.
00.15 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Серцеїдки».
02.50 Т/с «Грань». (2).
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Обожнювана.
03.55,04.50 Зона ночi.
04.00 Українцi Надiя.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «2 смужки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Закрита школа».
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця

27 липня

07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
03.40 «Життя цiкаве».

04.00 Х\\фільм

16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Золота медуза» (1)
22.10 Х/ф «Гість» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00,05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Курортне
беззаконня».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 «Нова хвиля в
Юрмалi-2012».
00.25 Т/с «Мерсi» (2).
01.20 Т/с «Робота, що втекла» (2).
02.00 Х/ф «Iндi». (2).
04.30 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Гладіатори в природі»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Магія природи»
13.20 «Експромт»
13.50 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.

06.15,23.35 Дом 2.
07.05,08.25 Мультик з Лунтiком.
07.40 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00 Єралаш.
09.10, 14.55 Т/с «Ранетки».
10.10 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.05 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.20 Богiня шопiнгу.
12.55,22.30 Дайош молодьож!
13.30,16.30 Одна за всiх.
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55 Чортицi в спiдницях.
16.55 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30,19.35 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,03.05 УТЕТа тато!
19.10,02.40 БарДак.
21.05 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.40 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.30 Х/ф «Герцогиня». (2).
02.15 Дурнєв+1.
03.30 До свiтанку.

НТН
06.00 «Iсторiя України».
06.50 Х/ф «Вiчний поклик».
08.40,19.00,21.30,00.50,03.25,05.
10 «Свiдок».
09.00,21.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
10.00,22.50 Т/с «Закон i порядок».
11.00,01.20 «Карнi справи».
1 2 . 0 0 , 0 2 . 2 0 Т / с « I н с п е к то р
Деррiк».
13.15 Т/с «Танець горностая».
15.20 Х/ф «Добре сидимо!»
16.55 Т/с «Термiново в номер».
19.20 Х/ф «Оперативна розробка 2».
23.50 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
03.45 «Речовий доказ».
04.20 «Правда життя».
04.45 «Агенти впливу».
05.35 «Легенди бандитської Одеси».

СТБ
05.20 «Документальний детектив».
06.40 Х/ф «Солодка жiнка».
08.40,00.45 Х/ф «Американська
дочка».
10.45 «Зваженi i щасливi».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 «Правила життя.
Напiвфабрик ати: у пошук ах
м`яса».
18.50 «Правила життя. Упаковка.
Прихована загроза».

20.00 «Росiйськi сенсацiї. Як
заповiдали кумири».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Брат
за брата».
22.25 Х/ф «На мосту».
02.25 «Вiкна-спорт».
02.35 Х/ф «Не горюй!»
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.25 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,23.55 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.25 Т/с «Татусевi дочки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.50 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.50 Х/ф «Васабi».
22.50 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.00 Т/с «Загубленi». (2).
00.55 Т/с «Серцеїдки».
02.35 Т/с «Грань». (2).
03.15,03.55 Зона ночi. Культура.
03.20 Мовчазне божество.
03.35 Вiр менi.
03.45 Незнайомка.
04.00,04.10,04.30 Зона ночi.
04.05 Українцi Надiя.
04.20 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00 «Вдягни мене, якщо зможеш».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Закрита школа».
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,08.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.45 Олiмпiйський виклик.
08.00 Це було недавно, це було
давно. Л. Утьосов.
УТ-1.
12.40,15.10,19.25 Погода.
12.45 Школа юного суперагента.
13.05 Олiмпiйськi пристрастi.
Д/с «Нашi».
13.30 Олiмпiйськi iгри.
Академiчна гребля.
14.35 Олiмпiйськi пристрастi.
День.
15.00,00.00 Олiмпiйськi новини.
15.15 Зелений коридор.
15.35 Олiмпiйськi iгри. Бокс.
Дзюдо. Стрiльба з лука. Кульова стрiлянина.
18.40 Олiмпiйськi пристрастi.
Iншi новини.
19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
19.35 Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
20.00 Зворотний зв`язок.
20.10,21.20,00.15 Олiмпiйськi
пристрастi. Вечiр.
20.50 Мегалот.
21.00,02.15 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйськi iгри. Плавання. Пiвфiнал. Фiнал.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Олiмпiйськi пристрастi.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiйськi iгри. Бокс.
Фехтування. Спортивна
гiмнастика.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест дня.
02.35 Концерт до Дня Хрещення Русi.
«1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.40 «Справжнi лiкарi 2».
07.40 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою».
08.05 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька 3».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.05 «Свiт навиворiт 3».
12.10 «Велика рiзниця поукраїнському».
13.25 Комедiя «Татусь одружується».
1 5 . 2 5 К о м ед i я « Та к с о б i
канiкули».

17.15 Комедiя «Даїшники».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Вагiтна
бабуся».
00.00 Комедiя «Повстання
дружин». (2).
01.50 Трилер «Що приховує
брехня». (2).
03.15 Трилер «Мовчання ягнят». (3).

IНТЕР
05.35 «Парк автомобiльного
перiоду».
06.00 Т/с «Росiйський шоколад».
09.20 «Городок».
10.00,03.50 «Найрозумнiший».
11.55 Х/ф «Найщасливiша».
15.45 «Юрмала-2011».
17.35 «Вечiрнiй квартал. Спецвипуск».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.30,01.50 Х/ф «Матриця:
Перезавантаження». (2).
01.20 «Подробицi» - «Час».
ICTV
04.50,05.25 Погода.
04.55 Факти.
05.30 Iнший футбол.
05.55 Козирне життя.
06.45 Т/с «Полiцейськ а
академiя».
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.15 Квартирне питання.
11.15 Стоп-10.
12.15 Провокатор. Спецвипуск.
13.15 Спорт.
13.20 Твiй рахунок.
14.20 Дивитися всiм!
15.20 Х/ф «У смертельнiй
небезпецi».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Картина крейдою».
00.00 Наша Russia.
00.55 Голi i смiшнi.
01.50 Т/с «Тринадцятий».
03.20 Х/ф «Швидкi змiни» (2).
04.40 ПроЦiкаве.
04.45 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд
преси».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,08.40 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.00 Це було недавно, це було
давно. Л. Утьосов.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.45 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
09.00,10.20,14.30,17.00,18.15,1
8.50,20.50 Погода.
09.10 Смiшний та ще смiшнiший.
09.35 Крок до зiрок. Євробачення.
10.25 Олiмпiйськi пристрастi.
Ранок.
11.10 Олiмпiйськi iгри. Стрiльба
з лука.
12.25 Олiмпiйськi iгри.
Фехтування-М: Сабля. Одиночка. Чвертьфiнал.
13.30 Олiмпiйськi iгри. Плавання. Кульова стрiлянина.
14.40 Олiмпiйськi пристрастi.
День.
15.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
15.05 Олiмпiйськi пристрастi.
День. Д/с «Нашi».
15.45 Олiмпiйськi iгри. Бокс.
17.05 Олiмпiйськi iгри. Стрибки
у воду.
17.50 Олiмпiйськi пристрастi.
Iншi новини.
18.20 Дiловий свiт. Тиждень.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Шахтар» (Донецьк) - «Кривбас» (Кривий Рiг).
19.45 В перервi - Головний
аргумент.
21.00,02.15 Пiдсумки тижня.
21.20,22.50 Олiмпiйськi
пристрастi.
21.35 Олiмпiйськi iгри. Плавання. Пiвфiнал. Фiнал.
21.55 Олiмпiйськi iгри. Плавання. Фiнал. Брас.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.15 Олiмпiйськi пристрастi.
Вечiр.
00.30 Олiмпiйськi iгри. Бокс.
Фехтування. Бокс. Тенiс.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест
дня.
02.30 Головний аргумент.
02.40 Т/с «Операцiя «Пiлот».
04.20 Контрольна робота.
04.45 Околиця.
05.10 «Надвечiр`я».
«1+1»

06.20 «Концерт гурту «Джонас
Бразерс».
07.45 М/ф.
08.10 «Ремонт+».
09.00 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька 3».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Чотири весiлля».
12.10 «Велик а рiзниця поукраїнському».
13.05 Комедiя «Француз».
15.15,17.15 Комедiя «Даїшники».
19.30,23.10 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Джентльмени
удачi».
22.10 «Свiтське життя».
23.55 Бойовик «Кривава мама».
(3).
01.50 Комедiя «Повстання дружин». (2).
03.25 Комедiя «Крокодил розбушувався». (2).
04.55 Комедiя «Загубленi в
любовi».
IНТЕР
05.15 Т/с «Росiйський шоколад».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.10 Х/ф «Суєта суєт».
12.00 «Вечiрнiй Київ».
14.00 Т/с «Бiлий налив».
18.00,20.25 Т/с «Петрiвка, 38».
20.00 «Подробицi».
22.25,01.30 Х/ф «Матриця.
Революцiя». (2).
01.05 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Знак якостi».
ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00,04.35 Свiтанок.
06.35 Квартирне питання.
07.35 Дача.
08.20 Анекдоти по-українськи.
08.40 Твiй рахунок.
09.40 Дивитися всiм!
10.40 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
13.25 Т/с «Картина крейдою».
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Т/с «Без права на помилку».
23.40 Х/ф «Екзорцист. Початок». (2).
01.50 Iнтерактив. Тижневик.
02.05 Т/с «Полiцейськ а
академiя».
03.40 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ

28 липня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час
новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.20
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 1.15 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 17.20, 22.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.05, 15.55, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 1 на 1 з Миколою Вереснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10 Фільм-концерт «Вахтанг
Кікабідзе»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Кохання за
часів холери»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20,11.45, 12.55, 14.40,
18.30, 21.40,00.35 «Погода»
07.05, 11.55,17.00 «Сад. Город.

Квітник»
07.40 09.30 11.5016.50 17.50
19.05 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
09.00, 15.15,21.25 «Княгиня
Буковини»
09.10, 14.45 «Малятко»
09.40,19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Діти Хуанг Ши» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15, 14.35 Т/с «Iнтерни».
08.10,03.50 Х/ф «Бетховен 2».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00,19.20 «Нова хвиля в
Юрмалi-2012».
15.00 Т/с «Чиста проба».
17.00 Т/с «Пiлот мiжнародних
авiалiнiй».
22.10 Т/с «Бiгти».
00.10 Т/с «Година Волкова»(2).
02.00 Х/ф «Мертва вода». (3).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Герої фобій»
07.00,11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт»
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Європейським шляхом»
12.00 Д/фільм «Дива цивілізації»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Невигадані історії»
16.00, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»

29 липня
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,23.00,03.00,
05.00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10,
14.10,17.10,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.20 «Палата».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,20.20,01.00,05.15 «Час
iнтерв`ю».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 16.15, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00, 5.30 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Дружина пілота»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.30, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05,11.35 «Хендмейд»
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20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
03.30 Д \\фільм «Дива цивілізації»
04.30 «Пам’ять»

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00 Крутони.
11.35 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.45 Х/ф «Вуличнi танцi 3D».
15.40 Королева балу 2.
16.45 Дайош молодьож!
17.10 Х/ф «Бандитки».
19.00 Х/ф «Один вдома 3».
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.00 Х/ф «Чужий». (2).
00.15 Х/ф «Глянець». (2).
02.10 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
06.50 «Iсторiя України».
08.00 М/ф «Оггi та кукарачi».
09.00 «Вайп Аут».
10.00 Т/с «Термiново в номер».
12.00 Х/ф «Без строку давнини».
14.00 Д/ф «Мисливцi на
манiякiв».
15.10 Х/ф «Оперативна розробка 2».
17.15 Т/с «Кавалери «Морської
зiрки».
19.00 Т/с «Пороки та їхнi прихильники».
23.30 Х/ф «Жмурки». (2).
01.40 Х/ф «Темпеста». (2).
03.20 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
04.45 «Правда життя».
05.35 «Легенди бандитської
Одеси».
СТБ
05.20 М/ф: «Iвашка з Палацу
пiонерiв», «Малюк i Карлсон».
06.10 Х/ф «Червонi вiтрила».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».

10.00 Х/ф «Ас».
12.05 «Неймовiрна правда про
зiрок».
14.50 «Зоряне життя. Випробування смертю».
15.50 «Зоряне життя. Мисливцi
за чужими чоловiками».
16.55 «Зоряне життя. Нещаснi
в любовi».
18.00 Т/с «Почати спочатку.
Марта».
22.00 «Моя правда. Наталя
Корольова».
23.00 «Моя правда. Серьога.
Життя пiд грифом «таємно».
00.05 «Моя правда. Дмитро
Дюжев».
01.05 Х/ф «Покровськi ворота».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Останнiй акорд».
06.55 Iнтуїцiя.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Кабрiолiто.
11.00 Пiкнiк.
12.00 Новий погляд.
13.00 Кухня на двох.
14.05 «Красунi».
15.10 Х/ф «Татовi знову 17».
17.15 Х/ф «Щоденники нянi».
19.40 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Дружина
мандрiвника в часi». (2).
02.00 Т/с «Серцеїдки».
03.35 Зона ночi. Культура.
03.40 Швидкоплинний сон.
04.20,05.00,05.10 Зона ночi.
04.25 Пристрастi навкол о
символiки.
04.45 Справа про возз`єднання.
05.05 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф «Великий фiльм про
П`ятачка».
11.15 «Звана вечеря».
12.20 Т/с «Сашка, любов моя».
16.05 Т/с «Почуй моє серце».
18.00,00.55 Т/с «Корабель». (2).
21.15 Т/с «Надприродне». (2).
03.25 «Нiчне життя».
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07.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «Практичне керівництво для екстремального
туриста»
08.10 09.35 11.50 17.20 19.00
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 15.20,23.45 «Відпочинок
на 5 зірок»
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Княгиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.45 Х/ф «Огонь, вода і... мідні
труби» (1)
17.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Мертвий сезон» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
06.45,19.00,03.20 Подiї.
07.10,03.40 Х/ф «Бетховен 3».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11 . 1 0 « Н о в а х в и л я в
Юрмалi-2012».
14.00, 22.10 Т/с «Iнтерни».
15.10 Т/с «Чиста проба».
16.10 Т/с «Пiлот мiжнародних
авiалiнiй».
19.20 «Нова хвиля в
Юрмалi-2012». Гала-концерт.
Закриття фестивалю.
00.00 Т/с «Година Волкова» (2).
01.50 Х/ф «Смертоносна зграя».
(2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Мініатюри в природі»
07.00,11.56, 14.00, 19.20, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Лідери якості»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Дива
цивілізації»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00, 22.00, 01.40 Х/фільм

17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Формула успіху»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 М/ф «Алiса у Дивосвiтi».
11.00 М/ф «Алiса у Задзеркаллi».
11.50 Х/ф «Вуличнi танцi 3D».
13.45 Крутони.
14.20,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.10 Х/ф «Бандитки».
17.00 Х/ф «Один вдома 3».
19.00 Королева балу 2.
21.45 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.10 Х/ф «Заслiпленi бажанням». (2).
01.00 Дурнєв+1.
01.25 Х/ф «У вiдкритому морi».
03.10 До свiтанку.
НТН
06.00 «Полiттерор».
06.50 «Iсторiя України».
08.00 М/ф «Оггi та кукарачi».
09.10 М/ф «Мауглi».
10.20 Т/с «Кавалери «Морської
зiрки».
12.15 «Легенди карного розшуку». Банда «Джокера».
13.00 «Бушидо. Схiднi єдиноборства».
15.15 «Речовий доказ». Особливо небезпечнi вбивцi.
15.55 Т/с «Євлампiя Романова.
Слiдство веде дилетант 2».
18.00,04.35 «Агенти впливу».
18.30 Х/ф «Мамо, не журись!»
20.30 Х/ф «Листоноша». (2).
00.15 Х/ф «Папарацi». (2).
01.55 Х/ф «Смертоноснi землi».
(2).
03.35 «Речовий доказ».
05.00 «Правда життя».
05.30 «Легенди бандитської
Одеси».
СТБ
05.35 М/ф: «Дюймовочка», «Зачарований хлопчик».
06.45 Х/ф «Полiцейськi i злодiї».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

09.00 «Їмо вдома».
10.55,00.10 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.55 «Караоке на Майданi».
12.55 «Зоряне життя. Замiж за
iноземця».
14.00 «Росiйськi сенсацiї. Брат
за брата».
15.00 Т/с «Почати спочатку.
Марта».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Мама напрокат».
22.05 Х/ф «Доглядальниця».
01.10 Х/ф «Любов зла».
02.35 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Останнiй акорд».
06.25 Клiпси.
06.45 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
08.00,09.30 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
08.20 М/с «Качинi iсторiї».
09.50 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
11.00 Хто зверху?
12.55 Шури-Амури.
13.55 Мачо не плачуть.
15.00 «Красунi».
15.40 Х/ф «Щоденники нянi».
17.50 Х/ф «Васабi».
19.45 Х/ф «Останнiй самурай».
22.50 Х/ф «Крутi хлопцi». (2).
00.45 Спортрепортер.
00.50 Т/с «Серцеїдки».
02.35 Зона ночi. Культура.
02.40 Княгиня Ольга.
02.55 Яготинське лiто.
03.05 Софiя - дитя любовi.
03.20,04.10,05.05 Зона ночi.
03.25,04.15 Богдан Ступка.
Жива легенда.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Великий фiльм про
П`ятачка».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Класний мюзiкл 2».
12.25 Т/с «Почуй моє серце».
14.20 Х/ф «Найвродливiша».
17.05 «Таємницi долi».
18.00,00.55 Т/с «Корабель». (2).
21.15 Т/с «Надприродне». (2).
03.20 «Нiчне життя».
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Із сімейного архіву – про столяра-інтелигента, який знав 5 мов
або Історія однієї світлини
Зберігається вона в сімейному
архіві професора-хіміка, громадського
екологічного діяча та члена Спілки
журналістів України Яреми Юрієвича
ТЕВТУЛЯ. Звернувся ж він до неї після
того, як прочитав у минулому числі
«Версій» інформацію ««В огорожі ЧНУ
знайшли замуровані ворота». Публікація
й підштовхнула пана Ярему до написання
невеличкої оповіді з родинної історії.
Бо, як з’ясувалося, двері-ворота, про
які йдеться, робив дід Яреми Тевтуля по
материнській лінії Костянтин Будний.
– В огорожі парку центральних корпусів ЧНУ,
з боку вул. Й.Главки, тривалий час були дерев’яні
двері – орієнтовно в середній частині муру. Прогулюючись вулицями міста чернівчани сприймали їх
як закономірність, але з романтичним підтекстом.
Адже в будь-якому романі про давні часи завжди
описувалися парки з потаємними проходами, через
які можна було крадькома покинути палаци.
...Після завершення Другої світової війни, яка
завдала непоправної шкоди чернівецькій резиденції, замовлення на виготовлення нових дверей
отримав столяр Костянтин Миколайович Будний.

Третій ряд, четвертий зліва – Костянтин Будний серед учасників українського
театрального гуртка (1925 р.). Його дружина Юлія у другому ряду перша справа.
Це був відомий майстер столярних виробів, про що
свідчить реклама в календарі довоєнного періоду.
Наведу її повний текст, тогочасна орфографія
реклами збережена: «Константин Будний столяр

мебльовий звичайних і люксусових виробів. У
Чернівцях, вул. Долинська, ч. 2, коло резеденциї».
Двері майстер виготовив і встановив, але в
50-60-их роках минулого століття ними не корис-

Буковинці зрозуміли: Добровільна участь у
страхуванні збільшує розмір пенсії

Зарахування страхового стажу членам фермерських та особистих селянських господарств
Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» (далі
– Закон) передбачає, що особи, які не
підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню, можуть набути
необхідний страховий стаж, сплачуючи
добровільно єдиний соціальний внесок.
Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону
на добровільну сплату єдиного внеску
мають право й члени фермерських та
особистих селянських господарств (в
Чернівецькій області на початок 2012
року їх нараховувалось 898 та 176,6 тис.
відповідно).
Щоб оформити добровільну сплату
єдиного соціального внеску, члени фермерських та особистих селянських господарств подають в орган Пенсійного фонду
за місцем проживання такі документи:
• заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, в якій зазначають, у якому виді загальнообов’язкового
державного соціального страхування
вони бажають брати участь;
• документ, що підтверджує їхнє
членство в такому господарстві;
• копії таких документів: довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера
(за наявності); трудової книжки (за наявності) та документа, що посвідчує особу.
З особою, що подала заяву про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки

викладених у заяві відомостей орган Пенсійного фонду України не пізніше як через
30 календарних днів із дня отримання
заяви укладає договір про добровільну
участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Договір про добровільну участь набуває
чинності з дня його підписання. Добровільна участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні
передбачається на строк, зазначений в
договорі, але не менше 1 року.
Орган Пенсійного фонду відмовляє
в укладенні договору про добровільну
участь у разі, якщо особа:
• підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню
з того ж виду страхування, який вона обрала для добровільної участі;
• подала неповні або недостовірні
відомості;
• раніше уклала договір про добровільну участь, дію якого не припинено
або за яким не виконано передбачені в
договорі умови;
• бажає укласти договір на період
менше одного року.
Розмір єдиного внеску розраховується від суми, яку такий платник визначає
самостійно, але не більше за максимальну
величину (яка дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних
осіб) бази нарахування єдиного внеску,
яку встановлено в законі, і не менше за
розмір мінімального страхового внеску
за кожну особу, і становить:

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні – 33,2%,
у загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні на випадок безробіття – 1,5%, у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 1,9%, у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності - 1,51%.
Члени фермерських та особистих
селянських господарств, які уклали договір про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного
соціального страхування, сплачують
єдиний внесок щомісяця в розмірі, який
визначено в договорі, за кожний місяць до
20 числа місяця, наступного за місяцем, за
який його сплачують.
Сплата внесків до фондів соціального страхування надає
можливість формувати страховий
стаж, необхідний для отримання
в майбутньому пенсій, а також
право на отримання лікарняних,
декретних, путівок для оздоровлення та інших виплат.

Наталія ТЕЛЕШМАН, головний
спеціаліст управління надходження
доходів

З 1 липня перераховано пенсії колишніх військовослужбовців

На Буковині завершено черговий
етап реалізації соціальних ініціатив Президента України В.Януковича у сфері
пенсійного забезпечення. У порядку,
визначеному постановою Кабміну України від 23.04.2012 №355, з 1 липня ц.р.
головним управлінням Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області проведено
перерахунки розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб».
Перерахунку підлягали пенсії 7805
осіб, а це – 98% загальної чисельності буковинських пенсіонерів-військовослужбовців. У підвищених розмірах пенсійні
виплати надійшли на рахунки зазначених
осіб уже в першій декаді липня. Загалом,
виплати пенсіонерів силових структур
підвищилися в середньому на 170,70
грн. Порівняно з минулим роком середній
розмір пенсій зріс на 11,8% і у липні цього

року становить 1981,68 грн.
Липневе підвищення – перший із трьох
проголошених Президентом етапів поступового покращення умов пенсійного
забезпечення осіб, які вийшли на пенсію з
військової служби: наступне підвищення
– до 23% – очікується вже у вересні ц.р., а
на початку наступного року пенсії пенсіонерів-військовослужбовців зростуть до 35%.

Прес-служба ПФУ
в Чернівецькій області

тувалися.
Як на мене, цікаво дізнатися, що ж собою
уявляли тогочасні майстри? Як не дивно, але
йдеться про різнобічно освічених людей. Скажімо, Костянтин Будний був активним учасником
українського хору товариства «Міщанський
хор», а також українського театрального гуртка
товариства «Руська бесіда». Про це неодноразово
згадується в Альманасі, який побачив світ 1926
року до 25-річного ювілею товариства. Костянтину
Будному на той час було 33 роки. Народився він у
Чернівцях в українській родині. Його дружина Юлія
походить з родини Робачиків. Вона сестра відомих
музичних діячів Буковини Кирила й Івана Робачиків, засновників згаданого товариства, диригентів,
організаторів хору й драматичної секції. Вони також
є на цій світлині.
Юлія мала гарний голос і співала у хорі. Костянтин і Юлія дбали про музичну освіту своїх дітей – а
їх було троє. Сестри Меланія і Дарина (мати автора
публікації – ред.) вчились гри на цитрі у приватної
вчительки, а фортепіано опановували в гуртку
Музичного товариства (тепер це Чернівецька філармонія). Їх молодший брат Яротей вправно грав
на скрипці, організував самодіяльний оркестр,
брав участь у драматичних виставах.
Як і більшість буковинців того часу, в сім’ї
спілкувалися українською, але володіли німецькою й румунською, за потреби перекладали з
французької й італійської. Як бачимо, далеко не
хлібом єдиним жили наші предки – люди грамотні,
освічені, культурні.

Запитуєте - відповідаємо
«У вересні 2011 року після звільнення з посади державного службовця за станом здоров’я мені призначили пенсію відповідно до статті
37 Закону України «Про державну службу». У квітні 2012 року я досягла 55-річного віку. Чи виплачуватимуть мені призначену пенсію,
якщо я працюватиму на посаді, яка не належить до державної служби?
– Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» (зі змінами, внесеними Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», які набули чинності з 1 жовтня
2011 року), призначена пенсія з урахуванням статті 21 Закону України «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян літнього віку в Україні» до досягнення пенсійного віку, визначеного, зокрема,
в частині першій цієї статті, пенсіонерам, які працюють, не виплачується.
Згідно із частиною першою цієї статті, отримувати пенсію державних
службовців мають право жінки, які досягли пенсійного віку, визначеного
в статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування». Зокрема, відповідно до статті 26 зазначеного Закону, жінки,
які народилися в квітні 1957 року, мають право на пенсію за віком після
досягнення 56 років.
Таким чином, після 1 жовтня 2011 року в період роботи (на будь-якій
посаді) пенсію Вам не виплачуватимуть до досягнення Вами віку 56 років.
«Чи зараховують доплату за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника, індексацію грошових коштів та одноразові
виплати до свят у заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»?»
Згідно зі статтею 37 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), пенсію державним службовцям призначають у відсотках від суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Заробітна плата державних службовців, відповідно до статті 33 Закону,
складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Питання ж визначення
заробітної плати, яку враховують для обчислення пенсії державного службовця, врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня
2000 року №865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів
заробітку для обчислення пенсії». Оскільки доплату за виконання обов’язків
тимчасово відсутніх працівників, індексацію грошових коштів та одноразові
виплати до свят, окрім премій, не передбачено в статті 33 Закону, то їх і не
включають у заробітну плату, з якої обчислюють пенсію.
«Чи мають право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці у зв’язку зі збільшенням посадових
окладів суддям, які працюють, відповідно до статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»?
Згідно з частиною четвертою статті 138 Закону України «Про судоустрій
і статус суддів» (далі – Закон), у разі зміни розміру грошового утримання
суддів Конституційного Суду України відповідно відбувається перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.
Отже, Закон не передбачає здійснення перерахунку довічного грошового
утримання суддям у відставці, крім суддів Конституційного Суду України.

Підготувала Олена БУГА, головний спеціаліст управління пенсійного
забезпечення
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на дозвіллі

Те, що Чернівці – місто туристичне, і готелів для туристів у його центрі,
на околиці та у передмісті вдосталь – справа звична. А от готель для песиків
– цікавинка, про яку чули та знають не всі. Вирушаючи у відрядження чи на
відпочинок, а, може, й просто на день-два до родичів, свого чотирилапого
улюбленця, виявляється, можна залишити у… спеціальному готелі для собак.
– Знаєте, спочатку ми їх годуємо, а вже потім
можемо самі поїсти, трохи відпочити, а далі – знову до роботи. Бо ж спілкування з собаками – по-

У собачому готелі є
навіть біотуалети

– Готель наш існує вже близько трьох років, – каже Лілія. – Загалом, ми вже багато років
утримуємо власних собак. З часом з’явився й розплідник, а згодом виникла ідея створити ось такий
готель, бо багато друзів, знайомих телефонували

– Коли приймаємо собаку, обов’язково обговорюємо з господарем звички собаки, вподобання
в їжі, – розповідає Лілія Александрова. – Маленькі
собачки, які звикли жити у квартирі, живуть у нас
у будинку, більші за розміром – у спеціально облаштованих вольєрах, де є підлога з підігрівом,
спеціальні ліжечка та біотуалети.
Часто, щоби переселенцям було легше призвичаїтися до тимчасових умов, господарі привозять
й невеличкі будиночки для собак, в яких тварина
спить удома – за наявності домашнього запаху їй
легше адаптуватися на новому місці.
– Утім, проблем із адаптацією не виникає.
Оскільки собак досить багато, то новоприбулий
швидко звикає до гурту. Окрім того, цілий день
у нас триває вигул собак, а песикам, які весь час
проводять у тісних міських квартирах, волі тільки
й треба!, – каже господиня готелю.
Задовольняють тут навіть уподобання тих
гостей готелю, які звикли увесь час проводити на
руках у господарів.

Господарі – на морі, домашній
улюбленець – у готелі

Веселі будні готелю для собак
стійний рух, – каже Лілія. – В них ніколи не буває
поганого настрою – вони завжди готові дарувати
свою увагу і вдячність. Коли здорові, тоді і настрій
у них гарний. Проте, захворіти може не тільки людина, а й собака – в собак також може боліти живіт, бути застуда, або вивих кінцівки. І важливо,
щоби в таких випадках чотирилапий улюбленець
вчасно отримав ветеринарну допомогу.
Оскільки в пані Лілії значний досвід утриман-

і запитували, чи можна нам віддати свого собачку
на певний час.
Оскільки господарі готелю утримують вдома
чотирилапих маленьких порід, то й на проживання приймають тільки невеликих собак – щоби між
власними тваринами та постояльцями не виникало конфліктів. У садку Лілії граються тойтер’єри,
чіхуа-хуа, мопс. Ще на тимчасове утримання
приймають кокер-спаніелів і такс.

– Іноді, коли люди привозять вихованців
до нас на час відпустки, то важко розрізнити,
якої породи собака – настільки її загодували, –
говорить Лілія. – А собакам надмірна вага дуже
шкодить, передусім, негативно впливає на серцево-судинну систему.
Доки господарі відпочивають на прогрітому
сонцем піску і купаються в морі, їх улюбленець
набирається здоров’я у готелі для собак. Із їхньою
зайвою вагою пані Ліля бореться здоровим харчуванням та забезпеченням постійної активності
– тобто прогулянками надворі.
– Були навіть випадки, коли, повернувшись
з відпочинку, господарі казали, що в їхнього собаки тепер і породу можна розгледіти, – каже
Лілія. – Підтягнута, рухлива тварина. Бо ж хороший вигул – це найкраще для собаки.
Залишивши тваринку в готелі, господарі
можуть бути цілком спокійні за неї, а забираючи
свого улюбленця додому, отримують консультацію щодо правильного утримання та збалансованого харчування песика.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

На подвір’ї чернівецької
школи невдовзі оселиться… слон
Ще донедавна школу №5 у Чернівцях «прикрашав» пень від старої
зрубаної тополі, а вже за тиждень на його місці «оживе»… африканський
слон. Над остаточними штрихами його зовнішності «чаклує» відомий
чернівецький майстер з художньої різьби по дереву Сергій КУЗНЄЦОВ.
Робота кипить: під рукою скульптора – різноманітні стамески, киянка, перфоратор. За їхньої
допомоги у слона вже з’явилися вуха, хобот, бивні,
а тепер чітких обрисів набуває погляд.
– Перфоратор допомагає працювати, бо ж
постійно бити киянкою важко, – каже пан Сергій. –
Ним відсікаю все зайве, залишаючи лише потрібне.
Далі беру киянку і підчищаю деталі, а різцем приводжу до того вигляду, який задуманий, уточнюю
дрібні деталі.
Робити з невиразного виразне, вдихати життя
у неживе для Сергія Кузнєцова справа звична, бо ж
художньою різьбою по дереву займався все життя:
з дитинства, потім під час навчання, потім з різьбленням була пов’язана робота. Ідеї та матеріал
для їх втілення він може побачити просто йдучи
вулицею – власне так, як це сталося з майбутнім
слоном: Сергій Юхимович помітив неприглядний
пеньок, коли проходив повз навчальний заклад
на вул. Л. Українки. Тоді й вирішив запропонувати
таку нестандартну ідею – «оселити» біля школи
слона.
– Саме дерево підказало мені, що з нього вре-

шті вийде, бо ж уже мало певну подібність. Я тільки
підкреслив ті риси, які вже заклала у цей матеріал
природа, – розповідає майстер. – Скульптура ще
не завершена, але вже можна розгледіти схожість
на тварину з хоботом, яку так люблять діти.
А для того, щоби ніхто зі школярів не поранився, скульптор обережно заточує всі деталі,
не залишаючи нічого гострого: тому так навіть
найспрагліші до дослідження всього нового діти
не нашкодять собі, розглядаючи новий набуток
шкільного подвір’я. Подумав Сергій Кузнєцов і про
те, аби подовжити життя цього велетня з теплих
країв – витесуючи слона з дерева, не робить таких
частин скульптури, які можна було б відламати,
перевіряючи на міцність.
До кінця тижня майстер художньої обробки
дерева планує завершити своє творіння. Каже,
що коли мине трохи часу, дерев’яна скульптура
набуде свого остаточного вигляду за кольором –
дерево потьмяніє, стане однотонним і виглядатиме
ще краще.
Імені диво-слон поки що не має, тому кожен,
хто на нього дивитиметься, матиме змогу при-

думати тварині ім’я. Слон має
спокійний та дружній характер і
охоче фотографуватиметься з відвідувачами.
Окрім слона, у творчому доробку Сергія Кузнєцова вже є інші скульптури.
Зокрема, на території музею
народної архітектури та побуту розмістили Чугайстра і
Лісовика, казкових персонажів
авторства пана Сергія можна
побачити й прогулюючись парком за ЧНУ ім. Ю.Федьковича.
Майстер завжди радий зробити щось нове та цікаве, проте, говорить, не завжди можна
знайти дерево потрібного діаметру, щоби витесати з нього об’ємну
скульптуру. І тому добре, що в
Чернівцях ще не перевелися пні.
І цілком можливо, що незабаром поряд зі слоном
з’явиться більш звична для
наших країв тварина – лисиця. Ескіз майбутнього
витвору Сергій Кузнєцов
вже підготував.

Любов НЕЧИПОРУК,
«Версії»

Зірки радять пом’якшити свою вдачу, і підкорювати
колег по роботі тільки професіоналізмом і чарівністю.
Ваші стосунки з коханою людиною стануть набагато

або Мігрень провокує їжа, стрес, екологія…

ня собак, то в багатьох випадках вона знає, як допомогти тваринці. Якщо ж випадок серйозніший
– на допомогу завжди прийде кваліфікований
ветеринар, з яким співпрацюють уже впродовж
тривалого часу.

Зі звичайного пня вийшов незвичайний слон

ОВЕН

Сильний пульсуючий
нестерпний біль, який раптово
розпочинається в одній
півкулі голови… Знайомі вам
симптоми п’ятого прокуратора
Іудеї, які точно описав у романі
«Майстер і Маргарита» лікар
та письменник Михайло
Булгаков?
Загадкова гемікранія – сильний пульсуючий біль в одній частині голови в
супроводі з нудотою, непереносимістю
яскравого світла, сильних запахів та звуків – багатьом людям відома як мігрень.
Це найпоширеніше та найнестерпніше нездужання. Зазвичай мігрень
не пов’язана з артеріальним тиском,
м’язовим напруженням або шийним
остеохондрозом. Цей головний біль
судинного типу: стінки кровоносних
судин розширюються і тиснуть на нервові клітини. Багато хто вважає, що
мігрень – суто жіноча хвороба, пов’язана
з щомісячними гормональними змінами.
Це правильно тільки частково. Адже
нападами мігрені часто страждають і чоловіки. Відомо, що багато відомих людей
з неординарним розумом – видатні політики, вчені, письменники (Цезар, Наполеон, Ньютон, Дарвін, Фрейд, Гейне,
Мопассан, Чехов, Булгаков) страждали
на гемікранію. Тому однією з причин
головних болей спеціалісти вважають
напружену розумову діяльність, амбіційність та високий ступінь відповідальності. Але спровокувати напад мігрені
можуть ще багато інших факторів: стрес,
недосипання або, навпаки, надлишок
сну (мігрень «вихідного дня»); голод та
надмірне виживання продуктів, багатих
на тирамін (какао, шоколад, молоко,
сир, копченості, консерви, горіхи, яйця,

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.»
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – домоволодіння з господарськими будівлями та спорудами та земельна ділянка загальною площею
0,2490 га., розташовані за адресою: с. Валя Кузьмін по вул.
8-го березня, Глибоцького р-ну, Чернівецької області., що
належить на праві власності Луцу Дмитру Георгійовичу
(вул. 8-го березня, с. Валя Кузьмін, Глибоцького р-ну,
Чернівецької області, код 2307205358). Ломоволодіння
складається з саманного житлового будинку літ.А загальною площею – 37,40кв.м, цегляного двохповерхового
житлового будинку літ.Ж загальною площею – 152,90кв.м,
господарських будівель та споруд в переліку: гараж літ.Б
площею забудови – 31,60кв.м, сарай літ.В – 27,30кв.м,
сарай літ.Г – 39,60кв.м, сарай літ.Д – 42,70кв.м, вбиральня
літ. Е, погріб літ.ПГ., огорожа №1-2, криниця №3. Жиловий
будинок літ.А складається з: коридор – 4,30кв.м, кухня –
7,50кв.м, 1-а кімната – 10,60кв.м, 2-а кімната – 6,40кв.м, 3-а
кімната – 8,60кв.м. Будинок літ.Ж складається з: коридор
– 9,00кв.м, коридор – 15,90кв.м, 1-а кімната – 16,70кв.м,
2-а кімната – 12,10кв.м, кухня – 12,10кв.м, кладова –
7,80кв.м, 3-а кімната – 26,30кв.м. Мансарда складається з:
коридор – 15,90кв.м, 1-а кімната – 16,50кв.м, 2-а кімната
– 16,30кв.м. Фундаменти бетонні, цегляні, стіни – саман,
цегла, ракушняк, дах – шифер. Технічний стан житлової
забудови характеризується як добрий з ремонтом, господарських будівель та споруд – задовільний. Домоволодіння
розташовано на земельній ділянці за кадастровим номером
7321080500:01:002:0049 площею 0,2490 га з цільовим
призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка з незначним ухилом, з
задовільними фізичними характеристиками, забезпечена
мережами електроосвітлення, водопроводу та каналізації,
розташована в районі житлової забудови центральної
частини населеного пункту. Під’їздна дорога з твердим покриттям. Майно належить боржнику на підставі: Свідоцтва
про право власності на нерухоме майно серія САА № 797026
від 26.03.2004, державного акту на земельну ділянку ЧВ №
080204 від 10.08.2004 року.Стартова (початкова) ціна –
866367,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612075 від 27.06.12).
Гарантійний внесок – 43318,35 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ВАТ „Державний ощадний банк України” Філія – Чернівецьке
обласне управління (м. Чернівці, вул. Червоноармійська,
244).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на
використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення
платежу: гарантійний внесок для філії 26 . Посилання в
платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 06 серпня 2012 р. об 16:00 год. за
адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Валя
Кузьмін, в приміщенні селищної ради.Остаточний термін подачі заяв 06 серпня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об’єкт по лоту №1 здійснюється протягом
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО
856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС
Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00
год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.Довідки
за телефонами: 098 383 33 39

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ
помідори, селера, цитрусові); алкоголь
(особливо шампанське, червоні вина та
пиво); деякі лікарські препарати (нітрогліцерин); яскраве, особливо миготливе
світло; сильний шум, неприємний запах;
зміна погоди. Навіть довготривала поїздка у транспорті – сильний вестибулярний
подразнювач.
Медики вважають, що глобальне потепління, погіршення екології, робота за
комп’ютером ті інші «досягнення» сучасної цивілізації здатні спровокувати сильні
напади мігрені.
Якщо вас почали мучити сильні головні болі – не поспішайте ставити діагноз
самотужки – зверніться до лікаря і пройдіть медичне обстеження. Тільки спеціаліст призначить вам ліки від головного
болю, які підходять саме вам.

Якщо ліки не
допомагають…

Якщо ж діагноз підтверджений, але
«ідеальної» пігулки від болю ви не знайшли – зверніться до народної медицини.
Можна спробувати контрастні або гарячі
гірчичні ножні ванни. Полегшують біль
компреси на чоло, до того ж, одним допомагають холодні, іншим, навпаки, – гаря-
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Гороскоп на тиждень

Хвороба розумних людей

Постояльці з характером

У кожного собаки власний характер. І це один
із перших принципів у ставленні Лілії до тварин.
До постояльців готелю, як і до власних песиків,
господиня шукає підхід – до кожного свій. Але всі
вони однаково люблять ласку. Буває навіть, що
сваряться між собою, якщо взяти на руки когось
одного.
– От чіхуа-хуа Целісія, якій уже рік і три
місяці, – дуже розумний песик, Комарик – дуже
велелюбний, Леді полюбляє огірки, а мопс Боніфацій з’їдає все, що йому кладуть у миску, – розповідає про собак, що граються поряд, Ліля. – А от
тойтер’єр Оскар, господарі якого поїхали відпочивати, любить бути на руках і нікого не підпускає
до мене. Він – хлопець з характером.
Лілія Александрова переконана, що займатися
собаками можна тільки тоді, коли їх по-справжньому
любиш. І вони відчувають, як до них ставляться. Їм
притаманні такі ж емоції, що й людям – вони ревнують, радіють, нудьгують. Коли Лілія кличе когось
із песиків до себе, то лагідно каже: «Йди до мами».
І справді, дивлячись, як вона порається біля них,
складається враження, що вони – діти.

оздоровчі

Версі ї

Версі ї

У собачому готелі у Чернівцях –
п’ятизіркові умови проживання

Щоби влаштувати свого песика до готелю,
підготуйте довідку від ветеринара про проведені
йому щеплення. За символічну плату тваринці забезпечать дворазове збалансоване харчування,
вигул, гарні умови перебування, і, найважливіше,
– любов, запевняє господиня готелю для собак Лілія АЛЕКСАНДРОВА. На подвір’ї пані Лілії
затишно, доглянута територія обійстя, в садку, на
газонах, біля будинку прогулюються постояльці.
І всі вони – оточені її увагою: одних вона встигає
взяти на руки, інших погладити, а декому просто
сказати слово – і собаки вже з того радіють.

№29 (446) 19.07.2012 - 25.07.2012

чі. Спробуйте заварену перцеву м’яту або
мелісу – пийте чай три рази на день до їжі.
Якщо ж напад мігрені розпочався під
час подорожі, коли під руками нічого немає, можливо, допоможе масаж. Масуйте
шкіру голови від ділянки чола до потилиці.
Це можна робити як просто руками, так і
за допомогою масажної щітки чи щіткирозчіски.
Якщо ви помітили, що найчастіше напад мігрені стається в дорозі (наприклад,
у поїзді чи літаку), придбайте невелику
подушку, наповнену сухим листям евкаліпту, смирни, лавру та вишні (у випадку,
коли у вас немає алергії та сильні запахи
під час мігрені вас не дратують). Намагайтеся заснути на такій лікувальній подушці
або хоча б прикладіть до ділянки голови,
яка болить.
Найкраща профілактика мігрені –
здоровий спосіб життя, міра в усьому та
фізкультура. Тренування у спортзалі
підвищують тонус організму, а вправи на
свіжому повітрі кілька разів на тиждень за
своєю дією та ефективністю пропорційні
дії деяких ліків. І не забувайте про здоровий сон, помірну роботу за комп’ютером та
прогулянки на свіжому повітрі!

РАК

ЛЕВ

ДІВА

Вл. інф.

ТЕРЕЗИ
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – трьохкімнатна квартира загальною площею – 56,00кв.м., яка розташована за адресою м.
Чернівці, вул.пр. Незалежності, 64/28 та є власністю Кравчук С.І., Кравчук І.П., Руснак А.М., м. Чернівці, вул. пр.Незалежності,
64/28(інд.код Кравчук С.І. 2183215042; Кравчук І.П. інд.код 2232822919; Руснак А.М. інд.код 3005908337). Квартира розташована на третьому поверсі та складається з: коридору площею – 5,20кв.м., санвузол – 2,80кв.м., кухня – 5,80кв.м., 1-а
кімната – 19,00кв.м, 2-а кімната – 10,50кв.м, 3-а кімната – 10,40кв.м, дві кладочки площею, 0,70кв.м та 0,90кв.м. є вихід на
балкон. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтво про право власності №41759 від 10.06.2004р. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 278720,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612026 від 22.03.12).Гарантійний внесок – 13936,00
грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Наші люди», м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, 31.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння
та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 06 серпня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2АОстаточний термін подачі
заяв 06 серпня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208
в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна : ЛОТ № 1 –частина приміщень, які розташовані у житловому будинку та складають 49/100 частини будинку. Загальна
площа 49/100 складає 164,90кв.м., які розташовані у житловому будинку по1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці та належать
на праві приватної власності Українець М.Д. (1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці). Частина приміщень (коридор позначений
цифрами 1-10, 7,90кв.м; передпокій 1-11, 22,60кв.м; кухня 1-12, 18,40кв.м; вбиральня 1-13, 3,60кв.м; передпокій 1-16,
25,80кв.м; житлова кімната 1-17, 17,40кв.м; комора 1-18, 2,2кв.м; ванна 1-19, 7,20кв.м; веранда 1-20, 10,60кв.м,; житлова
кімната 1-21, 24,60кв.м; житлова кімната 1-22, 24,60кв.м). Частина приміщень розташовані в цегляному житловому будинку
загальною площею – 338,50кв.м. В наявності є криниця літ.К, огорожа №1,2. Майно належить боржнику на підставі рішення
Апеляційного суду Чернівецької області від 15.06.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 366473,50 грн. (без
ПДВ) (договір № 2612028 від 22.03.12).Гарантійний внесок – 53138,65 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:Українець М.І. (1 пров. Курильський, 4, м. Чернівці).Гарантійний внесок вноситься на
поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим. Торги призначені на 06 серпня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська,2А.
Остаточний термін подачі заяв 03 серпня 2012 р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт Лот №1 здійснюється
протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
№ р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС
Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за
телефонами: 098 383 33 39
Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна
(предмета іпотеки), а саме: Лот №1: будівля літ. «А» (офіс, службові) загальною площею 390,20 кв. м, яка знаходиться
за адресою: м. Чернівці, вул. П.Целана, буд. 19. Будівля літ. «А» являє собою одноповерхову з підвалом та мансардою
адміністративну будівлю загальною площею 390,20 кв. м, в тому числі: площа підвалу - 80,70 м.кв., 1-го поверху – 205,40
м.кв, мансарди – 104,10 м.кв., площа забудови – 271,00 м.кв., висота приміщень підвалу – 1,90 м, висота приміщень 1-го
поверху 3,30 м, висота приміщень мансарди 2,75/1,25 м, фундамент – бутовий стрічковий, матеріал стін – цегла, перекриття – дерев’яні балки з підшивкою, оштукатурені, дах – дерев’яний, двосхилий, покрівля – металева, підлоги – дощата,
паркетна, лінолеум, обладнана системами електроосвітлення, водопостачання, водовідведення, газопостачання, опалення центральне), знос-53%. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Будівля належить боржнику на праві
власності на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна (ВЕК/№889787-ВЕК№889788) від 21.06.2007 року /в
реєстрі №2076/. Земельна ділянка площею 0,0406 га, на якій розташована дана будівля, перебуває в оренді згідно договору
оренди землі, посвідченого 18.07.2007 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Іпатовою
М.М. за реєстр. №2814. Стартова (початкова) ціна – 1038740,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 51937,00грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржник: Мале приватне підприємство «Пріма-газ» (м. Чернівці, вул. Садгірська, 32/3,
код за ЄДРПОУ 33090138). Стягувачі: ПАТ Банк «Фінанси і кредит» в особі ЧОД філії ПРУ (м. Чернівці, вул. Головна, 84, код
ЄДРПОУ 20539586). Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги
відбудуться „06” серпня 2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні
Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення
прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р №37313002002208 в
УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029484. Одержувач: Шевченківський відділ державної виконавчої
служби Чернівецького міського управління юстиції. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.
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глибшими і чуттєвішими. Обмежте вживання важкої та
жирної їжі.

Ділова обстановка забирає багато сил, а от задоволення майже не приносить. Намагайтеся не виявляти емоцій і не піддавайтеся на провокації з боку
конкурентів-Риб. Відновити втрачену енергію допоможуть заняття спортом і велопрогулянки.

У вас є всі шанси продемонструвати найкращі
результати за останні кілька місяців. Будьте відкриті з
колегами, особливо з Скорпіонами. Випадкова зустріч з
колишньою симпатією змусить робити вибір: повернути
минуле або залишити його назавжди.

Насолоджуйтесь кожною хвилиною і не шукайте
підступу в оточуючих вас людей. Нині ви справжній везунчик, якому без особливих зусиль вдасться блискуче
виконати будь-яку справу. Матеріальне становище
дозволить вам побалувати себе приємним подарунком.

Вас не цікавитимуть кар’єрні питання, адже думки
будуть зайняті виключно відпусткою. До складнощів, які
виникнуть на роботі, ви ставитиметесь набагато простіше, ніж раніше. Зведіть до мінімуму вживання алкоголю
і влаштуйте розвантажувальний день.

Вас очікує зміна режиму дня і поява в суспільстві
нових людей, завдяки яким ви переглянете свої бажання і прагнення. Чим більше ви будете працювати,
тим соліднішим виявиться фінансова винагорода. Розслабитися допоможе ванна з ромашкою.

Перш ніж давати обіцянки або братися за новий проект, оцініть реальні наслідки. Постарайтеся утриматися від
образ, особливо стосовно жінок-Овнів. Сімейні питання,
пов’язані з покупками, вдасться вирішити з найменшими
витратами.

Ділове співробітництво, яке зародиться наступного
тижня, буде досить прибутковим і довготривалим. Насиченість життєвими подіями зажадає від вас точного
планування розпорядку дня. Складаючи графік, не забудьте відвести час на домашні справи.

Тиждень готує зустріч зі старими знайомими, які
давно випали з кола спілкування. Ймовірно, доведете
до логічного завершення підписання бізнес-угод. Вам
цілком по силам глибоко зачарувати когось з Раків.
Зміцнять здоров’я фрукти і молочні продукти.

Тиждень сприятливий для того, щоб задуматися
про придбання власного житла, а також планувати народження дітей. Вам щаститиме на цікавих людей. Знайомство з Терезами виведе вас з робочого застою, і дасть
потужний імпульс для кар’єрного розвитку.

Ділова енергія зробить вас більш спритнішим і далекоглядним в роботі. Це не залишиться без уваги керівництва.
З’явиться можливість придбати нерухомість. Підвищена
сексуальність приверне до вас погляди представників
протилежної статі.

Якщо в професійній сфері вам буде потрібна допомога більш досвідченого колеги, то сміливо звертайтеся
до Козерога. Заздалегідь плануйте великі покупки і
більш економно витрачайте кошти. Можливі розбіжності
в родині.
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Рукотворне диво:
Дерева виростають з… бісеру
Хто і що б не казав, а люди теж здатні робити дива. І це
направду так. Бо ж іноді дива бувають рукотворними. Це
усвідомлюєш повною мірою, коли дивишся на вироби,
які зробила власними руками, фантазією та зусиллями
майстер художнього бісероплетіння Ольга САВЧАК.

Майстриня майже не має вільного
часу, бо ж вироби з бісеру – це і її робота, і захоплення. А коли й видається
вільна хвилинка для відпочинку, вона
й тоді має з собою мішечок з бісером
та спеціальний дріт, аби нанизувати
намистинки. В результаті симбіозу
таланту, наполегливості та клопіткої
праці, вона за лічені години, дні, а
інколи й тижні «вирощує» з бісеру
дерева, які милують око, та водночас
дивують споглядальника.

Хочеш – береза
чи сакура, або ж
– дерево щастя

Свої вироби Ольга Савчак любить
і шанує, бо ж у кожен з них вклала
частинку власної душі та тепло рук.
Каже, що ніколи не заздрить колегам,
які займаються бісероплетінням, та
не шкодує власного досвіду та знань,
коли запитують пораду молоді.
– Скажу відверто, що таємниці в

тому жодної, бо ж, скільки вже дерев
я зробила, а двох однакових ніколи
не виходило, – каже Ольга. – Навіть,
якщо поставити переді мною моє ж
дерево і попросити зробити таке саме
один до одного, не вийде – намистини
вдруге не складуться так само. А якщо
вже я не можу повторити сама себе, то
тим більше нема чого хвилюватися, що
це зробить хтось інший.
Сьогодні майстриня й справді
легко, без жодних натяків на небажання, роздає поради всім, хто хоче
навчитися цієї нелегкої справи, сама
навчає новачків. А вісім років тому,
коли тільки починала працювати в
цій техніці, її навчити було нікому – до
гуртків, де вчать азам бісероплетіння,
приймають тільки школярів. Тому й
купила собі книжку, за якою зробила
свої перші, тоді ще невпевнені, кроки,
склавши своє перше деревце з бісеру.
– Маленьке, примітивне дерево
робила десь тиждень. Тоді і руки бо-

Майстер-клас від Ольги Савчак

Для того, щоби своїми руками сплести бонсай з бісеру (дерево в японському
стилі, яке чудово підійде як для оформлення сучасного інтер’єру житла, так і
для офісу), знадобляться бісер зеленого та рожевого кольорів, дріт 0,36 або
0,4, флористична стрічка коричневого кольору. Для підставки: безбарвний
клей, гіпс, кольорові камінці, скельця або будь-які інші декоративні елементи,
горщик.
Коли я роблю дерево, то не ріжу дріт шматочками, а населяю
його метрів 5 – так економиться дріт і час. Накрутивши потрібну кількість пучків – 100-200, – дерево можна збирати.
Це робиться за допомогою спеціальних флористичних
дротиків. Тоді береться якась тверда основа – чи електрод,
чи мідний твердий дріт – пучки збираються докупи, обмотуються нитками, а потім стрічкою.
Далі, аби дерево мало привабливий
блиск, воно покривається лаком.
Свого часу, загіпсовуючи горщик,
зіткнулася з ситуацією, коли
він тріскає. Для того, щоби
цьому запобігти, я кладу на дно горщика пінопласт, а гіпс
заливаю
шарами.

ліли, і очам важко було, – зізнається
Олена Савчак. – Це вже тепер деревце
невеликих розмірів можу зробити навіть за добу, та й, ані руки, ані очі не
болять, бо ж призвичаїлась – пальці самі нанизують намистинки, а на
процес навіть не дивлюся, настільки
пальці вже його відчувають.
Складає Оля українські калини,
берези, японські сакури, грошові дерева і навіть дерева щастя – їх купують
найкраще. За стільки років їхнього
виготовлення в Ольги вже є й постійні
клієнти: кілька дерев придбали для
себе, а тепер постійно замовляють на
подарунки рідним, друзям, колегам.
Адже така річ у жодному інтер’єрі не
буває зайвою – просто треба правильно підібрати дерево, і помешкання або
офіс враз набуде зовсім іншого вигляду – затишного, обжитого, теплого…

Ольга Савчак:
Люди не люблять
клопіткої роботи

Людину, якій би не сподобалося
те, що створює майстер з художнього
бісероплетіння Ольга Савчак, знайти
вельми важко. Зазвичай люди захоплено й зацікавлено роздивляються її
витвори з різнокольорових намистин,
воліють мати таке дерево в себе, а
деякі навіть висловлюють бажання
зробити його власноруч.
– Скласти дерево з бісеру вчу людей різного віку: від школярів – до
пенсіонерів. Були й такі, яким за 80,
– розповідає майстриня. – От тільки
справа в тому, що тільки на перший
погляд здається, що все дуже просто. Насправді ж ця робота потребує
наполегливості, концентрації уваги,
сили волі.
Так, зробивши одне дерево своїми
руками, люди часто відмовляються
від подальшої роботи з бісером, бо ж
на власному досвіді переконуються:
це непросто – і за обсягом роботи, і
за часом. Щоби виготовити середнє
дерево, на початках самій майстрині
необхідно було 2-3 тижні, а тепер від
доби до місяця – залежно від його
величини. Буває навіть, що на одне
дерево використовується до 5-6 кілограмів бісеру, які Оля опрацьовує
за три тижні.
– Та що казати про чужих людей,
коли мій власний син не цікавиться
продовженням моєї справи. Йому,
звісно, подобаються мої вироби, але
не виготовляти їх, а ними милуватися,
– посміхається Оля. – Але надихає те,
що за роки, які я займаюся бісеро-

Кольорове диво Ольги Савчак
плетінням, своє ставлення до нього
змінив мій чоловік: спочатку ставився
доволі скептично (бо ж і бісер по всьому будинку, і дротики), але, коли побачив, що в мене щось таки виходить,
підтримав, і підтримує в усіх творчих
задумах і досі.
Окрім плетіння бісером, Ольга
Савчак вишиває картини, блузки,
робить декоративні картини зі штучних квітів, декупаж, вироби зі шкіри,
прикрашає стрічками сумки. Щоби показати людям усі свої вироби, Оля мріє
про власний магазин, в якому клієнтам
пропонуватимуть не тільки авторські
мистецькі витвори, а й матеріали для
творчої роботи, а також безкоштовно
проводитимуть майстер-класи для
охочих навчитися цьому складному,
але такому гарному, ремеслу.

Найкраще своє
дерево присвятила
коханому чоловікові

Пані Ольга виготовила сотні дерев із бісеру. Різних кольорів, відтінків, дизайну. Нині вони прикрашають
оселі людей по всій Україні та за
кордоном. Але серед всього розмаїття
витворів Олі є особливе дерево – та-

кого немає ні в кого. А особливість
його у тому, що воно… світиться.
– Якось зайшла до магазину
люстр і побачила виготовлений зі
штучних квітів світильник. Мені стало
цікаво: а що, коли всі ті штучні квіти,
які виглядають так грубо і неохайно,
замінити на бісер? – згадує історію
створення ексклюзиву майстриня.
– Відтак купила річ, що мене зацікавила, принесла додому і взялася
до роботи.
Над подарунком для коханого
Ольга працювала місяць – справа
ж бо непроста: півметрове дерево з
розлогими гілками треба було оформити так, щоби воно і гарно виглядало,
і зберегло здатність світитися.
– Але коли доробила диво-дерево
і ми його увімкнули, моя сім’я була в
захваті від побаченого, – каже майстер. – Просто якесь райське дерево
вийшло. Навіть сама від себе такого
не сподівалася.
Тепер диво-рослина «цвіте» в
Олі вдома цілорічно. Вже було багато
пропозицій придбати це дерево, проте
воно не продається – бо не має ціни,
відповідає майстриня.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

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