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Вже ніщо не дивує?
Погляньте на різьблену
свічку

2 стор.

ТРИ ІЗ 450 НАРДЕПІВ –

ДОБРОЧЕСНІ

9 стор.

З РУМУНІЇ ЙДЕ ВІРУСНИЙ

2 СТОР.

МЕНІНГІТ

11 стор.
анонс

Дух давніх традицій

Із 29 липня у Чернівцях щонеділі у центральному парку
культури та відпочинку імені
Т. Шевченка всі відвідувачі та
поціновувачі духової музики
зможуть слухати гру військового оркестру.
Протягом 2-х годин із 17.00
до 19.00 можна буде насолоджуватись такою грою.
Відтепер такі концерти будуть проходити в парку кожної неділі,
адже, за повідомленням міської ради, це є відродженням давніх, але
забутих традицій нашого міста.

Вл. інф.

№30 (447) 26.07.2012 - 01.08.2012

Передплатний індекс

Версі ї

акценти тижня

Нардепи їдуть до чали
провінції…
працювати разом. Але мені дуже

Леся ОРОБЕЦЬ, народний депутат
України, голова підкомітету з питань
базової освіти Комітету з питань науки
й освіти Верховної Ради України, відвідала Чернівці. У розмові з журналістами йшлося про чернівецькі книгарні,
об’єднану опозицію, рух «Чесно».
– Я рада, що ми об’єдналися і по-

абзац новин

У

Чернівцях виборцям запропонують оцінити рівень
чесності депутатів. 28 липня,
на Соборній площі, від 11 до 12
години, рух «Чесно» в рамках
Всеукраїнської акції запропонує чернівчанам протестувати
на чесність діючих народних
депутатів за шістьома критеріями.

К

аси муздрамтеатру відреставрували. Загальна
вартість проведених робіт склала
113 тис. грн. За ці кошти встановили нові автентичні двері
та вікна із хвойного дерева,
відремонтували приміщення.
Розглядається питання, чи буде
встановлена на касі електронна
стрічка з оголошенням вистав.

19

тис. буковинців отримали «Вітину тисячу».
Компенсаційні виплати коштів
вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР отримали вже 18 тисяч
998 осіб, у тому числі 6 тисяч 481
вкладник з Чернівців. Виплати
проводяться тим вкладникам, які
впродовж 2008 року не отримували компенсаційні кошти в межах
проіндексованих заощаджень.

Ч

етверо буковинців захворіли на хворобу Лайма. Її у
лісах, парках та скверах розносять кліщі. Перші симптоми
недуги – почервоніння шкіри на
місці укусу, підвищення температури тіла до 38 градусів, нездужання, ломота в тілі і слабкість.

Б

уковина посіла 4 місце за
народжуваністю. Випередили
наш регіон Рівненщина, Волинь та
Закарпатття. Станом на 1 червня
цього року чисельність населення
Чернівецької області становила
905 тис. осіб – це 2% від загальної
чисельності населення України.

М

НС-ки провели тактикоспеціальні навчання на
Дністровській ГЕС. Рятувальники спільно з персоналом станції
вправлялися в гасінні умовної
пожежі. Подібні імпровізовані
пожежі допоможуть підготуватися
до ліквідації можливих реальних
загорань на стратегічних об’єктах.

К

омунальні аптеки об’єднали
в одне підприємство «Ліки
Буковини». Така мережа створена, щоби забезпечити нормальне
функціонування комунальних
аптек. У них, на відміну від аптек
приватних, де вплинути на цінову
політику та впровадження соцпрограм важко, діятимуть знижки
для малозабезпечених громадян.

прикро, що влада призначила суд Юлії
Тимошенко на той день, коли ми маємо
провести наш об’єднавчий з’їзд. І саме
того дня Партія регіонів запланувала
провести дострокову сесію парламенту:
знову ж таки, щоби відволікти увагу.
Відповідаючи на запитання щодо
формування списків кандидатів у народні депутати від опозиції, київська
гостя наголосила, що до цього питання
вони ставляться дуже ретельно. Тому,
звісно, не обходиться без відсіювання
і чисток. Остаточний результат оприлюднять після з’їзду, який пройде 31
липня.

Пані Оробець, наразі, здивована,
що таке місто, як Чернівці, – а воно, як
відомо, потрапило до рейтингу журналу
«Фокус» як найбільш читаюче місто, –
має такі проблеми. «Ми зробимо все,
щоби книгарні не приватизували і не
продали за безцінь під бари та ресторани», – пообіцяла депутатка.
Максим Бурбак, голова Чернівецької територіальної організації «Фронт
змін» додав, що замість реорганізації
очільники краю готують документи на
ліквідацію. Він порадив керівникам
книгарень погоджуватися на планову,
а не ліквідаційну перевірку. Пан Максим
зазначив, що після жовтневих виборів
дана проблема зникне, бо її ініціатори
поїдуть з міста.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Кримінал
Тернополянин приїздив до Чернівців «підзаробити». Житель Тернопільщини впродовж січня – червня
минулого року постійно приїжджав у
Чернівці, щоби красти мобільні телефони у кафе, маршрутках та оргтехніку
з офісів. Чоловік зізнався у причетності
до п’ятнадцяти крадіжок чужого майна загальною вартістю у 56 645 грн.
Першотравневий суд Чернівців присудив йому п’ять років ув’язнення та
зобов’язав відшкодувати потерпілим
заподіяні матеріальні збитки.
Серед поля кукурудзи вирощував… коноплі. На присадибній
ділянці мешканця с. Шебутинці на
Сокирянщині міліція виявила та вилучила 1226 кущів конопель. Кущі росли
серед посівів кукурудзи на полі, площа
якого близько 0,5 гектара. Коноплі

передані в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для
проведення експертизи. Вирішується
питання про порушення кримінальної
справи за незаконний посів та вирощування конопель.
Обіцянка-цяцянка вартувала
колишньому паркувальнику Калинки 5 років в’язниці. За шахрайські дії в особливо великих масштабах
до кримінальної відповідальності
притягнуто 32-річного чернівчанина,
тепер уже колишнього паркувальника місцевого МТК «Калинівський
ринок». Він пообіцяв своїй знайомій
встановити на території ринку великогабаритний контейнер за винагороду
розміром 54 тис. доларів. Валюту у
жінки він взяв, а от обіцянку виконувати не збирався: звільнився з роботи
та втік з Буковини. Щоби затримати
«добродія» довелося оголошувати
загальноукраїнський розшук.

09584

Передплатний індекс 09584

Від ПІСУАРУ – до СШУ ЧИ ЗДУ?
Не встигли українці прийти до тями від тяганини
«за язик», як нам вже нав’язують дискусію про федералізацію країни. Хочуть створити якісь Сполучені
Штати України (СШУ), чи у діаспорному варіанті –
Злучені Держави України (ЗДУ)? Добре дресирована
парламентська більшість може миттєво, за порухом палички свого диригента,
прийняти відповідний закон, і всіх нас запроторять у гіпотетичну ЗДУ. Але ще є
час збагнути: нам потрібна не вигадана деструктивна федерація, а розвинуте
місцеве самоврядування.
Нині Україна за Конституцією є унітарною державою, на відміну від США або
Російської Федерації. Федеративні держави виникають, як правило, з різних за
рівнем розвитку й минулим територій. Коли ж унітарна держава раптом стає федеративною, найчастіше це свідчить про її глибоку кризу, що передує розпаду.
Федерація тут – лише етап на сумному шляху. Так з’явився і зник СРСР, створений
на місці унітарної царської імперії. Україні цей шлях пропонують нині за підказкою
зі Сходу. Не вдалося неоімперцям нас проковтнути одним шматком, тож ковтатимуть після декількох укусів.
До речі, ідея федералізації України вперше у нашій щойно проголошеній
незалежній державі зародилася на початку 90-х рр., коли тодішній лідер Руху
В’ячеслав Чорновіл розпочав створення «Галицької асамблеї». Таким чином
намагалися зберегти зародок української державності у разі реальної загрози
самостійному існуванню України. Невдовзі від ідеї відмовилися, побачивши її виразну сепаратистську спрямованість. А потім сепаратистський рух розгорнувся у
Криму, де прийняли відповідну конституцію й обрали президентом якогось Мєшкова. Тут вже втрутився Київ і навів на півострові порядок. І це ще не кінець: 2004
р. у Сіверськодонецьку провели «з’їзд депутатів різних рівнів», де проголосили
утворення «Південно-Східної Української Автономної Республіки», яка в народі
негайно отримала зневажливу назву ПІСУАР. Тоді це утворення розігнали, а
його ініціаторів було віддано під суд за «сепаратизм». Нині вони при владі у Києві.
Знову почалися розмови про федерацію. Мета та ж – максимально послабити
Україну. Але умови для ініціаторів подібних акцій кардинально змінилися. Українське суспільство дезорієнтоване, у ньому поширюється апатія і зневіра у можливостях людей впливати на власну долю. Правляча верхівка довела унітарність до
абсурду: Київ вигрібає з регіонів все зароблене і потім на власний розсуд роздає
областям. Майже вся Україна впевнена, що левову частку дотацій із центру отримують Донецька та Луганська області. Натомість у Донбасі переконані, що саме вони
годують всіляких «галіцаїв» та «бандерлогів», нездатних заробити собі на шматок
хліба. Невдоволення повсюдне, чим і користуються прибічники федералізації.
Пропагуючи свої погляди, вони перекривають кисень значно конструктивнішій ідеї – розширенню місцевого самоврядування, на якій, до речі, побудована унітарна Франція, що навіть має міністерство децентралізації. Коли
українці зможуть детально розібратися в подібних ідеях, тоді «федералісти»
не матимуть серйозних перспектив. А поки що боротьба лише набирає сил і
обіцяє бути запеклою.

Вже ніщо не дивує?

Кандидат у президенти – у Чернівцях
Анатолій Коньков, один з
кращих півзахисників радянського футболу 70-х років, завітав до столиці Буковини у якості
кандидата на пост президента
Федерації футболу України.
Під час візиту зірковий-гравець київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», зустрівся
з місцевим футбольним активом.
Анатолій Дмитрович ознайомив
присутніх з основними тезами
своєї передвиборної програми
та відповів на запитання.
Пан Коньков поспілкувався
також зі своїм колишнім підопічним екс-капітаном «Динамо-2»
і гравцем молодіжної збірної
України Сергієм Черняком, який

тепер працює у тренерському
штабі «Буковини».
Довідка
Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року в Красному Лучі Луганської області.
Кар’єра гравця: «Авангард»
Краматорськ (1965-1967),
«Шахтар» Донецьк (19681974), «Динамо» Київ (19751981)
Досягнення: Чемпіон СРСР
(1975, 1977, 1980, 1981). Володар Кубка СРСР (1978), Кубка
Кубків (1975) і Суперкубка УЄФА
(1975). Став віце-чемпіоном
Європи (1972), будучи гравцем
команди першої ліги. Бронзовий
призер Олімпіади (1976).

свічку треба помістити після парафіну,
безпосереднє різьблення – треба правильно вирізати візерунок.
Спочатку Олена ліпить форму – зірочку, яка застигає п’ять годин. Потім
занурює її в гарячий парафін на 15
хвилин, вирізає, опускає в спеціальний свічковий лак, яких сохне близько
двох годин. Цей лак робить свічку
стійкою до температур спекотного літа
та запобігає сколюванню й ламкості її
країв. Щоби отримати готовий виріб,
Олена витрачає до восьми годин.
– Найскладніше – правильно підібрати кольорову гаму, – розповідає

Різьблені свічки виготовляються за технологією майстрів
XVI ст., що працювали в стилі бароко. Кожна свічка вирізається
вручну – саме це додає їй особливого шарму і оригінальності. При
виробництві різьблених свічок візерунок вирізується ззовні, а при
горінні створюється надзвичайний ефект світіння старовинного
ліхтарика.
купую гніт, підставки та коробочки для
свічок, а от, скажімо, барвник і лак – у
Польщі. Процес роботи має велику
кількість нюансів: важлива температура парафіну, в який занурюється
заготовка, температура води, в яку

6 екіпажів та 13 буковинських працівників ДАІ прибули
цими днями з патрулювання у Львові та Києві. Міліціянти
слідкували за безпекою руху під час чемпіонату Євро-2012.
Головний міліціонер Буковини Микола Харабара нагородив
їх за професійне виконання своїх обов’язків. Тим паче, що
Управління державної автомобільної інспекції посіло 2-е місце
серед усіх областей України за професійність виконання своїх
службових обов’язків.

Кар’єра тренера: «Таврія» (1982-1983, 1984-1985),
«Шахтар» (1986-1989), «Зеніт»
(1990), збірна України (19941995), «Ворскла» (1998-2000),

«Сталь» Алчевськ (2000-2002),
«Інтер» Баку (2004-2006).
Від 2008 року – спортивниий
директор ФК «Сталь», Алчевськ.

майстриня. – Для цього треба уявити
собі, якою буде свічка в кінцевому
результаті, і в такій послідовності
занурювати її в різнокольорові парафіни. Інакше свічка може вийти надто
блідою та невиразною, або тьмяною,

не буде видно яскравих контрастних
відтінків.
Для охочих навчитися ремеслу
виготовлення різьблених свічок Олена
проводить навчання. Чернівчани мали
змогу побачити вироби майстрині з
Вінничини на Петрівському ярмарку,
на який вона привозила свої роботи.
У популярній соціальній мережі «В
контакті» Олена веде окрему групу –
«Творча майстерня «Sunny Candle».
Там можна знайти світлини авторських
свічок Олени, замовити її роботи, а
також переглянути відео, за яким
різьблену свічку можна спробувати
зробити самостійно.
– Це не просто свічка – це унікальний подарунок, який підійде до
будь-якого свята і порадує своєю
незвичайністю і ефектністю, – каже
Олена Кушпіт. – Різьблена свічка
також може стати окрасою інтер’єру,
доповненням романтичної вечері або
просто радувати погляд щодня. І коли
людина підходить і захоплено розглядає мої свічки та ще посміхається, – це
найбільша втіха. Бо ж найприємніше
для мене – дарувати людям радість.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

«Мажори» під контролем

Вл. інф.

Про гучні злочини – з вуст головного міліціянта

Відбулася прес-конференція начальника УМВС в Чернівецькій області Миколи ХАРАБАРИ

Солдата задушив
хтось зі своїх?

Хоча солдат 300-го полку зник ще 13
липня, тіло знайшли у Сторожинецькому лісі
лише 18-го. Хлопцю з Дніпропетровська залишалося кілька днів до «дембеля». Правоохоронці встановили, що солдат був задушений
власним ременем від протигазу спеціальним
вузлом, який застосовують виключно вояки.
Протигаз при цьому знаходився у казармі. Міліціянти розробляють кілька версій убивства.
Серед них і та, що солдата міг вбити хтось зі
своїх. Адже на територію казарми стороннім
вхід заборонений.

Вбивство у Брусниці

Жахлива звістка про вбивство 87-річної
пенсіонерки розлетілася по селу. Вбивця назвався одразу – на вулиці при свідках… Але
правоохоронці визначили, що півроку тому
його вигнала співмешканка. Тому «новоспе-

Спектр використання декоративних свічок значно
розширюється: якщо ще років 10-15 тому свічка була атрибутом
оселі, в якій енергетики вимкнули світло, то нині на кожному розі
продають великий вибір свічок різної форми, аромату, кольору, з
прикрасами від блискучих камінців до різнобарвних стрічок, на
різноманітних свічниках і підставках.
горіння попередньо обробляю його
парафіном.
Серцевину свічки Олена виливає з
харчового парафіну, який при горінні
не коптить і не видає неприємного
запаху. До складу ж суміші для кольорових шарів входить спеціальний
парафін, призначений саме для різьблених свічок, та особливі кольорові
барвники європейського виробництва, які при нанесенні не змішуються
і не тьмяніють.
– Деякі матеріали для виготовлення свічки доводиться замовляти
за кордоном, – каже Олена. – В Україні

Буковинські даішники
другі серед найкращих

чений» бомж узяв гріх на себе, аби мати дах
над головою та їжу.
Оперативники разом зі службовими собаками швидко знайшли справжнього вбивцю.
Ним виявився 18-річний односельчанин покійної, який проник через вікно до самотньої
жінки, щоби її пограбувати. Та у момент обшуку будинку бабуся прокинулася. Нападник схопив дерев’яну палицю та почав бити
стареньку по голові. Ціною людського життя
стала одна тисяча гривень.

Квартет грабіжників
ліквідовано

Зухвалий напад здійснили невідомі минулого тижня на жителя Новодністровська. У результаті, крім отриманого фізичного насилля,
чоловік позбувся значної суми грошей та двох
мобільних телефонів. За гарячими слідами
правоохоронці затримали авто зі зловмисниками. Чотирьох молодиків знешкодив один

оперативник. Тепер трьом мешканцям Хмельниччини та одному жителю Новодністровська
«світить» від семи до десяти років ув’язнення.

Телефонні шахрайства
знов активізувалися!

Чергова хвиля телефонних шахрайств
сколихнула Буковину. Шахраї діють за такою
схемою: телефонують пізно вночі людині з
повідомленням, буцімто син (брат, чоловік)
попав до міліції за скоєння злочину – перерахуйте гроші на такий-то рахунок. Найбільше
таких дзвінків, як не дивно, надходять з виправних колоній, що розташовані на Східній
Україні. В основному шахраї поповнюють
рахунки на своїх мобільних телефонах… Тому
правоохоронці попереджають: у разі підозрілого дзвінка, не спішіть витягати гроші
з гаманця. Спершу переконайтеся, що ваш
родич дійсно не виходить на зв’язок і телефонуйте спочатку до міліції.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Чернівецькі студенти вивчатимуть турецьку

Погляньте на різьблену свічку

Чудернацька форма та яскраві
кольори роблять таку звичайну річ
як свічка, доволі незвичайним предметом, тим більше, якщо ця свічка
ручної роботи і якщо вона не проста, а
різьблена. Виготовленням саме таких
унікальних різьблених свічок займається Олена КУШПІТ.
– Технологія виготовлення різьбленої свічки дуже цікава – заготовка
з парафіну опускається в гарячу суміш
різних кольорів багато разів. Після
цього вручну вирізую кожну пелюстку
і закручую кожній завиток, – розповідає Олена. – Щоби набути достатньо
досвіду і зробити гарну свічку своїми
руками, треба доволі часу, бо ж робота
філігранна.
Різьблена свічка неповторна за
своїм візерунком і колірною гамою.
Складається вона з гніту, серцевини і
кольорових шарів.
– У своїх свічках використовую
тільки спеціальні високоякісні матеріали, які абсолютно безпечні, нетоксичні і при горінні не виділяють
шкідливих речовин, – ділиться тонкощами творчого процесу майстриня. –
Відповідно до розміру свічки підбираю
бавовняний гніт і для більш рівного

регіональні
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Генеральне консульство Республіки Туреччина в місті Одеса
сприятиме розвитку українсько-турецьких взаємин на базі Чернівецького університету, – повідомляє офіційний сайт ЧНУ.
Про це на вчорашній зустрічі з очільниками ЧНУ говорив віцеконсул Меліх Демірташ. Якщо сторони дійдуть згоди, до Чернівців для
проведення курсу лекцій завітає викладач із Туреччини. Це закріпить
досвід, розпочатий минулої осені.
Нагадаємо, що впродовж листопада 2011-го група наших аспірантів та викладачів відвідувала заняття лекторки з університету
міста Сакар’я, поки що єдиного турецького ВНЗ, з яким Чернівецький
університет підписав угоду про співпрацю.
Вивчення турецької мови, на думку ректора Степана Мельничука, розширить тематичний діапазон досліджень молодих науковців,
а також сприятиме працевлаштуванню випускників у туристичних
агенціях, турецьких компаніях тощо.

офіційно
Михайло ПАПІЄВ: «Правильність дій влади щодо
соціально-економічного розвитку області підтверджують
незалежні експерти»
Голова облдержадміністрації Михайло
Папієв під час проведення щотижневої апаратної наради наголосив, що правильність
дій влади щодо соціально-економічного
розвитку області підтверджується висновками незалежних експертів. «На це
звернув увагу Президент України Віктор
Янукович під час моєї доповіді 20 липня.
Глава держави дав позитивну оцінку Чернівецькій області, позаяк ми отримали ще
одну першу позицію у загальноукраїнських
рейтингах. Місто Чернівці перемогло у
рейтингу найкомфортніших міст для життя
в Україні за версією журналу «Фокус».
Михайло Папієв додав також, що Чер-

нівці цього року за показниками комфортності життя випередили навіть Київ – столицю України, яка посилено готувалася
до проведення Євро-2012 та розвивала
власну інфраструктуру.
– Під час формування індексу комфортності експерти журналу «Фокус»
беруть до уваги наступні показники: кількість шкіл у місті, завантаженість дитячих
садків, якість медичного обслуговування,
якість послуг у житлово-комунальній
сфері, торгову інфраструктуру, транспортне сполучення, екологічну ситуацію
тощо. Цікаво, що у жодному із параметрів,
які враховував журнал «Фокус», ми не на-

брали максимальної кількості балів. Натомість ми отримали позитивні оцінки за
всіма позиціями. Отже, саме стабільність,
яка притаманна нашій роботі, вивела нас
у переможці, – повідомив Михайло Папієв. Він додав, що перемога Чернівців та
лідерство Чернівецької області у показнику індексу людського розвитку в Україні
свідчать про якісну роботу влади спільно
із громадою. – Вкотре хочу сказати, що це
не перемога чиновників і влади. Це наша
спільна перемога: кожного чернівчанина
та жителя нашої області, – підсумував
Михайло Папієв.

Прес-служба облдержадміністрації

– Усі наші патрульні автомобілі обладнані приладом «Візир», – розповів Анатолій ДРОНЬ, старший інспектор
з особливих доручень відділу дорожньо-патрульної
служби УДАІ в Чернівецькій області. – За його допомоги
в режимі «автопатрулювання» працівники ДАІ виявляють
та припиняють нехтування правилами дорожнього руху.
Цей пристрій фіксує порушення швидкісного режиму, обгону, проїзду перехресть тощо. При виявлені таких ситуацій
в інспекторів залишається фото- і відео фіксація, тому водій
не може потім її оскаржити,
А ще у планах до кінця цього року забезпечити усі 5
постів, розміщених на кордонах нашої області, додатковими приладами спостереження за дорожнім рухом, яке
би дозволяло виявляти не тільки порушення правил, а й
транспорт, який перебуває в угоні , а також контролювати
весь транспортний потік, який в’їжджає та виїжджає на
Буковину.
За словами генерала ХАРАБАРИ, працівники ДАІ знизили тиск на учасників дорожнього руху і переймаються не
«копійчаними автами», а першочергово звертають увагу на
«мажорів». Завдяки цьому скарг на працівників ДАІ стало
значно менше.

85 камер спостереження

За словами
начальника
УМВС в Чернівецькій області,
за водіями у Чернівцях спостерігають 85 відеокамер. Зображення
надходить до
Управління державної інспекції.
Зокрема, камери
встановлені на
площах Турецької криниці та Соборній, біля старого кладовища на вул. Руській, біля Годилова, стадіону «Буковина» та
парку ім. Шевченка.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Ціни на політичну рекламу в
газеті «Версії» на період виборів на-

родних депутатів від 30 липня по 26 жовтня 2012
року. Згідно частини першої статті 73 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
СТОРІНКА

ВАРТІСТЬ
(грн/см2,
без ПДВ )

Перша

кольорова

15,00

Остання

кольорова

13,00

4 стор.

чорно-біла

9,00

8, 9 стор.

кольорова

10,00

13, 14, 15 стор.

чорно-біла

8,00

реклама на всіх
інших сторінках
(наприклад, 2,3
стор.)

чорно-біла

За домовленістю
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Зруйновані Хорови ще Змія вкусила дитину
не відбудувались…
або Як діяти, коли вжалив плазун
Народний депутат України (фракція БЮТ –
«Батьківщина») Остап Семерак під час робочої поїздки до Чернівецької області зустрівся з мешканцями хутора Хорови, що на Путильщині, зруйнованого
зсувом 2010 року.
Люди й досі живуть у родичів та знайомих. Дві
родини (одна – багатодітна, друга – сім’я «чорнобильців») розташувалися у приміщенні старого
сільського клубу.
Потерпілі від зсуву написали звернення до
народного депутата Семерака, підготували фотоматеріали з зони зсуву і просять сприяти їм у
вирішенні проблеми. Вони готові повернути державі надані кошти, але натомість просять, щоби
держава допомогла їм у зведенні житла.
Остап Семерак пообіцяв звернутися з депутатським запитом до відповідних інстанцій щодо
урядової допомоги потерпілим. Для надання такої
допомоги необхідне спеціальне рішення уряду, – повідомляє прес-центр регіонального виборчого штабу
Об’єднаної опозиції «ВО Батьківщина». Прикметно,
що людські проблеми починають цікавити депутатів,
як правило, напередодні та під час виборів…

Щоби зберегти
державність

На Буковині відбувся Форум
депутатів місцевих рад усіх
рівнів Чернівецької області
Об’єднання перед небезпекою втратити українську державність продемонстрували представники
місцевого самоврядування Буковини. У Чернівцях
відбувся Форум депутатів місцевих рад Чернівецької
області різних рівнів. Понад півтори сотні представників місцевих рад з усіх районів області та з
самих Чернівців зібралися для того, аби обговорити
політичну кризу в Україні, спричинену спробою
знищення української мови. У роботі форуму взяв
участь народний депутат України Сергій Шевчук.
Опозиціонери наголосили на необхідності оприлюднення позиції керівництва області щодо законопроекту «Про засади державної мовної політики».
Депутати ухвалили резолюцію, якою затвердили текст звернення форуму депутатів до Президента
України та Верховної Ради України; постановили
обговорити це питання на сесіях районних та міських рад з прийняттям відповідних заяв та звернень;
згуртувати всі демократичні сили в місцевих радах
на боротьбу із нинішнім кримінальним режимом.
У зверненні до президента і парламенту депутати
висунули вимогу «не знищувати державність». Про
це повідомили прес-служба Чернівецької обласної
організації ВО «Свобода» та прес-центр регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «ВО
Батьківщина».

13-річна путильчанка перебувала
на власному подвір’ї, коли відчула гострий біль… Вона встигла побачити, як в
кущі «шуганула» невеличка змія і… знепритомніла. Дитину госпіталізували до
реанімаційного відділення Путильської
центральної районної лікарні у важкому
стані…
МНС Буковини попереджає: якщо
вас ужалила змія – у жодному разі не
панікуйте! Хвилювання стимулює прискорення серцевого ритму, що сприяє
швидшому проникненню отрути в кров.
Дихайте повільно і глибоко. Спробуйте
якомога швидше відсмоктати отруту з рани

«Таким чином регіонали і комуністи намагаються мобілізувати свій потенційний електорат, –
стверджує професор Олександр Марущенко. – Але
прийнятий у Верховній Раді антиукраїнський законопроект вигідний так само «об'єднаній опозиції» на
чолі з Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим. Адже вони могли не допустити знищення української мови у парламенті, але не зробили цього. А
нині паразитують на тому, що вони начебто проти
русифікації, проводять симулятивні акції протесту,
граючи на почуттях людей. Натомість, коли треба
було захищати українську мову у Верховній Раді –
вони цього не зробили».
Цікавим є той факт, хто голосував ще 7 лютого
2012 року за включення до порядку денного сесії
парламенту скандального законопроекту Коліс-

(у жодному випадку не можна цього робити
людині, в якої поранена слизова губ чи
порожнини рота). Рану слід обробити 5%ним спиртовим розчином йоду, спиртом
або одеколоном. Відсмоктавши отруту,
необхідно обмежити потерпілого в рухах.
Якщо, наприклад, змія вкусила у ногу,
прибинтуйте її до другої ноги, підклавши під
ноги що-небудь, аби злегка їх припідняти.
При укусі в руку зафіксуйте її в зігнутому
положенні. Щоб прискорити виведення
отрути, давайте потерпілому багато пити.
Якнайшвидше доставте людину в найближчий медичний заклад.

Вл. інф.

Сучасні знахідки – «відгомони»
минулого

2 артилерійські снаряди I світової війни та 1 ручну гранату Ф-1 виявили минулими
вихідними в Чернівцях. Небезпечні знахідки розкопали на присадибній ділянці на
вул. Старокостянтинівській та на березі Прута. Загалом з початку року на Буковині
виявлено 185 вибухонебезпечних предметів.
МНС-ники попереджають: у разі виявлення підозрілого предмету в жодному
разі не торкайтеся його! Місце знахідки обгородіть предметами яскравих кольорів
та телефонуйте до народної служби порятунку 101.

Вл. інф.

Влітку буковинці їздять за кордон
частіше
Улітку замовлення на
виготовлення закордонних паспортів збільшується
у півтора – два рази, порівняно з осінньо-зимовим
періодом, – повідомляє
Управління Державної міграційної служби України в
Чернівецькій області.
Так, у червні минулого
року було зареєстровано
4050 заяв на виготовлення
закордонних паспортів та 739 заяв на виготовлення проїзних документів дитини.
Цього року в цей же період – 6215 та 602 відповідно.
Серед буковинців, які виїжджають на відпочинок, заробітки та навчання популярністю користуються Італія, Іспанія, Греція, Португалія, а також Болгарія,
Румунія, Хорватія, Туреччина, Єгипет, Угорщина. Цікавим є те, що події в Єгипті та
Греції жодним чином не вплинули на туристичні уподобання та маршрути буковинців
ані минулого року, ані цього літа.
Значно збільшилась і кількість замовлень на оформлення дитячих проїзних документів для самостійного виїзду за кордон у складі туристичних груп, спортивних
команд та за програмами шкільного обміну. А майбутні студенти, які планують здобувати вищу освіту поза межами України – переважно в Польщі та Румунії, все частіше
користуються передбаченою законом можливістю та з дозволу батьків виробляють
закордонні паспорти ще до досягнення вісімнадцятирічного віку.

Вл. інф.

Хто здав українську мову
Парламентська більшість проголосувала
за законопроект Колісніченка-Ківалова «Про
засади державної мовної політики» вже у
другому читанні. Відтепер російська мова
має фактично рівні права з українською.
Хто ж спричинив такий розвиток подій, крім
Партії регіонів?

09584

ніченка-Ківалова. Більшість депутатів фракцій
БЮТ-Батьківщина і НУНС включно з Яценюком і
Кожем'якіним голосували... «за»! Про це свідчить стенограма на сайті вищого законодавчого органу країни.
«Отакі вони «борці за Україну» – здали нашу мову
регіоналам, голосуючи за включення цього питання в
порядок денний, – розповідає професор Марущенко.
– Нагадаю, що фракцію БЮТ-Б контролюють її голова
Андрій Кожем'якін і керівник штабу «об'єднаної опозиції» Турчинов. А фракцією НУНС керує найближчий
соратник Яценюка мультимільйонер Микола Мартиненко, в минулому – перший «любий друг» Віктора
Ющенка».
Складно зрозуміти поведінку так званої
об'єднаної опозиції: на словах вони палко виступають
за українську мову, на ділі – здають її владі.
«Партія регіонів показала свою зневагу до нашої
мови, свою україноненависницьку сутність. Тому я
виступаю з ініціативою заборонити Партію регіонів,
– заявив позафракційний народний депутат Олег
Ляшко, лідер Радикальної партії. – Я нічого не маю
проти людей, які говорять іншою мовою – це їх право.
Але державна мова має бути одна – це символ нашої

колонка редактора

Літо, море,
ціни, вибухи…
або Слово про
оптимізм

Менше тижня залишилося до початку передвиборчої
кампанії. Хоча, як відомо, вона вже ведеться давно – достатньо лише перегорнути будь-яку газету, й нашу в тому числі,
чи послухати радіо або поглянути на екран телевізора. Та
доки виборча пропаганда офіційно не стартонула, давайте
поговоримо про приємне. Гадаю, й трьох разів не треба, щоби
вгадати – мова про літній відпочинок. Чекаєш на нього увесь
рік, а проходить – миттєво. Це, мабуть, його найбільший недолік. А попри нього всі інші вади відпочинку плавно переходять
у його переваги. Скажімо, більшість не вміє легко тринькати
зекономлені протягом року гроші. Тому на дозвіллі заощадливих зсередини роз’їдає іржа. Коли ж докори сумління не для
вас, то зіткнетеся з іншою проблемою. Нею зі мною поділився
друг мого сина.
…Приїхали хлопці на Південний берег Чорного моря.
Пішли на пляж, зайняли білі лежаки. Пани! Туди їм офіціанти
носили пиво. Та наступного дня хлопи вже самі бігали через
дорогу за охолоджуючим напоєм. Відтак з лежаків перебралися на пісочок. А під кінець відпочинку зішкрібали гроші на
пиріжок – один на всіх…
Коли ж уміння заощаджувати – ваш козир, то відпочинок у Болгарії не вимагатиме суттєвої суми у порівнянні з
проживанням у Чернівцях. І це при тому, що йдеться про пік
курортного сезону!
… У мальовничому старовинному місті Созополь, історія
якого нараховує не одне і не два тисячоліття, і де з будь-якої
вулички видно море, для відпочивальників рай. Ціни на
помешкання, в яких, до речі, ще є кондиціонери, в 4 рази
дешевші за кримські. Вода і берег чистенькі, пообідати в ресторані, – а з будь-якого видно море, – можна за 6 левів, тобто
30 гривень. Стільки вартує комплексний обід на одну людину.
Якщо хочеш готувати сам – будь ласка. Сири, ковбаси, молочні
продукти в магазинах коштують значно дешевше, ніж у нас.
Приміром, сирокопченою ковбаскою, вартість якої у Чернівцях
захмарна – до 150 грн, у Болгарії ласуєш теж за вдвічі менші
гроші. За м’ясо на відбивні викладеш 50 грн. Від 40 до 60 грн. –
буженина. Пляжні сумки, футболки, літні платтячка, купальні
костюми – все це чомусь теж удвічі дешевше, хоча товар, як і в
нас, – із Туреччини та Китаю. Про фрукти та овочі й мови нема.
При згадці про них сльози з’являються й слина виділяється
Недарма Болгарію полюбляють не тільки українці, а
й росіяни, білоруси, німці, прибалти і навіть євреї. Приліт
останніх до Бургаса мало не коштував життя білоруському
подружжю, з яким я потоваришувала в Созополі, і яке мало не
втрапило у халепу, що могла коштувати їм життя. Фатум. Доля.
Буквально кілька годин різниці в часі: Лілія та Петро полетіли
до Мінська, коли на летовищі вибухнув автобус з прибулими
ізраїльтянами.
Що не кажіть, а світ став неспокійним. Та, мабуть, точніше
було б сказати: не світ, а ми з вами – люди – стали непередбачуваними і вельми неспокійними.
А, може, то від нас усе зло на Землі? Втім, не переймаймося. Релігія розглядає смуток як великий гріх. Нині ж іще літо, а
в декого і відпочинок попереду.
Людмила ЧЕРЕДАРИК

гордості та ідентичності. Ліна Костенко сказала: «Нації не вмирають від інфарктів, спочатку їм відбирає
мову». Мова – це безцінний скарб нації і державності.
Загроза його втратити – це загроза знищення України.
Нагадую регіоналам, що у змії – теж роздвоєний язик».
Однак Олег Ляшко також вважає, що прийняття
законопроекту «Про засади державної мовної політики» на совісті не тільки регіоналів та їх партнерів по коаліції, а й «об'єднаної опозиції» Яценюка-Турчинова:
«Мені гірко і боляче, що у вітчизняному парламенті є політичні хамелеони, які, прикриваючись патріотичними гаслами, діють на догоду Партії регіонів і
Москви, яка лобіює зросійщення українського народу,
– стверджує лідер РПЛ. – Вони не тільки голосували
за включення закону про знищення української мови
у порядок денний. Вони навмисно її не захистили».
Народний депутат Олег Ляшко розповів, що напередодні голосування за законопроект у першому
читанні відбулася нарада опозиційних сил, де було
прийнято рішення, що під час голосування група з 30
народних депутатів за вказівкою Кожем'якіна мала б
кинутись у сектор, де сидять «тушки», і вирвати картки для голосування, щоби зірвати розгляд питання.
Проте цього не сталося, бо Кожем'якін навмисно не
дав такої вказівки. А Яценюка взагалі в цей відповідальний момент не було у Верховній Раді.

Яценюк і Турчинов допомагають Партії
регіонів знищувати українську мову
«Так звана об'єднана опозиція має у парламенті
153 народних депутати. Цього більш, ніж достатньо,
щоби заблокувати будь-яке питання, – заявив лідер
Радикальної партії Олег Ляшко. – Але Яценюк з Турчиновим не здатні захистити ні Україну, ні українську
мову, ні Юлію Тимошенко та інших політв'язнів. Тобто
«об'єднана опозиція» – це обслуговуючий персонал
Партії регіонів. Їх всіх треба гнати в шию! Потрібна радикальна ротація еліт, щоби владу здобули молоді патріоти, а не ця банда, яка працює під вивісками кількох
партій. Без радикальних змін ми втратимо Україну!»

Андрій Лозовий
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Темний лицар
повертається

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Темний лицар повертається»: 11.10, 15.20,
19.30, 22.15; «Льодовиковий період 4» 3D: 09.50, 13.55,
18.05.
Малий зал: «Три метри над рівнем неба 2»: 12.50, 16.50,
21.00.

Рік: 2012
Країна: США, Великобритания
Режисери: Крістофер Нолан
У ролях: Том Харді, Крістіан Бейл, Ліам Нісон, Енн Хетеуей,
Майкл Кейн та ін.
Жанр: драма, кримінал, триллер, екшн
Бюджет: 250 млн. дол. США
Тривалість: 164 хв
Вікові обмеження (років): 16
Пройшло вісім років після подій Темного Лицаря. У Готем
приходить новий лідер терористів, Бейн, несучи з собою хаос та
руйнування. Поліція більше не в силах протистояти повстанню,
що змушує колишнього героя Готема – Бетмена, який узяв на
себе злочини Харві Дента та безслідно зник, знов одягти свою
маску.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Льодовиковий період 4» 3D: 11.00, 12.40, 18.20; «Крок
вперед 4» 3D: 14.20, 16.20, 20.00, 22.00.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

— Любий, ти б сказав мені
перед сном щось добре,
сердечне… Хоча б «моя кохана».
— Моя кохана.
— Скажи ще: «Моя найдорожча!»
— Моя найдорожча.
— А тепер вигадай щось сам!
— На добраніч!

***
- Тату, а що
таке опера?
- Ну як тобі пояснити… Це коли
один чоловік убиває іншого,
а той, перед тим, як впасти,
довго і голосно співає…

Продам 3-хлітрові скляні банки – 4 грн. за
штуку. Звертатися за тел. 7-61-82 до пані Марусі.

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 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 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Вiд першої особи.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.15,17.40 Дiловий свiт.
09.20,13.40,17.55 Погода.
09.35,14.35,00.15 Олiмпiйськi
пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(лук).
11.40,15.55,05.50 Дiловий свiт.
Агросектор.
11.50 Олiмпiада-2012. Академiчне
веслування.
13.20 Олiмпiада-2012. Плавання.
13.45 Вiкно до Америки.
14.15 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(пневматична гвинтiвка).
15.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
16.00 Олiмпiада-2012. Дзюдо.
Бокс.
16.55 Олiмпiйськi пристрастi. Iншi
новини.
17.15 Країну - народовi.
18.00 Пряма трансляцiя З`їзду
Партiї регiонiв України.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi.
Спортивна гiмнастика.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Олiмпiйськi пристрастi.
Плавання.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Олiмпiйськi пристрастi.
Бокс.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Фехтування (шпага).
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.10 Новини.
02.25 Мiжнародний фестиваль
«Щасливi долонi 2012».
03.55 Х/ф «Дiти капiтана Гранта».
05.20 М/с «Сандокан».

«1+1»

06.30,19.30,23.55 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Комедiя «Даїшники».
10.20,03.20 «Їхнi звичаї».
11.35 Мелодрама «Вагiтна ба-

буся».
15.50 Комедiя «Джентльмени
удачi».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.10,05.30 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Ласкаво просимо
до раю». (2).
22.50 «Територiя обману».
00.10 Бойовик «Ласкаво просимо
до раю 2». (2).
01.55 Бойовик «Кривава мама».
(3).
03.55,04.40 Т/с «Метод Лаврової».

IНТЕР

04.15 Т/с «Маршрут Милосердя».
05.45 Т/с «Росiйський шоколад».
08.40 Т/с «Бiлий налив».
12.35 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.05 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 «Петрiвка, 38».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.35 Д/ф «Сергiй Нiконенко.
Пiзно, люблю iншу».
03.25 Д/ф «Наталiя Гвоздикова
i Євгенiй Жариков. Народженi
революцiєю».

ICTV

05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40,06.40,02.05,03.50 Погода.
05.45,08.45,12.45,03.20 Факти.
06.00,04.40 Свiтанок.
06.45,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.50 Анекдоти по-українськи.
07.15 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
09.30,19.30,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.35,13.00 Т/с «Без права на
помилку».
15.20,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.30 Т/с «Далекобiйники».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
23.25 Т/с «Особливо небезпечний».
00.40 Зоряний тест-драйв.
02.10 Т/с «Дружини футболiстiв
5».
03.55 Т/с «Кiстки 5».

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».

5

30.07-05.08.2012

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, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
8.25, 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 1 на 1 з Миколою
Вереснем
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, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.50, 08.55, 13.10,15.55,19.20,21
.50,00.25,07.55 «Афіша»
08.00 «Біоритм»
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»

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
29 липня, 12.00: «Лікар Айболить».
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Ковток живильного духу». Виставка живопису Світлани
Зеленої.
«Корифеї українського мистецтва». Виставка живопису (з
дирекції художніх виставок України).
Виставка творів О. Криворучка з фондів ЧХМ (до 70-річчя
від дня народження).
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника).

понеділок
понеділок

30 липня

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».
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 «Велика полiтика».
11.20,12.15 «Час iнтерв`ю».
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».

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).

15.25, 19.25, 21.55 «Афіша»
16.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Футбол. «Буковина» (Чернівці) – «Зірка» (Кіровоград)

ТРК»УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00,01.50 Х/ф «Гра в пiжмурки».
11.00,05.20 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Любов до
смертi».
15.35,03.15 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 «Чорна дiра». (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (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 «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.15, 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, 01.35 Д\\фільм «Дні, що
змінили світ»
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 «Моє рідне село»
18.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Принц Вільям»

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.55 Дом 2.

07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.50 Т/с «Ранетки».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.10 Твою маму!
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев+1».
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.45 Дайош молодьож!
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.15 УТЕТа тато!
18.55,02.45 БарДак.
19.20 Богiня шопiнгу.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.55 М/с «Масяня». (2).
23.20 Дурнєв+1.
00.55 Х/ф «Чужий». (2).
03.10 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Без особливого ризику».
08.30 «Правда життя». Чоловiчi
iграшки.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Каменська 2».
14.20 Х/ф «Крутi: смертельне
шоу».
16.45 Х/ф «Подвiйний обгiн».
18.30,03.05 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.45,04.30 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
0 0 . 0 5 Х / ф « П ол ю в а н н я н а
динозаврiв». (2).
02.15 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.55 «Документальний детектив».
06.50,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 Х/ф «Мама напрокат».
11.50 Т/с «Тетянин день».
13.55 «Росiйськi сенсацiї. Багатi
теж танцюють».
14.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Принцеса i жебрачка».
20.15 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.10 «Вiкна-спорт».

03.20 Х/ф «Гостя з майбутнього».
04.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Останнiй акорд».
05.55 Т/с «Буремний шлях».
06.35,07.25 Kids` Time.
06.40 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.40,09.00,19.30,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
16.55,19.50 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25,00.00 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
21.50 Новий погляд.
22.50 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 Ах, не говорiть менi про
любов...
04.10,04.50 Зона ночi.
04.15 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
04.30 Країна людей.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.00 Т/с «Сашка, любов моя».
11.50 Х/ф «Найвродливiша».
14.20 «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 «Король вечiрок». (2).
01.00,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 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 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Вiд першої особи.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Хомка смакує, телеки дарує.
09.30,14.20,15.05,18.45,00.15
Олiмпiйськi пристрастi.
11.30,13.50 Олiмпiада-2012.
Академiчне веслування.
12.00 Олiмпiада-2012. Плавання.
14.55,18.15,19.25,22.55 Погода.
15.00,00.00 Олiмпiйськi новини.
15.50 Олiмпiада-2012. Бокс. Дзюдо.
17.30 Олiмпiада-2012. Стрибки
у воду.
18.20,02.10 Новини.
19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi.
Спортивна гiмнастика.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 Олiмпiйськi пристрастi.
Плавання.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Олiмпiйськi пристрастi.
Бокс.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Бокс.
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.30 Хай щастить.
02.55 ДПКЄ-2012. Фiнал
нацiонального вiдбору.
05.20 М/с «Сандокан».

«1+1»

06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,23.25 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
09.05,03.20 «Їхнi звичаї».
10.25 «Цiлковите перевтiлення
3».
11.25,12.25,03.55,04.45 Т/с «Метод Лаврової».
13.30 Мелодрама «Школа для
товстунок».
17.45 «ТСН. Особливе».

18.10,05.35 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 «Добрий вечiр».
22.20 «Iлюзiя безпеки. Що гiрше
вiд гiркої редьки».
23.40 Комедiя «Вiйськ ова
академiя». (2).
01.35 Бойовик «Ласкаво просимо
до раю». (2).

IНТЕР

04.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.05 Т/с «Росiйський шоколад».
09.15 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.20 Т/с «Повернення Мухтара
2».
12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 5».
18.05 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 «Зв`язок». (2).
00.10 Д/ф «Микита Михалков.
Самi з вусами».
01.15 «Подробицi» - «Час».
01.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
01.45 Д/ф «Мiстична сила Майстра. До ювiлею Михайла Булгакова».
02.40 Д/ф «Здрастуйте, я ваша
тiтка Тетяна Васильєва».
03.30 Д/ф «Володимир Мiгуля.
Зворотнiй вiдлiк».

ICTV

05.25,06.35,02.05,03.00 Погода.
05.30,08.45,02.30 Факти.
05.55,04.40 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.45,12.40,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.15 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.30,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.20 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.10,22.15 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.
Додатковий час».
03.05 Т/с «Кiстки 5».
03.50 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».
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, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 16.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 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
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «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 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 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 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Вiд першої особи.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.25,15.55,18.15,19.25 Погода.
09.30,14.40,18.45,00.15 Олiмпiйськi
пристрастi.
11.30,13.30 Олiмпiада-2012.
Академiчне веслування.
13.10,16.00 Олiмпiада-2012. Дзюдо.
15.00,19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
15.30,17.55 Олiмпiада-2012. Бокс.
17.00 Олiмпiада-2012. Стрибки
у воду.
18.20,02.10 Новини.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi.
Стрiльба (пiстолет).
20.10 Олiмпiйськi пристрастi. Дзюдо.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 Олiмпiйськi пристрастi. Плавання.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.50 Олiмпiйськi пристрастi. Фехтування. Бокс.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Спортивна
гiмнастика.
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.25 Х/ф «Золотий ключик».
03.40 Х/ф «Попелюшка».
05.00 М/с «Сандокан».

«1+1»

06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,00.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
10.30 «Цiлковите перевтiлення 3».
11.30,12.35,04.05,04.55 Т/с «Метод
Лаврової».
13.40 Комедiя «Манна небесна».

17.45 «ТСН. Особливе».
18.10,05.40 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Провокатор». (2).
00.55 Комедiя «Вiдчайдушний
загiн». (2).
02.40 Комедiя «Вiйськ ова
академiя». (2).

IНТЕР

04.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.00 Т/с «Бумеранг iз минулого».
09.20 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.20 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.20 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 5».
18.05 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 «Вторгнення». (2).
00.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.10 Х/ф «Час розплати». (2).
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.35 Д/ф «I ласкавий, i нiжний
звiр».

ICTV

05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.35,02.00,02.55 Погода.
05.30,02.30 Факти.
05.55,04.40 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.50,12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.30 Т/с «Леся+Рома».
08.05 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.25 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.15,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Особливо небезпечний».
00.40 Зоряний тест-драйв.
02.05 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
03.00 Т/с «Кiстки 5».
03.45 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

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

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 «Навіщо тобі алібі?» (1)
22.10 Х/ф «Коли я був співаком»
(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».
08.15,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Дочки i
матерi».
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».
22.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «Мерсi»(2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла».
(2).
01.50 Х/ф «Чорна дiра». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.15 Т/с «Висяки 2».

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 «Дикі порядки»
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» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «На музичній хвилі»
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 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбут-

1 серпня
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 «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, 14.40, 17.00, 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
14.55, 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»
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»
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нім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.20 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.10,19.20 Богiня шопiнгу.
12.45 22.15 Т/с «Зайцев+1».
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.45,22.55 Дайош молодьож!
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.15,03.00 УТЕТа тато!
18.55,02.35 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
00.20 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Сушi гьорл».
03.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Пасажирка без квитка».
08.30,19.00,23.30,01.50,04.40
«Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний
округ 2».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Речовий доказ». Злочинець поштою.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Далеко вiд ЛохНесса». (3).
02.20 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детектив».
06.40,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.25,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.25 Х/ф «Доглядальниця».
11.25 Т/с «Тетянин день».
13.25 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».

16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Принцеса i жебрачка».
20.10 «Моя правда. Володимир
Пресняков».
21.10 «Моя правда. Мiтя Фомiн.
Безпритульний шоу-бiзнесу».
22.40 «Моя правда. Вiйна i мир
Федора i Сергiя Бондарчукiв».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Гостя з майбутнього».
04.40 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.45 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.10 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.15 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.25 Т/с «Татусевi доньки».
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».
19.25,00.10 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.50 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.05 Шури-Амури.
23.05 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.20,02.55 Т/с «Грань». (2).
01.15 Т/с «Серцеїдки».
03.35 Зона ночi. Культура.
03.40 Сумний П`єро.
04.05,04.35,04.50 Зона ночi.
04.10 Зима надiї.
04.40 Чемпiон чемпiонiв.
04.45 Нiмфея кандида.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.05 «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». (2).
01.20 Х/ф «Король вечiрок». (2).
02.50 «Нiчне життя».

теле Версі ї

7
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 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 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Вiд першої особи.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,13.05,15.45,18.15,19.25 Погода.
09.30,14.40,18.45,00.15 Олiмпiйськi
пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Стрiльба
з лука.
11.50,13.10 Олiмпiада-2012.
Академiчне веслування.
12.00 Олiмпiада-2012. Плавання.
12.35,16.00 Олiмпiада-2012. Дзюдо.
15.00,19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
16.40 Олiмпiада-2012. Бокс.
17.10 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(лук).
18.20,02.10 Новини.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi. Велоспорт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15,22.45 Олiмпiйськi пристрастi.
Плавання.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Олiмпiйськi пристрастi. Фехтування. Бокс.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Спортивна
гiмнастика.
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.30 ТелеАкадемiя. Дайджест.
02.50 Т/с «Вiддiл убивств».
04.30 Х/ф «Принц та жебрак».

«1+1»

06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,00.00 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
10.30 «Цiлковите перевтiлення 3».
11.30,12.35,03.50,04.40 Т/с «Метод
Лаврової».
13.40 Комедiя «Манна небесна».
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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 «Навіщо тобі алібі?» (1)
22.10 Х/ф «Так вона знайшла
мене» (2)

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».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Сирота
домiнiканська».
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».
00.00 Т/с «Мерсi»(2).
01.00 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
01.45 Х/ф «Чак i Ларрi: Пожежне
весiлля». (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 «Зоо-шоу»
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 «Зорепад побажань» «Сузір’я
почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.32 «Зорепад побажань» «Сузір’я
почуттів» (рум. мов.)
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
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.
06.15,23.20 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.10,19.20 Богiня шопiнгу.
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев+1».
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.45,22.55 Дайош молодьож!
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.15,03.00 УТЕТа тато!
18.55,02.35 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
00.20 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Бар Поркi». (3).
03.25 До свiтанку.

НТН

06.05 «Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф «Це було в Пеньковi».
08.30,19.00,23.30,01.45,04.40
«Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний
округ 2».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Правда життя». Дитинство
на продаж.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Крижанi павуки». (3).
02.15,03.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.30 «Документальний детектив».
06.20,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.05,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 Х/ф «Сестричка».
11.10 Т/с «Тетянин день».
13.10 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Принцеса i жебрачка».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».

22.25 «Зоряне життя. Зорянi
трагедiї».
23.20 «Паралельний свiт».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Гостя з майбутнього».
04.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.40 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.10 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.25 Т/с «Татусевi доньки».
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».
19.25,00.00 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.50 КабрiоЛiто.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.10 Служба розшуку дiтей.
00.15,02.50 Т/с «Грань». (2).
01.10 Т/с «Серцеїдки».
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Solo-Mea.
04.05,04.50 Зона ночi.
04.10 Зiрка Вавiлова.
04.45 Упертий українець.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.05 «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». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

17.45 «ТСН. Особливе».
18.10,05.30 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21. 30 Б ой ов и к «Л ан ц югова
реакцiя». (2).
00.15 Комедiя «Поцiлуй мене,
товаришу». (2).
02.05 Комедiя «Вiдчайдушний
загiн». (2).

IНТЕР

04.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.00 Т/с «Бумеранг iз минулого».
09.20 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.20 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 5».
18.05 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 «Грiх». (2).
00.30 Д/ф «Таємницi столiття».
01.35 «Подробицi» - «Час».
02.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.05 Д/ф «Жадiбнiсть».

ICTV

05.20,06.35,02.00,02.55 Погода.
05.30,02.30 Факти.
05.55,04.30 Свiтанок.
06.40,09.25,12.55,19.25,01.00
Спорт.
06.45,12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.20 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.15,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Особливо небезпечний».
00.40 Зоряний тест-драйв.
02.05 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
03.00 Т/с «Кiстки 5».
03.45 ПроЦiкаве.

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, 14.40, 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
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер злодіїв»
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 Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу «Княгиня Західної України»

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.40,07.25 Тема дня.
06.30,06.45,07.15,07.35 Країна
on-line.
06.35 Заголовки.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний календар.
07.20 ТехноЕра.
07.40 Глас народу.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Вiд першої особи.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,14.35,16.05,18.15,19.25
Погода.
09.30,14.40,18.45,00.15
Олiмпiйськi пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(лук).
12.00,13.30 Олiмпiада-2012.
Академiчне веслування.
12.50 Олiмпiада-2012. Легка
атлетика.
15.00,19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
16.10 Олiмпiада-2012. Стрiльба
з лука. Бокс.
17.10 Олiмпiада-2012. Стрибки на
батутi. Стрiльба (пiстолет).
18.20,02.10 Новини.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi.
Велоспорт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 Олiмпiада-2012. Легка
атлетика. Семиборство. Ядро.
Плавання.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
22.50 Олiмпiйськi пристрастi. Легка атлетика. Семиборство. Бокс.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Фехтування (сабля).
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.45 Д/ф «Альбiна Дерюгiна.
Традицiя перемог».
04.15 Т/с «Вiддiл убивств».

«1+1»

06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зайцевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
10.30 «Цiлковите перевтiлення
3».
11.30,12.35,03.35,04.25 Т/с «Ме-

тод Лаврової».
13.40 Мелодрама «Бiла ворона».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.10,05.15 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Геймер». (2).
22.10 Бойовик «Оселя зла». (2).
00.25 Бойовик «Постал». (3).
02.15 Х/ф «За межею». (3).

IНТЕР

04.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.00 Т/с «Бумеранг iз минулого».
09.15 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.20 Т/с «Повернення Мухтара
2».
12.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 5».
18.05 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25,03.40 Х/ф «Чорне мiсто».
(2).
00.30 «Подробицi» - «Час».
01.10 Д/ф «Лев Дуров. Iсторiї
веселi i сумнi».
02.05 Д/ф «Жадiбнiсть».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,01.40,02.35 Погода.
05.20,02.10 Факти.
05.45,04.25 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.35
Спорт.
06.35,12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.20 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.10,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.10,22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Т/с «Особливо небезпечний».
00.25 Голi i смiшнi.
01.45 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.40 Т/с «Кiстки 5».
03.25 Утриматися в крiслi.

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».

понеділок
четвер

2 серпня
13.25 «Біоритм»
13.50 «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 «Навіщо тобі алібі?» (1)
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК»УКРАЇНА»

06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 04.30 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Злочин без
покарання».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
01.45 Х/ф «Шпигунськi iгри». (2).

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 «Прощавай,
дике життя»
08.00 - «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (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, 01.30 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
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»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.20 Дом 2.

3 серпня

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».
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».

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, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.45, 17.00, 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
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»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Навіщо тобі алібі?» (1)
22.10 Х/ф «Золота жила» (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».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Людина за
бортом».
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».
22.00 Т/с «Iнтерни».
00.10 Т/с «Москва. Центральний
округ 3» (2).
02.00 Х/ф «Я знаю, що ви зробили
минулого лiта». (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 «Прощавай, дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Мальовнича планета»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 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

07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння»,.
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.10,19.20 Богiня шопiнгу.
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев+1».
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.45,22.55 Дайош молодьож!
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.15,03.00 УТЕТа тато!
18.55,02.35 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
00.20 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Бар Поркi 2». (3).
03.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «З коханими не розлучайтеся».
08.30,19.00,23.30,01.50,04.35
«Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македонський, або Кiлер мафiї».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Легенди карного розшуку».
Пантеон мозку. Ленiн.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Акули 2». (2).
02.25 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.40 «Документальний детектив».
06.35,02.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.15,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.05 Т/с «Тетянин день».
13.10 «Битва екстрасенсiв. Вiйна
титанiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Принцеса i жебрачка».
20.10 «Зоряне життя. Заклятi подруги».
21.10 «Зоряне життя. Вiйна за
спадок».
22.40 «Зоряне життя. Шлюбнi
рекордсмени».

00.05 «Паралельний свiт».
01.10 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.30 «Вiкна-спорт».
03.40 Х/ф «Гостя з майбутнього».
04.45 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Останнiй акорд».
05.50 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.10 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.25 Т/с «Татусевi доньки».
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».
19.25,00.00 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
21.50 Кухня на двох.
22.50 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.10 Служба розшуку дiтей.
00.15,02.50 Т/с «Грань». (2).
01.10 Т/с «Серцеїдки».
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Усмiшник.
04.00,04.55 Зона ночi.
04.05 Iван Мазепа.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.05 «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». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.20 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.10,19.20 Богiня шопiнгу.
12.45 Т/с «Зайцев+1». (2).
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.45 Дайош молодьож!
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.15,03.25 УТЕТа тато!
18.55,03.00 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани»..
22.15 Чортицi в спiдницях.
22.55 Надто грубо для Ю-Тюба.
00.20 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Помста Поркi». (3).
02.35 Дурнєв+1.
03.50 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Двоє в новому домi».
08.30,19.00,02.25,04.40 «Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македонський, або Кiлер мафiї».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Державний кордон».
18.35 «Випадковий свiдок».
19.30 Т/с «Конвой PQ-17».
23.50 Х/ф «Чорна книга». (2).
02.55 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.30 «Документальний детектив».
05.55 Х/ф «На вас чекає громадянка Никанорова».
07.20 Х/ф «Бережiть чоловiкiв».
09.05,00.25 Х/ф «Дами запрошують кавалерiв».
10.45 «Зваженi i щасливi».
17.55,22.00 «Вiкна-новини».
18.05 «Правила життя. Уся правда про хлiб».
20.00 «Росiйськi сенсацiї. Крутi
туристи».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Замiж

за олiгарха».
22.25 Х/ф «Сестричка».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Гостя з майбутнього».
03.10 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Останнiй акорд».
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50 Т/с «Буремний шлях».
06.25,07.10 Kids` Time.
06.30 М/с «Новi пригоди мисливцiв
за привидами».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.05 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.25 Т/с «Татусевi доньки».
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».
19.25,00.00 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.50 Х/ф «Це все вона».
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.10,02.45 Т/с «Грань». (2).
01.05 Т/с «Серцеїдки».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Катерина Бiлокур. Послання.
04.20,04.55 Зона ночi.
04.25 ТБ про ТБ.
04.50 Чорний колiр порятунку.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,15.00 «Найрозумнiший».
11.05 «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». (2).
01.50 Т/с «Косяки». (2).
02.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,08.00 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.45 Олiмпiйський виклик.
08.05 Це було недавно, це було
давно. А. Миронов.
УТ-1.
09.00,09.20,18.30,19.25 Погода.
09.05 Школа юного суперагента.
09.30,15.05,18.45,00.15
Олiмпiйськi пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Триатлон.
13.30 Олiмпiада-2012.
Академiчне веслування.
14.40 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(гвинтiвка).
15.00,00.00 Олiмпiйськi новини.
16.00 Олiмпiада-2012. Стрибки
на батутi.
18.10 Олiмпiада-2012. Бокс.
19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
19.30 Олiмпiйськi пристрастi.
Легка атлетика. Ходьба. Велоспорт.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00,02.10 Пiдсумки дня.
21.20 Олiмпiйськi пристрастi.
Легка атлетика. Бокс. Фехтування.
22.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.45 Олiмпiйськi пристрастi.
Легка атлетика. Семиборство.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Плавання.
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест дня.
02.35 Т/с «Вiддiл убивств».
«1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15 М/с «Русалонька 3».
10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
11.55 «Десять крокiв до кохання 2».
13.05 Комедiя «Блондинки в
законi».
14.55 Комедiя «Як вiдбити наречену».
17.05 Комедiя «Даїшники».
19.30,05.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Степовi

дiти».
00.15 Мелодрама «Ми. Вiримо
в кохання». (2).
02.30 Бойовик «Геймер». (2).
03.50 Бойовик «Оселя зла». (2).

IНТЕР
05.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.55 Т/с «Дiвчинка з пiвночi».
09.25 «Городок».
10.00 «Найрозумнiший».
12.00 «Надбання Республiки».
Пiснi Iгоря Нiколаєва.
14.10 Х/ф «Вiдкрийте, це я».
18.00 «Юрмалина-2011».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.40 «Битва композиторiв».
00.05 Х/ф «Презумпцiя
невинностi». (2).
02.20 «Подробицi» - «Час».
02.50 Д/ф «Я буду вам снитися.
Микита Михайловський».
03.40 Д/ф «Жадiбнiсть. Обережно, ремонт!»
ICTV
05.05,05.40 Погода.
05.10 Факти.
05.45 Iнший футбол.
06.15 Козирне життя.
07.00 Т/с «Полiцейськ а
академiя».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор. Спецвипуск.
13.35 Спорт.
13.40 Твiй рахунок.
14.40 Дивитися всiм!
15.45 Х/ф «Пiсля заходу».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Золоте око».
21.45 Х/ф «Запали цього лiта!»
23.20 Наша Russia.
00.15 Голi i смiшнi.
01.15 Х/ф «Воїни свiтла». (2).
02.55 Т/с «Тринадцятий».
04.25 ПроЦiкаве.
05.00 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».
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, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 0.45 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, 4.30 Х/Ф «Дім двох сімей»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Позамежжя»
«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, 11.50, 16.50, 17.50,
19.05,01.20 «Парад планет»

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. Є. Шифрiн.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.45 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
09.00 Смiшний та ще смiшнiший.
09.25 Крок до зiрок. Євробачення.
10.00 Країну - народовi.
10.15,14.20,15.05,18.45,00.15
Олiмпiйськi пристрастi.
12.00 Олiмпiада-2012. Тенiс.
14.15,18.30,19.30 Погода.
14.30 Олiмпiада-2012. Стрiльба
(пiстолет).
15.00,00.00 Олiмпiйськi новини.
16.00 Олiмпiада-2012. Спортивна гiмнастика.
18.10 Олiмпiада-2012. Боротьба
греко-римська.
19.00 В перервi - Олiмпiйськi
новини.
19.35 Олiмпiйськi пристрастi.
Боротьба греко-римська.
20.50 Головний аргумент.
21.00,02.10 Пiдсумки тижня.
21.15 Олiмпiйськi пристрастi.
Легка атлетика.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Олiмпiйськi пристрастi.
Легка атлетика. Вiтрильний
спорт.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Бокс.
01.00 Олiмпiада-2012. Фехтування.
01.30 Олiмпiада-2012. Стрибки
у воду.
02.00 Олiмпiада-2012. Дайджест
дня.
02.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.50 Т/с «Вiддiл убивств».

«1+1»

06.00 Комедiя «Як стати крутим».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.15 М/с «Русалонька 3».
10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 «Чотири весiлля».
12.40,14.55,17.05 Комедiя «Даїшники».
19.30 «Телевiзiйна Служба Новин».
20.00 Комедiя «Службовий
роман».

08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
09.00, 14.45, 21.25 «Щоденник
конкурсу «Княгиня Буковини»
09.10 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
15.15 «Малятко»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Вечір (2)

ТРК»УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15 М/ф «Ну, постривай!»
07.25, 14.00 Т/с «Iнтерни».
08.00 Х/ф «Бетховен 4».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00,03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
15.10 Т/с «Дитина навпiл».
18.00 19.20 Т/с «Гра».
22.30 Т/с «Бiгти».
00.20 Т/с «Година Волкова» (2).
02.10 Х/ф «Я все ще знаю, що
ви зробили минулого лiта». (3).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\фільм «Невідома планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 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 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Все про їжу»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»

5 серпня

23.40 «Свiтське життя».
00.40 «ТСН-Тиждень».
01.35 Х/ф «Весна сорок першого». (2).
03.10 Мелодрама «Ми. Вiримо в
кохання». (2).
05.00 Комедiя «Як вiдбити наречену».

IНТЕР

04.55 «Найрозумнiший».
06.20,03.25 Д/ф «Людмила
Касаткiна. Приборкувач».
07.25 Х/ф «Приборкувачк а
тигрiв».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 Х/ф «Щастя за контрактом».
12.00 «Вечiрнiй Київ».
14.00 Х/ф «Адель».
16.10 Т/с «Гидке каченя».
20.00 «Подробицi».
20.25 Х/ф «Операцiя».
22.55 Х/ф «Одинак». (2).
01.05 Подробицi.
01.30 Х/ф «Сни». (2).
02.40 Д/ф «Поле чудес. МММ
повертається».
04.20 «Знак якостi».

ICTV

05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.05 Квартирне питання.
06.55 Анекдоти по-українськи.
07.20 Дача.
07.50 Твiй рахунок.
08.50 Дивитися всiм!
09.55 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Максимум в Українi.
13.45,23.35 Наша Russia.
14.00 Х/ф «Запали цього лiта!»
15.55 Х/ф «Золоте око».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Завтра не помре
нiколи».
21.35 Х/ф «Пiсля заходу».
23.55 Х/ф «Привид будинку на
пагорбi 2: Повернення». (2).
01.30 Х/ф «Воїни свiтла». (2).
03.00 Iнтерактив. Тижневик.
03.15 Утриматися в крiслi.
04.05 ПроЦiкаве.
04.40 Свiтанок.

5 КАНАЛ

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 пре-

си».
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 «Податки».
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, 19.30, 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 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Ідеальні наречені»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
0.00 Нова гостьова

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,09.30, 11.30, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.35 «Хендмейд»
07.30 ,15.45,16.45 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
0 8 . 1 0 , 0 9 . 3 5 , 11 . 5 0 , 1 7 . 2 0 ,
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20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
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 «Нецiлована».
15.55 Королева балу 2.
17.00 Х/ф «Артур i мiнiпути».
19.05 Х/ф «Один вдома 4».
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.05 Х/ф «Чужi». (2).
00.55 Х/ф «Дорiан Грей». (3).
02.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.25 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
09.25,12.55 Т/с «Конвой PQ17».
11.30 «Речовий доказ». Злочинець поштою.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
15.00 Т/с «Ера стрiльця 3».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
10».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Вiйна свiтiв». (2).
02.20 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.10 М/ф «Козаки».
06.00,01.25 Х/ф «Людинаамфiбiя».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00 Х/ф «Не може бути!»
12.05 «Неймовiрна правда про
зiрок».
14.50 «Зоряне життя. Заклятi
подруги».
15.55 «Зоряне життя. Вiйна за
спадок».
17.00 «Зоряне життя. Шлюбнi
рекордсмени».
18.00 Х/ф «Час щастя».

20.10 Х/ф «Час щастя 2».
22.10 «Моя правда. Володимир
Пресняков».
23.15 «Моя правда. Мiтя Фомiн.
Безпритульний шоу-бiзнесу».
00.20 «Моя правда. Вiйна i мир
Федора i Сергiя Бондарчукiв».
03.10 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 Мадагаскара».
10.00 КабрiоЛiто.
11.00 Пiкнiк.
12.00 Новий погляд.
13.00 Кухня на двох.
14.00 «Красунi».
15.35 Х/ф «Це все вона».
17.35 Х/ф «Любов на островi».
19.25 Х/ф «Чого хоче дiвчина».
21.20 Х/ф «Кiлери».
23.20 Х/ф «Щоденник
кар`єристки».
01.30 Спортрепортер.
01.35 Т/с «Серцеїдки».
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Iван Франко.
04.05,05.00,05.15 Зона ночi.
04.10 Втрачений рай.
05.05 Драй Хмара: останнi
сторiнки.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.05 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф «Вiннi Пух: Веснянi
днi з малюком Ру».
11.10 «Звана вечеря».
12.10 Т/с «Тiльки ти».
17.00 «Таємницi долi».
18.00 Х/ф «Давайте потанцюємо».
20.05,01.15 Т/с «Корабель».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
02.25 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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19.00,01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30 «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 «Щоденник конкурсу «Княгиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.20 «Відпочинок на 5 зірок»
16.20 «Юний рятувальник»
17.30 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
21.30 Х/ф «Будинок, який збудував Свіфт» (1)

ТРК»УКРАЇНА»

06.00,05.40 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Бетховен 5».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00,04.10 Т/с «Дорожнiй патруль 4».
13.50, 20.30, 21.50 Т/с «Iнтерни».
16.00 Т/с «Дитина навпiл».
17.50, 19.30 Т/с «Гра».
19.00,03.40 Подiї тижня.
00.00 Т/с «Година Волкова» (2).
01.50 Х/ф «Я завжди знатиму,
що ви зробили минулого лiта».
(3).
03.15 Щиросердне зiзнання.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Невідома
планета»
07.00 11.56 14.00 19.25 21.55
00.00- «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 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, 19.00 «Лідери якості»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
квітів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.10, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»

«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.30 «Формула успіху»
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/с «Пригоди капiтана
Врунгеля».
11.35 Х/ф «Нецiлована».
13.45 Крутони.
14.20,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.10 Х/ф «Артур i мiнiпути».
17.10 Х/ф «Один вдома 4».
19.00 Королева балу 2.
21.45 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.15 Х/ф «Бiлi не вмiють стрибати». (2).
01.25 Дурнєв+1.
01.50 Х/ф «Диво на Тридцять
Четвертiй вулицi».
03.40 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.30 Т/с «Ера стрiльця 3».
11.30 «Легенди карного розшуку». Пантеон мозку. Ленiн.
12.00,04.05 «Агенти впливу».
12.45 Д/ф «Почаїв».
14.00 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
10».
19.00 Т/с «Каменська 2».
23.20 Х/ф «У пошуках пригод».
(2).
01.20 Х/ф «Спорт майбутнього». (3).
02.55 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.10 М/ф «Козаки».
06.45,01.10 Х/ф «Мiмiно».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.45,00.05 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.45 «Караоке на Майданi».
12.45 «Зоряне життя. Зорянi

трагедiї».
13.45 «Росiйськi сенсацiї. Замiж
за олiгарха».
14.45 Х/ф «Час щастя».
16.55 Х/ф «Час щастя 2».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Любов на два полюси». (2).
22.05 Х/ф «Божевiльна любов».
02.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Останнiй акорд».
06.15 Клiпси.
06.35,08.00 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
09.05 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Хто зверху?
11.55 Мачо не плачуть.
12.45 Шури-Амури.
13.50 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
14.55 «Красунi».
15.55 Х/ф «Кiлери».
18.00 Х/ф «Рожева пантера 2».
19.55 Х/ф «Дозвольте тебе
поцiлувати... знову».
22.10 Х/ф «Гарольд i Кумар iдуть
у вiдрив». (2).
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Чого хоче дiвчина».
02.15 Т/с «Серцеїдки».
03.45 Зона ночi. Культура.
03.50 Микола Лисенко.
04.40 Перетворення.
04.55,05.25 Зона ночi.
05.00 Розквiт українського кiно.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.05 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Давайте потанцюємо».
12.05 Т/с «Тiльки ти».
15.00 Х/ф «Фото моєї дiвчини».
17.00 «Таємницi долi».
18.00 Х/ф «Бо я так хочу». (2).
20.00,01.15 Т/с «Корабель».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
02.25 «Нiчне життя».
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Лише троє з 450 нардепів –
доброчесні

думка тижня

Вчора під час круглого столу «Чесний аудит народних
депутатів» громадянський рух «Чесно» презентував
результати незалежного моніторингу відповідності нардепів
найелементарнішим вимогам доброчесності. З усього
парламентського загалу цим критеріям відповідають лише троє.
І з них – жодного буковинського!

Аналітики руху «Чесно» аналізують діяльність нардепів за шістьома критеріями,
розробленими громадськими експертами,
активістами, юристами та журналістами.
А саме:відсутність фактів порушень прав
і свобод людини, незмінність політичної
позиції (іншими словами, чи перебігав депутат з однієї партії в іншу), непричетність
до корупційних дій, прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність
способу життя, особисте голосування в
парламенті, участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів.
Таким критеріям доброчесності з 450
народних депутатів відповідають лише позафракційний Микола Томенко, Олександр
Гудима з БЮТ та Володимир Лановий, який
став нардепом від НУНС лише у червні
цього року. Цікаво, що 17 депутатів порушили лише одне правило - особисте голосування. А 419 хоча б раз не голосували
особисто.
Результати дослідження коментували
чернівецькі експерти Ігор Бабюк, директор
Буковинського центру виборчих технологій, та доцент кафедри політології й державного управління ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Ігор Гаврада.
Окрім дослідження, співзасновник громадянського руху «Чесно», який об’єднує
12 громадських організацій, Олег Рибачук
та аналітик руху Андрій Зінченко презентували «Чеснометр», з яким можна озна-

йомитися на сайті chesno.org. За словами
Олега Рибачука, це інструмент, який допоможе виборцям обирати народних депутатів, керуючись не емоціями, а головою,
себто аналізом конкретних фактів. Також
завдяки цьому сайту кожен виборець може
ознайомитися з професійними файлами
депутатів у відповідності до розроблених
«любителями часнику» критеріїв.
Емблемою руху «Чесно» є часник, який
особливо полюбляють українці, бо він вбиває віруси, знімає наврочення та лікує від
багатьох недуг. Часникова, так би мовити,
ідея народилася під час 24-годинного
мозкового штурму 60-ох учасників руху.
Молоді люди зробили запис гіпотетичного
майбутнього сайту і вийшло – chesno.com.
Вадим Міський, співкоординатор руху
«Чесно» у Чернівцях зазначив, що аналіз
діючих депутатів – лише перший етап роботи. Попереду дослідження потенційних
мажоритарних кандидатів до ВРУ по всій
країні.
Координатори закликали громадян не
бути байдужими та долучатися до співпраці. Зважаючи на те, що ідея створення
такого руху витала у повітрі, народ із захопленням її підхопив. Як наголосив Олег
Рибачук, саме люди в провінції підказали
їм переходити від гасла «фільтруй раду»,
до – «фільтруй владу».
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Ігор БУРКУТ: «Без книг на нас чекає
деградація»
у відрядження для ознайомлення з потрібною
літературою. Та ніколи не буває світла без
тіні: ми й досі не знаємо, як довго зберігатимуться цифрові носії та й чи не шкодять вони
здоров’ю.
Принаймні, тим, хто часто читає електронні книги, Ігор Буркут радить частіше
вмиватися, бо іонізоване повітря псує шкіру.
Особливо актуально це для дівчат.
Не посперечаєшся з п. Буркутом і тоді,
коли він заявляє, що «уявити світ без книг —
неможливо. Адже людина, яка читає — вона
і пише грамотно. А без книг ми з кожним поколінням все сильніше будемо деградувати.
– Яким буде дух Чернівців без його осноУ сквері Франца Йосифа під
час 4 лекції Вуличного Університету, присвяченої причинам і наслідкам закриття книгарень, відомий
політолог Ігор Буркут насамперед
зауважив, що формування інтелекту без читання книг просто не
можливе. Та й місто без книгарень
на його думку, нагадує… цвинтар.
І. Буркут: – Насправді існує
декілька абсолютно об’єктивних
причин занепаду книгарень. Перша з них — це високі ціни на якісні
книги. Коли людина заходить до
магазину і бачить ціну в 100-150
гривень, вона замислюється, купувати її чи ні. Друга причина – поява аудіокниг. Виросло покоління,я ке не звикло читати великі тексти,
бо читати — це велика робота. Для молодих набагато
легше вставити навушники у вуха і слухати світову класику, поспішаючи кудись у своїх справах». А
далі – поява електронних книг. Усі світові бібліотеки
«оцифровують» архіви та книги і вже не потрібно їхати

Чия земля під вашим будинком?
Якщо ви переконані, що земля під власним будинком
належить вам, то глибоко помиляєтеся. Бо насправді вона
у вас в оренді. І якщо до 1 січня 2013 року ви цю землю,
тобто ту, що перебуває під забудовою, не приватизуєте, то
сплачуватимете за неї орендну плату (сплатите за це штраф
або й загалом потрапите до буцигарні).
Про тонкощі й нюанси ситуації – в розмові з Григорієм
ЯМНЮКОМ, першим заступником начальника
головного управління Держкомзему у Чернівецькій
області.
– Наразі керуємося постановою
Кабінету Міністрів від 9 вересня 2009
року № 1035, в якій ідеться про те, що
будинки, збудовані від 1 січня 1992
року до 1 січня 2008 року мають бути
оформлені за спрощеною процеду-

рою оформлення права власності на
житлові будинки, садові ділянки та
інше, що розташовані на земельних
ділянках, – каже Григорій Ямнюк. – Це
стосується і самовільно зведених бу-

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна: ЛОТ № 1 – житловий будинок з господарськими спорудами загальною площею 41,6кв.м,
приватизована земельна ділянка для будівництва індивідуального житлового будівництва загальною
площею – 0,1738га., знаходитьться за адресою с. Маморниця, вул.. Яремчука, 9, Герцаївський район,
Чернівецька область та є власністю Черчел Г.П., с.Маморниця, Герцаївський район, Чернівецька область.
Житловий будинок складається з: 1-ї кімнати – 16,90кв.м, коридор – 8,30кв.м, 2-ї кімнати – 16,40кв.м.
Фундамент – бетон, стіни – саман, покриття – шифер, електропостачання є в наявності. Господарські споруди складаються з: 2 –ох літніх кухонь, 2 сараї, криниця. Фундаменти господарських споруд – бетонні,
камяні, стіни – цегла, дерево, перекриття – шифер, дошка. Технічний стан житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами характеризується як добрий. Приватизована земельна ділянка забудована житлом за кадастровим номером 7320786200:02:001:0085 з функціональним призначенням для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Земельна ділянка
рівнинна, забезпечена мережами електропостачання, автономного водопроводу (колодязь), під’їзною
дорогою. Майно належить боржнику на підставі рішення суду від 29.05.2007р. та Державний Акт на право
власності на земельну ділянку від 05.08.2009 року ЯЗ№ 313648. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 94958.25 грн. (без ПДВ) (договір № 2612064від 29.05.12).Гарантійний внесок – 14148.78 грн без
ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Дутчак Д.Г. (с.Маморниця,
Герцаївський район, Чернівецька область).По лоту обмеження на використання загальні для житлових
будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 16 серпня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: с.Маморниця, Герцаївський район, Чернівецька область в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 13 серпня 2012 р. об 16:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок р/р 37312001002835 в
ВДВС Герцаївського РУЮ ,МФО 856135, Інд.код-35261338, одержувач: ВДВС Герцаївського 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
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динків у період від 1992 по 2008 роки.
Будь-який будинок, який будується чи будувався, повинен мати дозвіл
архітектурно-будівельної інспекції.
Він оформляється наступним чином:
пишеться заява в інспекцію, до якої
додаються документи, що реєструються в журналі реєстрації виданих
сертифікатів та відмови у їх видачі. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані
забудовником документи і протягом
десяти робочих днів приймає рішення
щодо видачі сертифікату.
У разі подання документів не в повному обсязі, заява не розглядається
і протягом десяти робочих днів після її
реєстрації повертається забудовнику
разом з доданими до неї документами
і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.
Відмова у видачі сертифіката з

вних візитівок — книгарень? – риторично запитує
патріарх буковинської журналістики.
P.S. Наступне засідання Вуличного Університету
відбудеться через тиждень у суботу, 4 серпня, як завше у сквері Франца Йосифа.

інших причин не допускається.
Забудовник може повторно звернутися до інспекції лише після подання документів у повному обсязі.
Тоді інспекція оформляє сертифікат
у день пред’явлення документів про
внесення плати за видачу сертифіката
і сплату штрафу.
Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата
видачі сертифіката.
– Якщо земельна ділянка не приватизована, – наголошує Григорій
Дмитрович, архітектурна інспекція не
прийме в експлуатацію будівлю. Нині
термін приватизації встановлений до 1
січня 2013 року.
– Якщо людина через певні причини не зможе оформити цей документ,
чи не схоче, то як далі бути?
– Це питання стосується більше
архітектурної служби, та я спробую на

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – нежилі приміщення (офіс) загальною площею 70,2 м.кв, які знаходяться в житловому будинку за
адресою м. Чернівці, вул. Гёте, буд. 7., та є власністю Гикава Галині Георгіївні (м. Чернівці,
вул. Топорівська, 2-Б, код 2242920061). Нежилі приміщення складаються з : приміщення 1-1
площею 17,6кв.м, приміщення 1-2 -19,10кв.м, коридор 3-3 – 3,8кв.м, коридор – 1-4 – 1,6кв.м,
вбиральня 1-5 – 1,6кв.м, приміщення 1-6 – 14,30кв.м, вбиральня 1-7 – 1,3кв.м, коридор 1-8
– 7,2кв.м, сходи 1-9 – 3,7кв.м, які розташовані в підвальному поверсі чотирьохповерхового
цегляного житлового будинку. Технічний стан характеризується як добрий, але потребує
ремонту оздоблення підсобних приміщень в зв’язку з постійною вологістю в приміщеннях.
Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу серії ВЕК №890109 від
25.04.2007р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 275 611,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612087 від 18.07.12).Гарантійний внесок – 13 780,55 грн без ПДВ.Майно реалізується
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Сведбанк», м. Чернівці, вул.
Головна, 38.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 13 серпня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А
Остаточний термін подачі заяв 13 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
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нього відповісти, – каже п. Григорій.
– Якщо, скажімо, якийсь там пан Х. не
схоче оформити право на земельну
ділянку до 1 січня 2013 року, то інспекція його зобов’яже через місяць це
зробити. Якщо він і далі нехтуватиме
цими вимогами, то платитиме штраф
згідно з законодавством, а якщо і далі
не зрозуміє, то тоді кримінал і позбавлення волі. Мінімальний штраф за ці
діяння становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до 6 місяців.
Особам же, які раніше вже проходили
по цій справі чи були засуджені, загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі. А
самовільне будівництво на самовільно
зайнятій земельній ділянці карається
штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто
близько 17 тисяч гривень.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – земельна ділянка
площею 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7320585500:01:001:0284.
Та є власністю Чорнея Василя Івановича, (с. Черешенка, Вижницький район,
Чернівецька обл. код 2584120156) і знаходиться за адресою: С. Черешенка,
Вижницький район, Чернівецька область. Майно належить боржнику на підставі
державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 071472
від 20.12.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 54 880,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612069 від 20.06.12). Гарантійний внесок – 8 232,00 грн
без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед:Сиротюк Любов Миколаївна, с. Мигово, вул. Великівська, 71, Винницький
р-н, Чернівецька обл.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 16 серпня 2012 р. об 12:00 год. за адресою:
с. Черешенка, Вижницький район, Чернівецька область в приміщенні сільської
ради. Остаточний термін подачі заяв 13 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 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135
ЄДРПОУ 34831565 одержувач: ВДВС Вижницького 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
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юридичні

Громадянин звернувся – дай відповідь

або Про відповідальність за порушення законодавства про звернення
Громадянину на його вимогу і в порядку,
встановленому чинним законодавством, можуть
бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи
посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у
грошовому виразі визначається судом.
Законом України «Про звернення громадян»
забороняється переслідувати громадян і членів
їхніх сімей за подання звернень з критикою в діяльності та прийнятті рішень органами державної
влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань
громадян, підприємств, посадових осіб.
Забороняється розголошення відомостей,
що містяться у зверненнях, про особисте життя
громадян без їх згоди, відомостей, що становлять
таємницю, яка охороняється законом тощо. На
прохання громадянина, висловлене в усній формі
або зазначене в тексті звернення, не підлягає
розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на

випадки повідомлення інформації, що міститься
у зверненні, особам, які мають стосунку до вирішення справи.
Громадянин повинен знати, що подане ним
звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, об’єднань громадян
та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність,
передбачену чинним законодавством.
Витрати, зроблені органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, засобами масової
інформації у зв’язку з перевіркою звернень, які
містять завідомо неправдиві відомості, можуть
бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.
Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно

Скасувати догану й звільнити з роботи – можна
або Про особливості притягнення до дисциплінарної
відповідальності
Метою притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є його покарання
за протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні ним трудових обов’язків.
Доцільність застосування дисциплінарної
відповідальності визначає власник або уповноважений ним орган (далі – власник). Вона
є універсальною за характером та може застосовуватись до всіх, хто працює за трудовим
договором незалежно від виду здійснюваної
ними діяльності.
Загальна дисциплінарна відповідальність
передбачена ст. 147 КЗпП України з двома
видами дисциплінарних стягнень: догана та
звільнення, які є вичерпними. Слід зазначити,
що для окремих категорій працівників можуть
передбачатися актами законодавства, статутами та положеннями про дисципліну й інші
види дисциплінарних стягнень.
У законодавстві про працю немає обмежень щодо підстав та періодичності застосування догани як дисциплінарного стягнення.
Звільнення працівника, як вид дисциплінарного стягнення та підстава розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця,
може застосовуватись у випадках, прямо
передбачених КЗпП України.
Звільнення допускається у визначених
законом випадках, наприклад: за систематичне порушення трудової дисципліни (п. 3
ст. 40), за прогул без поважних причин (п. 4
ст. 40), за появу на роботі у стані наркотичного, токсичного або алкогольного сп’яніння
(п. 7 ст. 40), за крадіжку речей власника (п.
8 ст. 40), за одноразове грубе порушення
трудової дисципліни керівними та деякими
іншими працівниками (п. 1 ст. 41).
Дисциплінарне стягнення застосовується
роботодавцем безпосередньо за виявленням
проступку, але не пізніше одного місяця з дня
його виявлення, не рахуючи часу звільнення
працівника від роботи у зв›язку з тимчасовою
непрацездатністю або його перебуванням у
відпустці.
Цей місячний термін визначається у кожному конкретному випадку: з останнього дня
прогулу при тривалому прогулі; з моменту
вступу в силу вироку суду про факт вчинення
розкрадання за місцем роботи тощо.
Дисциплінарне стягнення не може бути
накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Перед застосуванням дисциплінарного
стягнення власник повинен зажадати від
працівника письмові пояснення. Якщо працівник відмовився від цього, власник повинен

скласти акт про відмову від надання пояснень
і провести розслідування щодо порушення
трудової дисципліни.
Даючи письмові пояснення, працівник
має відповісти на наступні питання:
— чи був насправді факт порушення
трудової дисципліни;
— в якій формі проявилось порушення
трудової дисципліни;
— причини, що спонукали працівника
вчинити дисциплінарний проступок, обставини, за яких його вчинено.
Відмова працівника дати письмові пояснення не перешкоджає накладенню на
працівника відповідного стягнення.
При обранні виду стягнення власник або
уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку
і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких
вчинено проступок, і попередню роботу
працівника.
Обставини вчинення дисциплінарного
проступку можна поділити на два види: ті,
що пом’якшують, і ті, що обтяжують відповідальність.
Обставини, що пом’якшують відповідальність:
— вчинення дисциплінарного проступку
вперше;
— вчинення з необережності;
— малозначущість заподіяної шкоди.
Обставини, що обтяжують відповідальність:
— вчинення проступку не вперше;
— настання негативних наслідків для
підприємства;
— умисел працівника;
— нетверезий стан, стан наркотичного чи
токсичного сп’яніння;
— втягнення в здійснення порушення
трудової дисципліни інших працівників.
Власник підприємства зобов’язаний,
застосовуючи певний вид дисциплінарного
стягнення, видати наказ (розпорядження),
в якому в обов’язковому порядку вказуються
мотиви застосування стягнення, про що повідомляється працівникові під розписку.
Власник підприємства має право повідомляти про винесене стягнення трудовому
колективу. Порядок ознайомлення колективу може бути конкретизовано у правилах
внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
Дисциплінарне стягнення до трудової
книжки працівника не заноситься (крім запису щодо його звільнення). Це пояснюється

тією обставиною, що воно діє протягом року
з дня застосування дисциплінарного стягнення, після чого втрачає чинність, якщо до
працівника не було застосовано нового дисциплінарного стягнення.
Власник підприємства за кожний проступок може застосувати лише одне дисциплінарне стягнення, зазначене в ст. 147
КЗпП України. Власник не може, наприклад,
оголосити догану, а потім ще й звільнити
працівника.
Разом з тим, якщо власник підприємства,
оголосивши догану, скасував цей наказ і видав новий, за яким звільнив працівника, то
така заміна стягнень буде відповідати закону,
якщо звільнення проведено з дотриманням
установленого порядку.
Працівники, обрані до складу виборних
профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані
дисциплінарному стягненню без попередньої
згоди профспілкового комітету, членами якого вони є; керівники профспілкових органів
підприємства, профорганізатори — без згоди
вищого за підлеглістю органу профспілки (ст.
41 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності»).
Протягом строку дії дисциплінарного
стягнення заходи заохочення до працівника
не застосовуються. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення може вважатися
своєрідним засобом заохочення до такого
працівника. КЗпП України не визначає мінімального терміну зняття дисциплінарного
стягнення; воно може бути знято достроково
в будь-який момент. Працівник, з якого знято
дисциплінарне стягнення, вважається таким,
на якого не накладалося дисциплінарне
стягнення.
Якщо протягом року з дня накладення
дисциплінарного стягнення працівника не
буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення.
Працівник має право оскаржити застосування до нього заходів дисциплінарного
стягнення, якщо вважає таке застосування
неправомірним. Дисциплінарне стягнення
може бути оскаржене працівником до комісії
у трудових спорах або безпосередньо до суду
в тримісячний строк.

Ірина НІМІЖАН, начальник відділу
реєстрації нормативно-правових
актів, систематизації законодавства,
правової роботи та освіти ГУЮ в
Чернівецькій області

оздоровчі

Версі ї

Версі ї

Конституція України (ст.40) закріплює право
громадян надсилати індивідуальні та колективні
звернення або особисто звертатися до органів
державної влади, місцевого самоврядування
та до посадових і службових осіб цих органів,
які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом
строк. Першочергово така відповідальність передбачена ст.24 Закону України «Про звернення
громадян», а саме: особи, винні у порушенні
цього Закону, несуть цивільну, адміністративну
або кримінальну відповідальність, передбачену
законодавством України.
У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення
щодо звернення громадянина, відшкодовують
йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з
поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду
скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення
витрат розглядаються в судовому порядку.
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від форм власності, об’єднання громадян, підприємства, посадові особи зобов’язані розглянути звернення та повідомити громадянина про
результати розгляду.
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори, які здійснюють нагляд
за дотриманням законодавства про звернення
громадян, відповідно до своїх повноважень вживають заходів до поновлення порушених прав,
захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.
У І півріччі 2012 року до органів юстиції в
області надійшло 307 звернень громадян: з них
119 скарг та 188 заяв. 222 звернення стосувались
діяльності державної виконавчої служби, 19
– органів нотаріату, 11 – органів державної реєстрації актів цивільного стану, 39 інших питань
та роз’яснення законодавства – 16.
П’ять скарг визнано обґрунтованими.

Інна ФАЛІБОГА, провідний спеціаліст відділу
контролю, документування та звернень
громадян Головного управління юстиції у

Правила виїзду дітей за
кордон на відпочинок

Батькам, які планують їхати на відпочинок за кордон з дитиною або відправити дитину на відпочинок самостійно, важливо
знати процедуру оформлення та перелік необхідних документів
для цього.
Дитиною, згідно з Сімейним кодексом України, є фізична особа
до досягнення нею повноліття. При цьому, згідно зі ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла 16 років, має
право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла 16-ти, має право на виїзд за межі України лише
за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому
супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.
Ситуація перша: виїзд за кордон дитини у віці 16-18 років.
У такому віці, дитина може виїздити за кордон як з батьками,
так і самостійно без згоди та супроводу батьків чи будь-кого з дорослих осіб.
А) Якщо дитина виїздить разом з батьками чи одним із батьків,
то відомості про дітей вносять в паспорти батьків чи одного з батьків на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.
При цьому, на дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із
законними представниками і відомості про яких вписуються у їхні
паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і
скріплюються печаткою.
Б) Якщо дитина від’їздить за кордон самостійно, необхідно
оформити лише проїзний документ дитини. Оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків
(законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки
не перебувають у шлюбі між собою, – того з них, з ким проживає
дитина, справжність підпису яких засвідчується нотаріально. За
наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у
заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують, згідно із
законодавством, право їх виїзду за кордон. Такий проїзний документ на дитину оформляється на термін три роки або до досягнення
нею 18-річного віку.
Ситуація друга: виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16
річного віку.
У цьому випадку дитина не має права самостійного виїзду
і перетинання кордону може бути здійснено лише в супроводі
одного чи обох батьків, або у супроводі осіб, які уповноважені на
це батьками.
А) Порядок виїзду дітей з батьками аналогічний зазначеному
вище (відомості про дитину записуються в паспорті одного з батьків, на дітей віком від 5 до 18 років вклеюються фото). При цьому,
якщо дитина їде за кордон з одним з батьків, обов’язково необхідно
оформити нотаріальну згоду іншого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування
у цій державі, або надати інші документи, які підтверджують, що
отримання такої згоди непотрібне (рішення суду про позбавлення
батьківських прав, свідоцтво про смерть іншого з подружжя тощо).
Б) Якщо дитина від’їжджає за кордон у супроводі осіб, які уповноважені батьками, на дитину оформлюється проїзний документ
дитини та додатково оформлюється нотаріально посвідчена згода
обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного
часового проміжку перебування у цій державі.
Вчасно та правильно оформлені документи на дитину дозволять вам влаштувати їй незабутній відпочинок. Сподіваємося, наша
інформація допоможе у цьому.

Світлана АФОНІНА, начальник Чернівецького міського
управління юстиції

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України

Вірусний менінгіт «іде»
на Буковину з Румунії

Але він боїться чистоти

Від травня вже 206 людей захворіли у
Сучаві на ентеровірусний менінгіт. Лише
4 з них – дорослі… За словами Наталії
ГОПКО, головного лікаря обласної
санітарно-епідеміологічної станції,
так як Буковина розташована поруч з
Румунією, спалахи цієї хвороби цілком
можливі й у нас. На щастя, за останні
кілька років в Україні лише у 2009 році
було зареєстровано 4 випадки цього захворювання.

– Джерелом інфекції може бути хвора
людина або носій. Шляхи зараження –
водний та харчовий, – розповідає пані
Наталя. – Спричиняє захворювання, як
правило, недотримання правил особистої
гігієни, споживання інфікованих збудником продуктів харчування та питної води.
Тож заходи профілактики є надзвичайно
простими: мити руки перед їжею, вживати
продукти харчування з місць санкціонованої торгівлі, дотримуватися правил
приготування страв, термічної обробки,
не зберігати готові страви надто довго.

Дія масок з різних
плодів і овочів

Абрикоси – заспокоюють та знімають роздратування.
Баклажани та кабачки – зволожують шкіру.
Брусниця і чорниця – звужують судини і оздоровляють.
Персики – розгладжують і пом’якшують.
Виноград – зволожує і розм’якшує шкіру.
Полуниця і малина – зволожує та оздоровлює.
Лимон – звужує пори, та до його соку треба додавати і сік інших фруктів, інакше він діє дуже сильно,
що може негативно вплинути на шкіру.
Смородина, вишня – звужує пори і оздоровлює.
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Гороскоп на тиждень
Будьте готові розширити свій інтелектуальний
кругозір, оскільки успіх залежить від надбання і демонстрації знань і досвіду. Уважно поставтеся до ситуацій,

Оскільки хворі – переважно діти,
тому відповідальність батьків за своїх
дітей – найголовніша запорука здоров’я
малечі.
Нині ж на пункті пропуску з Румунії
в Україну прикордонники перевіряють
усіх пасажирів транспортних засобів.
Якщо людина має ознаки ентеровірусного
менінгіту – одразу хворого починають
лікувати та застосовуються заходи щодо
недопущення хвороби на Буковину.
– Ентеровірусні інфекції – не екзотика
для України. Ентеровірус є нормальним
симбіотом кишечника, а як хвороба він
проявляється в ослабленому організмі,
– зазначає Марія ПОЛІЩУК, заступник начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА. – Тож
ентеровірусні інфекції, зокрема менінгіти,
з’являються і в не епідеміологічний період.
Якщо ж ваша дитина в’яла, слабка,
сонлива, важко йде на контакт, ще й має
температуру (хоча це не обов’язково),
страждає на діарею – звертайтеся до
лікаря!
Діарея – прояв будь-якої ентеровірусної інфекції, тому прослідкуйте, щоби
ваша дитина регулярно відновлювала
втрату рідини. У цьому допоможе регідрон
та лужні мінеральні води.

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

подібного соціального та економічного статусу. Всім учасникам
показували зображення осіб, що
виражають негативні емоції.
Мозок по-різному реагував на
зображення: у дітей, що стикалися
з домашнім насильством, відзначалася підвищена активність передньої долі кори головного мозку. Ця ділянка мозку включається
у відповідь на появу загрози або
при больових відчуттях. Цікаво,
що мозкова активність дітей у цьому випадку нагадувала активність
мозку солдатів, які брали участь
у війні.
Та очевидно, тут проблема не
тільки у психології: мозок, що формується, може підлаштовуватися
під постійний стрес, і від фахівців
потрібні досить великі зусилля,
щоби перемогти нервові розлади,
що ростуть ще з дитячих років.

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Житловий будинок загальною площею 94,7 м. кв. з належними до нього господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: с. Каплівка, вул. Незалежності, 7, Хотинського району, Чернівецької області, є власністю боржника згідно свідоцтва про право власності серії ЯЯЯ № 866224 від 21.02.2008 року, виданого виконавчим комітетом
Каплівської сільської ради згідно рішення № 9/02 від 06.02.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Банк Форум». Житловий будинок (літ. А-1),
одноповерховий, матеріал стін - черепашник, 1985 року забудови, житловою площею 58,1 кв. м. Поруч з будинком розташовані: літня кухня з черепашнику (літ. Б) площею забудови
49,2 кв.м; цегляний гараж (літ. В) площею забудови 25,6 кв.м; саманний сарай (літ. Г) площею забудови 13,1 кв.м; цегляний сарай (літ. Д) площею забудови 8,3 кв.м; саманний сарай
(літ. Ж) площею забудови 21,8 кв.м; саманний сарай (літ. З) площею забудови 3,4 кв.м; огорожа № 1-3; замощення (літ. ІІ). Процент зносу відповідає значенню - технічний стан житлового будинку добрий, решта будівель та споруд знаходиться в задовільному стані. Згідно довідки, виданої виконкомом Каплівської сільської ради Хотинського району Чернівецької
області від 15.02.2012 року, боржник користується земельною ділянкою (на якій розташовано об›єкт нерухомості) в розмірі 0,40 га. Відомості щодо обмеження на використання відсутні.
Стартова (початкова) ціна – 102 729,20 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 136,46 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 13.08.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Свято-Покровська, 54. Кінцевий термін реєстрації: 13.08.2012 року об 10:00 год.
Лот № 2. Квартира № 1, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Пумнула, 22, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу квартири посвідченого приватним
нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу 22.12.2006 року та зареєстрованого в реєстрі за № 5379 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ
«Укрсиббанк». Квартира двокімнатна складає 1/2 частину одноповерхового житлового будинку 1947 р.б. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан не задовільний, так як
потребують підсилення фундамент та несучі стіни, саманні перегородки, перекриття, повної заміни зовнішні прорізи, покрівля. Загальна площа 50,8 кв.м, житлова – 40,50 кв.м. Кімнати
площею 16,5 кв.м та 24,0 кв.м. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 228 803,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 11 440,15 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №2 призначені на 14.08.2012 року о 15:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 14.08.2012 року
об 14:00 год.
Лот № 3. Житловий будинок з господарськими та побутовими будівлями і спорудами та земельна ділянка площею 0,25 га, що знаходиться по вул. Чапаєва, 4 в с. Реваківці, Кіцманського району, Чернівецької області, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу будинку посвідченого приватним нотаріусом Кіцманського районного нотаріального округу
19.04.2001 року; Державного акту на право приватної власності на землю І – ЧВ № 030257 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк». Житловий
будинок одноповерховий (літ. А-1) загальною площею 43,60 кв.м., житловою площею 17,70 кв.м., складається з однієї кімнати (кімната 17,70 кв.м.), кухні 14,70 кв.м., коридору 6,20
кв.м., кладової 5,00 кв.м, матеріал стін – в.сруб. Господарські та побутові будівлі і споруди: сарай (літ. Б) дощатий, сарай (літ. В) дощатий, ворота № 1 та огорожа № 2 – металева сітка
в металевих стовпах, колодязь № 3 – металеві труби. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан незадовільний, довгий час не експлуатується – занедбаний, використання
можливе лише при проведенні капітального ремонту. Земельна ділянка площею 0,25 га забудована. Цільове призначення – для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, кадастровий № 7322580500:04:001:0113. довжина фронтальної лінії 66,67 м.п., з рівнинним рельєфом, забезпечена мережею електропостачання та гравійною під’їзною дорогою.
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 84 885,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 4 244,25 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 3 призначені на 15.08.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул.. Українська, 53. Кінцевий термін реєстрації:
15.08.2012 року об 10:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок
№ 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники
стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва
з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах
необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А (у тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на
прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів
з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів. Остаточна
плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок
відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

З’явиться шанс або розплатитися зі старим боргом,
або забути про нього. Впливові особи дадуть вам можливість збільшити грошові накопичення та інші матеріальні
ресурси. Хороший період для «приборкання» психологічних проблем, зрозуміти суть оточуючих вас речей.

Ваші емоції знаходитимуться на високому рівні,
а інтуїція буде направлена точно в ціль. Оточуючі захоплюватимуться вашою оселею, сім’єю. Чудовий час
для прояву творчої активності, здійснення задумів у домашніх справах і вирішення питань, пов’язаних з дітьми.

Скористайтеся позитивним потенціалом цього
періоду і ви знову повірите в себе. Забудьте про світові проблеми і зосередьтеся на власних очікуваннях.
Цього тижня існує можливість знайти рівновагу, якщо
вона була загублена в минулому.

ЛЕВ

Радійте власній цілісності, вивчіть свої духовні
можливості та розширте інтелектуальні горизонти. Ці
зусилля будуть успішними не лише самі по собі – вони
напевно привернуть увагу і викличуть захоплення
впливових осіб. Забудьте на час про удавану скромність
і легковажність.

ДІВА

Більшість зв’язків, ідей і методів, з якими вам доведеться стикатися в цей період, будуть стосуватися
соціальних питань і громадської діяльності. Особисте
спілкування або подорожі можуть стати унікальними,
нетрадиційними або не узгоджуватися з тим, з чим ви
стикалися раніше.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Сімейні конфлікти впливають
на формування мозку у
підлітків
Діти з неблагополучних сімей
у дорослому житті мають цілу купу
психологічних проблем: високий
рівень агресивності, підвищену
тривожність, схильність до депресій тощо. Це підтвердили спеціальні
психологічні дослідження, проведені спеціалістами з Лондонського
університетського коледжу. Разом
з тим, психологи зазначають, що
розлади психіки, що виникли у дитинстві через тривалий стрес у сім’ї,
дуже важко лікуються. Можливо,
це відбувається через те, що такі
розлади супроводжуються неврологічними порушеннями у мозку.
За допомогою функціональної
магнітно-резонансної томографії
(МРТ) вчені аналізували роботу
мозку 43-х дітей, що стикалися з
насильством і жорстокістю вдома.
Дані порівнювалися зі свідченнями
МРТ 23-х нормальних дітей із сімей

ОВЕН

здатних посилити ваш вплив або зміцнити становище.
Період сприяє успіху в судових позовах.

ТЕРЕЗИ

Події наступного тижня можуть супроводжуватися
внутрішніми протиріччями, які виступлять у цей період на
перший план. Ви не зможете чітко визначити свої цілі через
недостатню серйозність ваших намірів. Зросте чутливість і
духовна свідомість, уява та натхнення.

СКОРПІОН

Дружні стосунки, романтичні захоплення, світські
контакти, шлюб та інше партнерство стануть нестабільними. У роботі виникнуть непередбачені складнощі.
Світським подіям, дипломатичним маневрам або артистичним прагненням завадять перешкоди, створені
рішеннями оточуючих.

СТРІЛЕЦЬ

Перешкоди, з якими зіткнетеся цього тижня, будуть пов’язані з примусом і одержимістю, негативним
впливом владної жінки або ж негативними поглядами
і поведінкою, викликаними дитячими комплексами.
Ваша здатність долати депресію буде піддана випробуванню.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Настає період конфлікту ідеалізму і духовності з
технічними й економічними реаліями, який може привести до будь-якої несподіванки. Зрештою, результати
цих подій можна назвати «натхненною революцією», але
в цей час битви можуть бути безладними і хаотичними.

Загроза втратити щось справді цінне вийде на перший
план. У цей період ви не втратите гроші, але якщо ваші
доходи зростуть, то лише завдяки наполегливій роботі і
бажанням піти заради неї на жертви. Можлива ситуація,
коли бажання щось придбати, виявиться недосяжним.

Фізична діяльність і взаємовідносини носитимуть
стимулюючий характер. Світські події, партнерство,
співробітництво, романтичні пригоди, юридичні переговори будуть успішними, але є ймовірність, що пройдуть
не зовсім гладко. Можлива загроза з боку партнера.
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мистецькі

Світлана Шевченко – художниця, яка
дивитися у простір, а бачить – суть
У художника-графіка Світлани Шевченко справжній
дар: вона вміє розмовляти щиро, глибоко, промовисто.
А коли слова виявляються безсилими, щоби передати
стан душі, береться за пастель і… втілює нові смисли та
значення. Її графіка вичерпна, довершена, досконала.
Виставка Світлани Шевченко нині
експонується у центрі культури «Вернісаж». 45 презентованих графічних
робіт сповнених енергією світла –
неабияка подія в мистецькому житті
Чернівців, бо ж тепер, може, як ніколи
досі, кожен з нас потребує віри у добре, прекрасне, високе та справжнє…
Художниця володіє неповторною
манерою виконання – виробила свій
власний авторський стиль. Працює у
графічних техніках пастелі й акварелі.
Помітне місце в її творчості займають жіночі образи, оповиті спокоєм,
ніжністю і красою. В них художниця
передає найтонші індивідуальні риси
особистості.
Особлива мистецька пристрасть
Світлани Шевченко – квіти. В графічних роботах із їхнім зображенням –
прагнення долучитися до світу краси,
відчути красу і досконалість всесвіту,
яка втілена у квітці. Та її квіти – не
фотографічні, а особливі, бо в них закладені глибокі художні змісти. Вони
вирізняються особливими тонкими,
чуттєвими настроями. У картинах пані
Світлани вишуканий колорит барв, досконале володіння лінією – художниця
бере до уваги все аж до кольору та
фактури паперу.

Знаходити життєві
орієнтири через…
мистецтво

– Мене «зіпсувало» те, що я виросла в інтернаті – нас виховували в дуже
патріотичному дусі, і коли випустили з

інтернату, виявилося, що тих речей,
які нам так старанно прищеплювали,
насправді не існує, – каже Світлана
Шевченко. – До нас добре ставилися
– любили, як власних дітей, гарно навчали, добре годували – коли за часів
Хрущова не було хліба та масла, у нас
вони були… Але насправді ідейність і
досконалий світ існували тільки в інтернаті, а поза його стінами – розруха.
Проте пані Світлана щаслива,
що тоді вчителі – люди, які стали насправді рідними, закладали в душі
вихованців саме ці переконання. Бо,
впевнена вона, людина мусить мати
якісь душевні зачіпки у житті, точки
відліку, які б чітко розмежовували,
що добре, а що – ні, що порядно, а що
– ні, зрештою, скеровували її вчинки
у житті.
– Сучасним дітям взагалі немає
за що зачепитися душею, – говорить
художниця. – Не всі ж такі прагматичні
і прагнуть виключно рахувати гроші
– є люди, які потребують духовного
розвитку.

«Найбільше болить,
коли дивишся в
байдужі очі»

Світлана Шевченко очолює обласний осередок Спілки дизайнерів України, який сьогодні налічує 29 членів,
серед яких Владислав Готинчан, Любомира Зайцева, Ігор Талалай, Ольга
Вербицька та багато інших відомих в
області та поза її межами прізвищ.
– На жаль, у сучасному суспільстві

Світлана Шевченко закінчила Вижницьке
училище прикладного мистецтва – «одяг, художня вишивка», Український поліграфічний
інститут ім. І.Федорова у Львові – «художник
книжкової та поліграфічної продукції». Бере
участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках, її постійно діючі виставки експонуються в галереях у Хельсінкі (Фінляндія),
Празі (Чехія), Аспені (США). Працює художник
у графічних техніках пастелі й акварелі. Автор брендового проекту Буковини «Фігури
чернівчан в античних строях». Член спілки
дизайнерів України, голова обласного осередку Спілки дизайнерів України,
член Національної Спілки рекламістів України.

поняття «дизайнер» стали часто вживати без того смислового навантаження, яке воно насправді має, – каже пані
Світлана. – Чомусь ледь не кожен, хто
має комп’ютер, вважає себе дизайнером. Але ж уміти натискати на кнопки
недостатньо – треба вміти працювати
зі шрифтами, світлом, кольором, розуміти стилістику. Цьому треба вчитися
все життя!
Тому й бракує на Буковині про-

ство в нашій державі недосконале і не
передбачає жодних преференцій тим
підприємцям, які надають допомогу
творчим людям в організації виставок,
показів.
– Хтось уміє створити мистецтво,
але не має грошей, а хтось робить
гроші, але не може створити мистецтва, – каже Світлана Шевченко. – І
тут мають працювати механізми, коли
бізнесу буде вигідно підтримувати

фесійних кадрів у царині дизайну, бо
ж освітній рівень сучасних дизайнерів,
переконана п. Світлана, залишає
бажати кращого: викладачі старшого
покоління, які є гуру цієї справи, відходять, а на зміну їм приходять нові,
недостатньо підготовлені, і вчать
дизайну вже інше покоління…
А ще, говорить керівник обласного
осередку Спілки дизайнерів України,
дуже важко щось робити, коли стикаєшся з нерозумінням, або, ще гірше,
– байдужістю.
– Підтримки, скажімо, від влади,
ми нині не маємо жодної – нами ніхто
не цікавиться і, навіть на запрошення відвідати виставку, презентацію, інші заходи Спілки владники
не відгукуються, – зітхає Світлана.
– Іноді складається враження, що
допомагають тільки обраним – окремому колу наближених людей, а інші
– залишаються наодинці зі своїми
труднощами. Тоді, чесно кажучи,
стомлююся стукати в зачинені двері,
замкнені душі, вдивлятися в пусті
обличчя – опускаються руки. Та я
оптиміст і продовжую вірити – щось
обов’язково зміниться на краще, бо
поряд близькі та друзі, які надихають
та підтримують.
Відчуває регіональний осередок
дизайнерів й негаразди з підтримкою
меценатів, яким просто невигідно підтримувати їхні ініціативи – законодав-

митців – так, як це робиться за кордоном: якщо людина профінансувала
виставку, вона одразу отримує стимул
у вигляді зменшення податкового навантаження.

Подивись на світ
з іншого боку –
очима митця

У 2009 році Світлана Шевченко
організувала та провела у Чернівцях
унікальну виставку, об’єднавши
близько чотирьох десятків дизайнерів різного рівня. Організація експозиції мала потужну концепцію: в
центрі композиції був хрест як своєрідне начало світу, і саме від нього
розміщувалися вироби майстрів.
Посередині – роботи прикладного
мистецтва, як символ того часу, коли
люди вперше почали прикрашати
свій одяг, тобто започаткували дизайн як такий, далі – сучасні види
дизайну.
– Свою позицію мені довелося
відстоювати перед керівництвом та
співробітниками музею, адже вони
не погоджувалися з моїм баченням,
– пригадує пані Світлана. – Але я не
могла дозволити, щоби роботи дизайнерів були розташовані хаотично, як
в якій-небудь галантерейній лавці,
бо завше дуже педантично ставлюся
до подачі експозиції.
І виставка вдалася на славу – за-

доволеними лишилися і дизайнери, і
відвідувачі.
Правду кажуть, що талановита
людина – талановита в усьому. І це
про пані Світлану. Бо ж вона творить
не тільки чудову графіку, а й пише
поезію та прозу.
– Загалом намагаюся втілювати
цікаві ідеї, які не були б дублюванням
чогось такого, що вже було, – каже
художниця. – І навіть продумуючи
до дрібниць виставку, яка сьогодні
діє у «Вернісажі», мала кілька цікавих думок, як подати свою творчість
неординарно.
Саме власні вірші Світлана Шевченко мала намір представити поряд
з графікою: біля кожної графічної
роботи в рамі хотіла розмістити в такій самій рамі власного вірша. Поезія
мала б мати не меншу вагу, що й картина – так само глибоко і виразно підкреслювати тонкощі душі художниці і…
бути такою ж повноцінною картиною.
Проте, як це часто, на жаль, буває,
на реалізацію задуму не вистачило
коштів, бо ж рами – надто дороге задоволення для митця, якому, окрім
близьких, ніхто нічим не допоміг в
організації вернісажу…

Про улаштування світу
в кількох рядках…

Власне світосприйняття, бачення
місця митця у всесвіті мистецтва Світлана Шевченко цілком висловила у
кількох рядках свого оповідання. Історія його написання проста: пані Світлана дивилася новини і була вражена
сюжетом про японського графіка, який
усе життя з дня у день приходить до
парку в Токіо, приносить із собою відро води і великого, у людський зріст,
пензля. На асфальтованому майданчику він пише величезні ієрогліфи, не
звертаючи увагу ані на людей, що проходять повз, ані на палюче сонце. Написавши один ряд ієрогліфів, береться
за наступний… Та вода висихає, а він
пише ієрогліфи знову і знову…
– Я писала це оповідання й плакала, – пригадує мисткиня. – Бо, як
творча людина, дуже розумію його
– розумію, чому він це робить: бо просто не може інакше. Люди витрачають
усе життя на рахування грошей, а
він щодня, не думаючи про грошові
знаки, просто малює ієрогліфи, які
потім висохнуть на сонці… І саме це і є
мистецтво – коли воно існує не заради
чогось, а саме заради мистецтва – коли
його вимагає душа.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

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

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:
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050-858-28-52, 097-670-38-47
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