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На Буковині в Карпатах ростуть 
молоді гори…  смітникові.  
Загаджено вже і Німчич

2 СТОР.

анонс
Якщо захочете, у вас вдома 
може оселитися поет

Поселити у себе вдома поетів-учасників міжнародного поетичного 
фестивалю «Meridian Czernowitz» на період проведення фестивалю – з 
5 по 10 вересня, пропонують чернівчанам організатори літературного 
дійства.

 «Якщо Ви живите у Чернівцях і у вас є вільна кімната / ліжко / 
диван, ви хочете зробити свій вклад у розвиток красивого, освіченого 
суспільства, допомогти молодому поколінню реалізувати свої мрії, стати 
частиною команди «Meridian Czernowitz» і попрацювати на благо рідного 
міста, поселіть у себе вдома поета. Хто знає, може якраз він/вона стане 
колись Нобелівським лауреатом», – пропонує виконавчий директор 
фестивалю Ірина ВІКИРЧАК.

«За 50 років туристично активного життя я 
вперше побачив стільки сміття на перевалі 
Німчич. І жахнувся  –  це ж початок кінця!»

                                        Професор Ярема ТЕВТУЛЬ  

Із Чернівців розпочнеться 
велопробіг на підтримку 
усиновлення дітей 

У неділю, 5 серпня, у Чернівцях на Соборній площі розпо-
чнеться велотур «Відкрий серце для сиріт». Його проводять благо-
дійні фонди «Наступне покоління» та «Майбутнє – дітям України». 
Велотур пройде Чернівецькою, Хмельницькою та Вінницькою 
областями. У ньому візьмуть участь діти-сироти, усиновлювачі, 
опікуни та прийомні батьки. Таким чином організатори сподіва-
ються привернути увагу громадськості до проблеми усиновлення 
в Україні, а також знайти сім’ї для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

На благодійний захід запрошені буковинські усиновлювачі, 
опікуни, прийомні сім’ї,  вихованці будинків сімейного типу. О 
16.00 розпочнеться розважальна програма для дітей, а о 18.00 
– для дорослих.

У ЧНУ  СКОРОЧУЮТЬ 
ВИКЛАДАЧІВ?

КРЕДИТИ «БІСЕРУ» 
РОЗІКРАЛИ. А ЩО ЛЮДЯМ?

ФЕРОМОНИ  БУЛИ ВІДКРИТІ 
НА БУКОВИНІ
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погляд  Ігоря Буркута
Повернути країну 
народу?

Сезон відпусток у розпалі, але політики 
про вибори не забувають. Все частіше політичні 
рекламісти змагаються у вигадуванні найпри-
вабливішого гасла. Головне, щоби воно впадало у вічі й викликало сильні 
емоції. Одні повідомляють про те, що «Руїну подолано». Проте пенсіонери 
ремствують, бо їм затримують пенсії, а працюючі невдоволені невчасною 
виплатою зарплат та відпускних. Ще й ціни потихеньку, але невпинно 
зростають. Якщо це «подолання», то якою ж тоді має бути сама «Руїна»?

Інші обіцяють «повернути країну народу», хоча повертати можна 
лише те, що у когось забрали. Виникає просте питання: а коли кра-
їна належала народові? І яка країна? Якщо йдеться про Україну, то 
за двадцять останніх років не пригадується, щоби нею правив саме 
український народ. Спочатку влада належала комуністичній партно-
менклатурі на чолі з колишнім секретарем ЦК Компартії України (тобто 
республіканської організації КПРС) Леонідом Кравчуком. Потім влада 
перейшла до «червоних директорів» на чолі з колишнім секретарем 
парткому КПРС найбільшого в світі ракетного заводу «Південмаш» 
Леонідом Кучмою. При ньому було сформовано ту олігархічно-клано-
ву систему, яку зберіг і Ющенко та продовжують зберігати й нинішні 
правителі України. Декілька десятків найбагатших сімей правлять 
країною на свій розсуд. А при чому тут народ?

Можливо, сучасні політичні фантазери вважають, що країна на-
лежала народові за часів СРСР. Але держава тоді була союзна, і народ 
у ній жив «радянський». Виходить: гасло спрямоване на відновлення 
Радянського Союзу, хоча про це прямо й не сказано. До того ж влада у 
покійному СРСР лише на словах належала народові, а насправді країною 
правила партійна номенклатура на чолі з московським Політбюро ЦК 
КПРС. Його народ не обирав навіть формально – цим займалася лише 
партійна верхівка. Створити ефективну і конкурентоздатну економіку 
кремлівські старці виявилися неспроможними, СРСР існував останні роки 
лише за рахунок зростаючого експорту нафти і газу. Така система ви-
явилася нежиттєздатною, поступово догнивала зсередини, а коли світові 
ціни на енергоносії різко впали, то остаточно розвалилася у 1991 році. 

Невже нас закликають знову повернутися у те болото? Щоби знову 
повторити весь шлях гниття і розпаду, цього разу вже із значно біль-
шою кров’ю, ніж двадцять років тому? Та автори ностальгійного гасла 
розраховують на інше – на розчарування більшості українців у реаліях 
сьогодення і цілком зрозумілим сумом за ідеалізованою минувшиною. 

Суспільне життя є надзвичайно складним і простій людині важко 
розібратися у його хитросплетіннях. Необхідні для цього знання мають 
лише фахівці, а рядовий громадянин довіряє тільки власним відчуттям. 
Сьогодні йому погано, що буде завтра – невідомо. Тож і залишається 
виключно сум за тим, що було. На цьому і грають політики, які прагнуть 
зберегти владу і розкішне життя за народні кошти. А довірливому люду 
вони оповідатимуть казки про те, що колись «країна належала народу», 
і що вони повернуть той «золотий вік». Наївних у нашому суспільстві 
вистачить, аби за рахунок їхніх голосів знову пройти до парламенту. І 
відновити союз з олігархами, забезпечуючи себе і своїх близьких всіма 
благами за рахунок народу. Якому нібито «повернули країну». Так само, 
як олігархи буцімто «подолали руїну».

На пошті продаватимуть квитки на літаки. 
Відтепер, щоби придбати квиток на потяг, 

автобус чи літак, необов’язково звертатися у 
каси вокзалів. Квиток можна придбати у будь-
якому поштовому відділенні, навіть у найвід-
даленішому селі. Запровадити такі новації дала 
можливість система «Єдиний електронний 
квиток» Міністерства транспорту та зв’язку.

У чернівецьких школах запровадять 
посади соцпрацівників. Вони надавати-

муть допомогу сім’ям, які опинились у склад-
них життєвих умовах. Загалом по місту буде 
введено 27 таких посад. Соціальні працівники 
будуть працювати у школах Садгірського, 
Шевченківського і Першотравневого районів.

Негода у Чернівцях повалила дерева 
та позривала дахи на будинках і по-

ліклініці. 27 липня під час грози у Чернівцях 
зірвало металеву покрівлю на міській по-
ліклініці по вул. Шкільній. Дах пошкодило 
на площі 120 кв. м. Також пошкоджено дахи 
житлових будинків по вул. Університет-
ській та Л. Кобилиці, повалено 11 дерев. 

Із Соборної площі вивезли бруківку 
австрійських часів. У Департаменті ЖКГ 

міської ради запевнили, що зроблено це тим-
часово – щоби запопадливі чернівчани за час 
ремонту проїжджої частини її не порозтягали. 
Зараз бруківка зберігається на території місь-
кШЕПу і згодом її повернуть на Соборну площу.

Буковинцям дошкуляють кишкові 
інфекції. Від 20 до 26 липня до закладів 

санепідслужби Буковини надійшло 206 екс-
трених повідомлень про випадки інфекційних 
захворювань. Найбільше звернень з кишко-
вими (72) і паразитарними інфекціями (46). 
Випадків з крапельними інфекціями було 
28, туберкульозом – 5, з вірусними гепати-
тами – 2. Зафіксували й 3 випадки кору.

Зарплати на Буковині одні з найнижчих 
у західному регіоні. За рівнем середньої 

зарплати у західному регіоні Чернівецька 
область посідає передостаннє місце. Менше 
заробляють тільки у Тернопільській. Серед-
ньомісячна заробітна плата працівників нашої 
області у червні  становила 2500 грн. Праців-
ники сусідніх областей отримали заробітну 
плату в розмірах: Івано-Франківської – 2743 
грн., Львівської – 2670 грн., Хмельниць-
кої – 2547 грн., Закарпатської – 2506 грн.

На 22 маршруті курсуватиме німецький 
автобус марки «Мерседес». Він об-

ладнаний пандусом і розрахований на людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Пільги 
в автобусі не передбачені. Такі автобуси вже 
курсують міськими маршрутами №№ 1А, 26, 34. 

Два заклади громадського харчуван-
ня закрили за антисанітарію. Про-

тягом тижня санепідеміологи перевірили 29 
харчових об’єктів. За виявлені порушення 
санітарного законодавства до адміністративної 
відповідальності притягнуто 9 осіб, відсторо-
нено від роботи 6 осіб, припинено діяльність 
2 закладів громадського харчування.

Проект з реконструкції мереж водопос-
тачання Чернівців поїде на Всеукраїн-

ський конкурс. На сесії міськради депутати 
проголосували за проект запровадження 
інноваційних механізмів з реконструкції спо-
руд і систем водопостачання м. Чернівці та 
погодили його відправлення дирекції Всеукра-
їнського конкурсу проектів та програм розви-
тку місцевого самоврядування. Якщо проект 
переможе, місто отримає кошти на реконструк-
цію старих мереж та будівництво нових. 

Рекламу зі стовпів та опор познімають. 
Опори та стовпи на основних магістральних 

вулицях більше не будуть місцем для розміщення 
будь-якої реклами. Натомість депутати міськра-
ди пропонують зробити єдиний вигляд та колір 
для всіх бордів у місті. Проект положення «Про 
розміщення реклами в місті Чернівці» планують 
вивести на розгляд сесії міського парламенту.

абзац новин

На Буковині в Карпатах ростуть молоді гори…  
смітникові.  Загаджено вже і Німчич

Літо … Спека … Температури повітря в Україні 
сягають рекордних позначок…  Де знайти захист 
від спеки? Найкраще – в Карпатах. Уночі там на-
віть прохолодно. Та й удень температура вельми 
комфортна – тіло й душа спочивають. 

А куточків для відпочинку в Карпатах чима-
ло. Один із них – перевал Німчич і його околиці. 
Тут уже багатенько збудовано не тільки для 
літнього, але й зимового відпочинку. Повітря 
чисте – не надихаєшся, пити його хочеться!..  
Краєвиди – казкові! Пасма за пасмами тягнуться 
до горизонту гори. Тут і розваг чимало: дітям – 
покататися на віслюках, дорослим – на конях, 
квадрациклах. Є тут і місця, де можна втамувати 
і спрагу, і  голод. 

Але, як відомо, все, що перетравлює шлунок, 
було в тарі – картонній, паперовій, скляній, мета-
левій, пластиковій. Використану ж тару потрібно 
збирати, пакувати, транспортувати, складувати, 
переробляти й платити за це гроші. Організатори 
відпочинку на перевалі Німчич пішли простішим 
шляхом – скинули все в  урвища. А вони біля 
перевалу глибокі… Тож зібрати сміття там доволі 
складно.

Якщо на перевал Німчич підніматися на авті, 
бусику  чи автобусі, то смітників не видно. Та 
коли пройтися пішки, волосся стає дибки. На 
світлинах кучугури відходів видно дуже добре. 
Я і мої колеги, які десятиліттями ходять у гори, 
просто жахнулися. 

Дивує недалекоглядність так званих гос-
подарів гір – тих, хто тут живе й експлуатує їх, 

як і тих, хто отримує від цього тільки прибутки, 
які стікаються до столичних рахунків у банках. 
Чому ніхто з них не дбає за завтрашній день? 
Адже ще кілька років такої бездумної нещадної 
експлуатації карпатських красот – і від гірської 
величі залишаться тільки ріжки та ніжки. Невже 
найголовніше – отримати свій «навар»? Щоби 
потім діти й онуки цих «хазяїв життя» за виручені 
гроші їхали за кордон у чисті ліси? 

Та попри багатійську недалекоглядність і 
скнарість, існують ще й державні служби, які 
згідно до своїх функціональних обов’язків мусять 
навідуватися сюди. Бодай хоча би раз завітали 
сюди не на машині, а пішки (!) працівники са-
нітарно-епідеміологічної служби Вижниччини! 
Зрештою, хотілося б знати, хто на подібне закрив 
очі й державній екологічній інспекції в Чернівець-
кій області? Чи це просто службове недбальство? 
І чому мовчить керівництво Національного при-
родного парку «Вижницький»? Адже у нижній 
частині цих велетенських смітників перебуває  
територія Національного парку з унікальним 
джерелом мінеральної води  «Лужки»?  

Така «діяльність» тих, хто надає послуги 
відпочивальникам, і бездіяльність екологічних 
і санітарних служб, які повинні контролювати 
їхню роботу, є, без перебільшення, злочинною. 
Бо років за десять замість Карпат піднімуться нові 
гори ХХІ століття – смітникові. Невже ні в кого 
немає здорового глузду, щоби усвідомити – ми 
знищуємо себе! 

Проаналізувавши ситуацію, екологічна 

громадськість краю вирішила звернутися по 
допомогу до голови ОДА Чернівецької області 
Михайла Папієва. Бо тільки йому під силу негай-
но припинити діяльність усіх закладів громад-
ського харчування на перевалі Німчич у зв’язку 
з порушенням угод про поводження з твердими 
побутовими відходами та примусити керівників 
закладів торгівлі й харчування очистити схили 
урвищ від ужитої тари.

Це було би доброю наукою й для інших. 
Ярема ТЕВТУЛЬ, професор, голова 
громадської ради при державному 

управлінні охорони навколишнього 
природного середовища в Чернівецькій 

області, члени громадської ради: Юрій 
МАСІКЕВИЧ, професор-еколог, Володимир 

ЧЕРЕВАТОВ, доцент-біолог, Людмила 
ЧЕРЕДАРИК, головний редактор газети 

«Версії»    

Про те, чи справді в новому на-
вчальному році викладачів у ЧНУ 
ім. Ю.Федьковича поменшає, ми 
поцікавилися у завідувача сектора 
ВНЗ Головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації Михайла 
ПАВЛЮКА.

– Справді, у цьому році можливі 
скорочення викладацьких ставок і 
реорганізація окремих структурних 
підрозділів навчального закладу, – 
повідомив посадовець. – Орієнтовно 
ця кількість становитиме від 90 до 
100. Причина цього – скорочення 
контингенту студентів, збільшення 
вартості оплати як за комунальні, так 
й інші платежі, недофінансування 
університету Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України.

Цю інформацію підтвердив і 
ректор ЧНУ ім. Ю.Федьковича Сте-
пан МЕЛЬНИЧУК. За його словами, 
протягом останніх кількох років 
кількість студентів вишу зменши-
лася: якщо раніше на факультетах 
ЧНУ навчалося 20 тис. студентів, то 
нині ця кількість перебуває в межах 
17 тисяч.

– Якщо врахувати, що загальна 
кількість тих, хто здобуває знання в 
нашому навчальному закладі, змен-
шилася на 3 тис. осіб, то кількість 
посад, які підлягають скороченню, 
мала би становити 300. І, треба ска-
зати, що часткове скорочення вже 
проводилося, – зазначає Степан 
Васильович. – Оскільки кількість 
студентів скоротилася, то Міносвіти 

зменшило й фінансування. Зокрема, 
значне недофінансування маємо на 
комунальні послуги, тому й мусимо 
вишукувати резерви.

Таким чином, кошти які вивіль-
няться за рахунок проведеного ско-
рочення, керівництво вишу планує 
спрямувати в тому числі й на оплату 
компослуг, а також – на зарплату 
викладачам, що залишаться пра-
цювати.

– Кількість посад, які підлягають 
подальшому скороченню, ще ко-
ригуватиметься відповідно до того, 
скільки студентів буде набрано у 
новому навчальному році, – каже 
ректор ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – На-
разі передбачено оптимізувати 100 
викладацьких посад та 90 посад 
у різноманітних підрозділах, на-
приклад, бібліотеці, де нещодавно 
встановлено систему електронних 
карток. Також два музеї університету 
буде об’єднано в один, скорочено і 
частину телефоністів, бо їхня функ-
ція нині втратила свою актуальність 

у зв’язку з тим, що всі користуються 
мобільними телефонами.

Чи підуть такі локальні «рефор-
ми» на користь буковинській освіті і 
чи підвищать її якість – поки невідо-
мо. Бо ж уже маємо більш глобальні 
нововведення, які мали б нібито сут-
тєво поліпшити рівень галузі знань 
та на щабель підняти його в очах не 
тільки українців, а й європейців: і бо-
лонську систему впроваджуємо, і ви-
кладачів зобов’язуємо на інтернет-
сайт свої лекції в електронному ва-
ріанті виставляти. А навіщо? Хіба 
напрацьована роками попередня 
освітня система давала недостат-
ній рівень знань випускникам? Чи, 
може, сучасним студентам і на пари 
ходити вже не треба, а можна тільки 
«стягти» з інтернету лекцію, роз-
друкувати її як шпаргалку на іспит… 
і отримати гарну оцінку за новою, 
такою прогресивною і ефективною 
болонською системою?... Зрештою, 
поживемо – побачимо…

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

чутки і факти

У Драниці на Новоселиччині водій на-
смерть збив пішохода і втік. 53-річний 

місцевий мешканець помер на місці ДТП, а 
водій, залишивши жертву на дорозі,  втік із 
місця пригоди. Втікачем виявився 22-річ-
ний мешканець Костичан. На його подвір’ї 
знайшли і «Фіат-Скудо», передня частина 
якого була накрита покривалом. Водія взяли 
під варту, порушено кримінальну справу. 
Винуватцеві ДТП «світить» позбавлення 
волі терміном  від  трьох до восьми років.

Обікрав 16 автівок і «заплатив» за це 
3,5 роками ув’язнення. Під час операції 

«Нічне місто» правоохоронці затримали 
32-річного чернівчанина, який спеціалізував-
ся на автомобільних злочинах. Свій промисел 
чоловік здійснював із застосуванням  нехитрих 
засобів – ножа, металевої лінійки, викрутки, 
проникав до салонів  легковиків на майданчи-
ках, які не охороняються, і викрадав магніто-
ли, міні-телевізори, особисті речі громадян, 
мобільні телефони, гроші. Впродовж шести 
місяців крадієві вдалося «погосподарювати» 
у салонах 16 транспортних засобів і спри-
чинити їх власникам  збитків на суму 13130 
гривень. За ці злочини його засуджено на три 
з половиною роки позбавлення волі в колонії.

Людина загинула, потрапивши під 
автобус. У с. Валя Кузьмин Глибоць-

кого району автобус «Сетра» насмерть 
збив 29-річного місцевого мешканця. За 
кермом автобуса перебував 51-річний 
житель с. Коровія. Від отриманих тілесних 
ушкоджень пішохід загинув на місці ДТП. 
Обставини автопригоди з’ясовуються.

Підлітки долучалися до кіношної 
романтики – викрадали автомобілі. 

За викрадення «дев’ятки» 16-річні хлопці з 
Кельменеччини ще у 2010 році отримали по 5 
років умовно. Але це їх нічому не навчило. Тож 
у 2011 році у с. Бузовиця вони знову викрали 
чужий ВАЗ-21063. Через три кілометри в баку 
автомобіля закінчилося пальне і вони пішли 
додому пішки. Один із них прихопив із собою 
магнітолу вартістю у 838 грн. Після повторно 
вчиненого злочину суд присудив їм по шість 
з половиною років в’язниці «на брата».

У горщиках для квітів на балконі ви-
рощував… коноплі. 30-річний житель 

смт. Берегомет на лоджії власного особняка 
висіяв насіння коноплі. До квітня обробляв 
ґрунт та виполював бур’яни, своєчасно по-
ливав та підтримував температурний режим. 
Коли плантація дозріла, виривав по кілька 
рослин, виготовляв з них канабіс, котрий 
потім реалізовував. Уже на другій торговій 
угоді збуту «товару» його затримали. В осо-
бняку правоохоронці виявили та вилучили ще 
7,7 грама цього ж зілля, а також 22 рослини 
коноплі майже метр заввишки. «Ботаніка» 
посадили на два роки із конфіскацією майна. 

Підпільну гуральню здали її ж клієнти, 
які постраждали від неякісного алко-

голю. У с. Лашківка на Кіцманщині клієнти, які 
купували спиртне у місцевих магазинах, здали 
податковій міліції підпільну гуральню. У підва-
лі приватного будинку міліціонери виявили по-
над 40 ящиків алкоголю, декілька діжок спир-
ту, тару для розливу та підробні акцизні марки. 
Фальсифікатори брали воду з криниці, нали-
вали її у діжку, додавали спирт і розливали по 
пляшках. Вода не проходила жодної попере-
дньої очистки. Власник виробництва зізнався, 
що спиртне постачав у місцеві магазини.

Прокуратура з’ясовує обставини 
загибелі глибоччанина. В смт. Гли-

бока 50-річний місцевий житель загинув 
під опорними стінами будівлі громадської 
вбиральні, які обвалилися. Постраждалий 
скоротив відстань до будівельного майдан-
чика, де проводилися роботи зі знесення 
цього об’єкта, і переступив за межі, дозво-
лені для проходу громадян. Від отриманих 
тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. 
За цим фактом проводиться перевірка.

Кримінал

На пленарному засіданні 11-ї сесії 
Чернівецької обласної ради

27 липня 2012 року під керівництвом голови Чернівецької обласної 
ради Михайла Гайничеру відбулося пленарне засідання 11-ї сесії кра-
йового парламенту. Перед початком роботи сесії голова Чернівецької 
облдержадміністрації Михайло Папієв та голова обласної ради Михайло 
Гайничеру вручили пам’ятну адресу та квіти директору Інституту термо-
електрики Національної академії України та Міністерства освіти і науки 
України, академіку Національної академії наук України Лук’яну Анатичуку 
з нагоди 75-річчя від дня народження. 

Депутати розглянули питання про виконання обласного бюджету 
за І-й квартал поточного року та внесли зміни до обласного бюджету на 
2012 рік, заслухали інформацію Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Чернівецькій області щодо ходу розслідування хуліганських дій, 
пов’язаних з обласною організацією «Фронт змін». 

Народні обранці ознайомилися з ходом виконання Регіональної про-
грами здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я великої 
рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та розширення 
їх мережі в Чернівецькій області за 2011 рік та затвердили аналогічну 
програму на 2012-2015 роки. 

Депутати Чернівецької обласної ради більшістю голосів не підтримали 
проект звернення до Верховної Ради України щодо недопустимості наступу 
на українську мову. 

Сесія крайового парламенту підтримала звернення депутатів обласної 
ради до Верховної Ради України щодо відзначення 800-річчя першої пи-
семної згадки про село Онут Заставнівського району. Депутати обласної 
ради обговорили також низку питань щодо управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ та міст області. 

Прес-служба облради 

офіційно

Не вір смаку своєму, а 
вір брендові моєму?..

колонка редактора

Так я перефразувала анекдотич-
ний вислів дружини, звернений до 
чоловіка, який застукав її з коханцем. 
«Не вір очам своїм, а вір совісті моїй», 
– патетично сказала жінка чоловікові 
у незручній для себе ситуації. Тож 
саме за таким принципом живуть і 
творять, себто виробляють продук-
цію, чимало українських виробників. 
Нині тільки залишається мріяти про 
радянські ГОСТи, коли в ковбасі було 
м’ясо, у маслі та сирі – молоко, а в 
пиві – хміль. 

Зрештою, я не проти того, щоби 
продавалися не тільки натуральні 
сири, а й, так звані, сирні продукти. 
Але тільки з однією умовою – без 
слова «сир». І щоби продукт, поді-
бний за консистенцією на масло, не 
називався нахабно – «маслечко». Це 
ж тільки треба таку назву вигадати 
заміннику справжнього! Cаме тому 
хтось у цій, тобто нашій державі, 
мусить поставити таку вимогу – спо-
живач повинен знати всю правду 
про те, що він їсть і п’є. Мабуть, така 
прерогатива за управліннями захис-
ту прав споживачів. А виробникам, 
зрештою, теж хвилюватися нема 
чого: наразі, живемо у такий час, що 
кожен товар знайде свого покупця. 
Але плавлений сирок за 1 гривню 35 
копійок, в основі якого столярний 
клей, було б чесніше продавати під 
вивіскою «Товари побутової хімії». Та 
все ж і його хтось (під час шаленого 
безгрошів’я) придбає та з’їсть. 

А ось написати на упаковках 
майонезу брехливе «Схвалено Мі-
ністерством охорони здоров’я Украї-
ни» – це вже треба мати фацу, тобто 
лице, як кажуть у нас на Буковині. 
Та власникам одного з найбільших 
виробників продуктів харчування 
в Україні ПАТ «Чумак» цей вислів, 
напевно, просто не знайомий, тож 
вони ним і не послуговуються. Тому й 

обманюють безсоромно людей. Хоча, 
як відомо, попри сумнівну користь від 
майонезу, без нього нині жоден стіл 
не обходиться. 

Чому ж виробники нам так нахаб-
но брешуть? А тому що це їм шалено 
вигідно. На цьому вони роблять свої 
мільйони і мільярди, вважаючи нас за 
лохів. Але ж ми такими і є! Саме для 
нас і вигадали такий термін, як бренд. 
У перекладі з англійської це означає 
розрекламовану торгову марку пев-
ного товару. Але бренд від торгової 
марки різниться тим, що товар, назва-
ний брендовим, стає стилем життя. 
Скажімо «Кока-кола» – це ж не тільки 
смачно, а ще й круто та престижно! 
Хоча спитайте будь-якого, навіть по-
чаткуючого, гастроентеролога: і що 
він скаже вам про цей жахливий для 
шлунка й печінки продукт? Але ж хто 
до нього дослухається?!     

Ідеальним прикладом бренду є 
мотоцикли «Харлей». Експертам ві-
домо, що за якістю вони поступаються 
японським, але коштують майже 
вдвічі дорожче. Чому? Бо любителі 
«харлеїв» купують не якість і технічні 
характеристики, а стиль життя.

До речі, у наших дітей та онуків 
уже є свої бренди, чимало з яких 
відбруньковуються з відомих муль-
тфільмів. Адже це дуже вигідно для 
виробника, нав’язати покупцям то-
вар, як певний стиль життя та певний 
набір цінностей. Але як ви вважаєте: 
чи не програмують нас?

Між іншим, під час виборів пар-
тійні штаби діють за шаблонами 
брендингу. Тож будьте обережні. 
Намагайтеся думати й аналізувати. 
Мені особисто, приміром, дуже не 
хочеться ставати роботом. Хочу мати 
свою думку, не вставлену в мою під-
свідомість 25-им кадром. Та від цього, 
на жаль, не страхують…  

Людмила ЧЕРЕДАРИК 

У ЧНУ скорочують викладачів
Тим, хто залишиться, підвищать 
зарплати

Антимонопольний комітет вимагає 
від мобільних операторів знизити 
рентабельність бізнесу до 30%

Прибутковість двох 
найбільших операторів 
становить від 50 до 98%. 
Про це заявив в.о. голови 
АМКУ Рафаель Кузьмін. 
Водночас у російських 
компаніях – 20-30%, а в 
європейських і того мен-
ше. Кузьмін зазначив, що 
вітчизняні підприємства 
знижувати ціни в усіх та-

рифних планах не мають наміру, натомість просять комітет пом’якшити 
вимоги. Аналітики кажуть, що їм вигідніше сплачувати 10-відсотковий 
штраф.

Вихідними чернівчани 
танцювали під оркестр

На майданчику біля фонтана 
у неділю ввечері в чернівецькому 
парку культури та відпочинку ім. Т. Г. 
Шевченка відвідувачі мали змогу на-
солодитися грою духового оркестру 
300-го механізованого полку.

Жоден перехожий не лишився 
байдужим до такого свята. Батьки з 
дітьми, закохані, молодь і пенсіонери 
– всі з задоволенням зупинялись на 
майданчику не тільки щоби послуха-
ти духовий оркестр, а й потанцювати.

Довідка
Саме така атмосфера панувала в 

парку ще за часів Австро-Угорщини, 
коли у вихідні для городян та гостей 
міста завжди грала музика.

Відтепер щонеділі в парку куль-
тури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка 
усі охочі протягом двох годин з 17:00 
до 19:00 зможуть насолоджуватися 
святом духової музики.

Вл. інф.

За відповідне рішення проголосували 260 карток депутатів. Щоби предста-
вити угоду, до Верховної Ради прибув прем’єр Микола Азаров. За його словами, 
після набуття чинності договору обсяги торгівлі з країнами СНД збільшаться на 
35%, а це «сприятиме зростанню ВВП країни». Він також зазначив, що ця угода 
відповідає національним інтересам та нормам СОТ, повідомляє «Ukranews».

Як відомо, 18 жовтня 2011 року 8 країн СНД домовилися про створення зони 
вільної торгівлі, однак з низкою вилучень щодо окремих груп товарів (на які мита 
все ж таки передбачено). Документ тоді підписали глави урядів Росії, України, 
Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. 

Народні депутати готуються до 
другого читання законопроекту, 
яким повертаються на дорогу при-
лади автоматичної фіксації пору-
шень правил руху. У 2008 році така 
практика вже існувала, проте вона не 
витримала численних судових оскар-
жень,  – ідеться в сюжеті ТСН. Даївці 
таке рішення вітають. «Треба працю-
вати над введенням фото-фіксації, 
бо це дієвий спосіб зменшення як по-

страждалих від ДТП, так і загиблих», 
– пояснив заступник управління ДАІ 
МВС України Володимир РЕЗНИКОВ. 
Натомість українські водії знову 
збираються судитися з інспекцією. 
«Коли буде автоматична фіксація, 
протоколи будуть складатися не на 
місці і без присутності ймовірного 
правопорушника. Це значно обмежує 
права громадян», – каже правозахис-
ник Володимир ЧЕМЕРИС.

Українські водії знову 
отримуватимуть «листи щастя» 

Ратифікували угоду про зону 
вільної торгівлі з СНД

До редакції звернулася постійна читачка, стурбована 
чутками про те, що викладацький склад Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича 
найближчим часом планують скорочувати. «Нещодавно 
почула, що в новому навчальному році 190 викладачів 
скоротять, бо у бюджеті зменшено суму коштів на 
оклади викладацького складу. Наскільки ця інформація 
відповідає дійсності?».
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соціальні

   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 Вiд першої особи.
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.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,02.30 Запам`ятай.
09.20,14.30,19.25,20.55 Погода.
09.30,14.55,18.45,19.30,20.20
,21.10,22.55,00.15 Олiмпiйськi 
пристрастi.
11.10 Олiмпiада-2012. Кращi 
трансляцiї минулого дня. Тенiс.
12.35 Олiмпiада-2012. Байдар-
ки-каное.
1 4 . 0 0 , 2 1 . 1 5 , 2 2 . 0 5 , 2 3 . 1 5 
Олiмпiада-2012. Легка атлетика.
14.35 Вiкно до Америки.
1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0  В  п е р е р в i  - 
Олiмпiйськi новини.
16.00 Олiмпiада-2012. Спортив-
на гiмнастика.
18.20,02.15 Новини.
19.35 Олiмпiада-2012. Вело-
спорт. Греко-римська боротьба.
21.45 Країну - народовi.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.40 Олiмпiйськi пристрастi. 
Стрибки в воду. Вiтрильний 
спорт.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30 Олiмпiада-2012. Важка 
атлетика.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест 
дня.
02.35 Олiмпiада-2012.
04.35 М/с «Сандокан».

   «1+1»
06.30,19.30,01.10 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Комедiя «Даїшники».
09.50 Мелодрама «Степовi дiти».
14.05 Комедiя «Службовий ро-
ман».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,05.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Термiнатор». (2).
22.45 Бойовик «Згадати все». (2).
01.25 Трилер «Морська прогу-
лянка». (3).

03.05 Комедiя «Блондинки в 
законi».
04.20 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».

   IНТЕР
05.00 Т/с «Маршрут Милосер-
дя».
06.25 Т/с «Вiдкрийте, це я».
09.50 Т/с «Гидке каченя».
13.45 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.40 «Сiмейний суд».
15.40 «Судовi справи».
16.35 «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 «Голоси». (2).
00.35 Х/ф «Операцiя».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.00 Д/ф «Анатомiя катастроф».
03.50 Д/ф «Зворотний бiк 
мiсяця».

   ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.30,01.55,02.50 Погода.
05.35,08.45,12.45,02.25 Факти.
05.50,04.35 Свiтанок.
06.35,09.25,12.55,19.20,00.55 
Спорт.
06 .40 ,09 .30  Анекдоти по-
українськи.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
10.00,16.15 Т/с «Далекобiйники».
12.20,13.00 Х/ф «Завтра не по-
мре нiколи».
15.00,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,01.00 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
23.55 Т/с «Особливо небез-
печний».
02.00 Т/с «Дружини футболiстiв. 
Додатковий час».
02.55 Т/с «Кiстки 5».

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський 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».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5  « Тр а н с м i с i я -

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 що-
денник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40, 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 Позна-
йомимось?
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»
07.00,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50,15.20, 17.00, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
0 7 . 5 0 ,  0 8 . 5 5 , 
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25 
«Погода»
07.55,15.25, 19.25,21.55 «Афі-
ша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
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 Х/ф «Король повітря» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Москва. Центральний 
округ 3».
11.00,05.20 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Григорiю 
Лепсу - 50!»
15.35 Щиросерде 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».
21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
22.00 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(2).
00.10 Т/с «Мерсi» (2).
01.10 Т/с «Помаднi джунглi 2» 
(2).
02.00 Х/ф «Королiвство». (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний 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, 04.00 Д \\фільм «Абетка 
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині» 
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.15, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Світ 
мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
14.55, 00.10 «А музика зву-
чить…»
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»
22.55 Д/фільм «Європейські 
традиції 
міського самоврядування» 1 ч. 

02.40 «Телелітопис краю» 

   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, 14.45 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».
12.10,19.35 Богiня шопiнгу.
12.45 Твою маму!
13.20,16.20 Одна за всiх.
13.45 Т/с «Маргоша».
15.45 Чортицi в спiдницях.
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.55,03.05 БарДак.
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi».
20.45 Т/с «Дiффчатка». (2).
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.15 Дайош молодьож!
22.55 М/с «Масяня». (2).
23.20 Дурнєв+1.
00.55 Х/ф «Чужi». (2).
03.30 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного роз-
шуку».
06.35 Х/ф «Лiнiя смертi».
08.30 «Правда життя». Дитин-
ство на продаж.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Каменська 2».
14.25 Х/ф «Фронт без флангiв».
18.15,03.15 «Агенти впливу».
1 9 . 0 0 , 2 3 . 2 5 , 0 1 . 5 0 , 0 4 . 1 5 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
23.55 «Свiдок». Без коментарiв.
00.00 Х/ф «У пошуках пригод». 
(2).
02.20 «Речовий доказ».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
06.00 «Документальний детек-
тив».
06.50,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.50 Х/ф «Любов на два по-
люси».
11.55 Т/с «Тетянин день».
13.55 «Росiйськi сенсацiї. Серце 
Люсi. Продовження».
14.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Сiмейний дiм».
20.15 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Атестат зрiлостi».
04.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.20 Т/с «Останнiй акорд».
05.05 Т/с «Буремний шлях».
05.50 Т/с «Дружна сiмейка».
06.30,07.45 Очевидець. Смiшно 
до болю.
07.40,09.00,19.30,00.20 Погода.
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.50,22.05 Т/с «Воронiни».
19.00 Репортер.
19.25,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа». (2).
21.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
23.10 Новий погляд.
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.30 Т/с «Загубленi». (2).
01.25 Т/с «Серцеїдки».
02.15 Зона ночi. Культура.
02.20 Тася.
02.30 Незнайомка.
02.45,03.50,04.05 Зона ночi.
02.50 Благославляю i молюся.
03.20 Митрополит Дмитро Мо-
гила.
03.55 С. Параджанов. Вiдкладена 
прем`єра.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 Т/с «Тiльки ти».
14.25 «КВН».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Жiноча лiга».
23.00 Х/ф «Бо я так хочу». (2).
01.00,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

понеділокВерсії 6 серпня понеділоктеле

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: 
«Темний лицар повертається»: 11.25, 14.10, 18.20, 21.10;
 «Льодовиковий період 4» 3D: 10.00, 16.55.
Малий зал: 
«Джунглі: у пошуках Марсупіламі»: 10.00, 18.00;
 «Три метри над рівнем неба 2»: 13.30, 15.45, 21.20; 
«Останній день на землі»: 11.55; 19.50.    

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Льодовиковий період 4» 3D: 11.00, 12.40, 18.20. 
«Крок вперед 4» 3D: 14.20, 16.20, 20.00, 22.00.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: 
«Римські пригоди»: 12.00, 13.40, 15.30, 19.10, 21.00; 
«Льодовийковий період 4»: 17.20.
Малий зал:
 «Темний лицар повертається»: 13.00, 18.00, 21.10; 
«Червоні вогні»: 16.00.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Орнаментальне мистецтво Буковини ХІХ – ХХ ст.
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.

«PUBLIK»

02 серпня: «СoverLand», м. Чернівці. 
03 серпня: «Life Park», м. Чернівці. 
04 серпня: «ПАН ПУПЕЦ», м. Івано-Франківськ. 
05 серпня: «Beer Gun», м. Чернівці. 
06 серпня: Іван Боголюбський, м. Чернівці. 
07 серпня: «Самата», м. Чернівці. 
08 серпня: «M-jazza», м. Чернівці. 

Жанр: Драма
Режисер: Девід Кроненберг
Актори: Роберт Паттінсон, 

Джей Барушель, Пол Джаматті, 
Кевін Дюран, Жюльєт Бінош, 
Саманта Мортон.

Мова йде про життя 28-річ-
ного мільярдера-фінансиста 
Еріка Пекера, який зраджує своїй 
молодій дружині, піддається на-
паду і втрачає все своє майно. 

Одного разу прямуючи на 
своєму розкішному лімузині в 
улюблену перукарню свого бать-
ка, Пекер зустрічає на шляху 
масу перешкод: дорогу перекри-
ває то президентський ескорт, 
то похоронна процесія, то марш 
протестантів. 

Сюжет  фільму розгортати-
меться на Манхеттені протягом 
однієї доби.

Про проведення планових ре-
візій територіальних підрозділів 
Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій об-
ласті та Державного підприємства 
«Чернівецький науково-дослідний 

та проектний інститут землеу-
строю» повідомила прес-служба 
Держфінінспекції в Чернівецькій 
області

ПФУ перевіряють щодо пра-
вильності призначення пенсій, 

допомог і компенсацій особам, які  
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, та обґрунто-
ваності видачі документів, що слу-
гували підставою для призначення 
пенсій, допомог і компенсацій за 
2009-2010 роки та січень-листопад 
2011 року.

Якщо буковинці мають скарги 
щодо цього, то їх просять зверта-
тися за телефонами: 55-28-78, 
55-26-73, а також до контрольно-
ревізійних підрозділів управління 
в районах.

Стосовно ревізії Інституту, 
державна фінансова інспекція в 
Чернівецькій області теж зверта-
ється до громадян з проханням, що 
у разі наявності у них відомостей 
щодо зловживання службовим 
становищем посадових осіб Інсти-
туту при виготовленні технічної 
документації на земельні ділянки 
для юридичних та фізичних осіб, 
недотримання термінів виготов-
лення документації, неякісного 
виконання робіт, наявності фактів 
подвійної оплати за виконані робо-
ти тощо, обов’язково повідомляти 
до Держфінінспекції для врахуван-
ня цієї інформації при проведенні 
контрольних заходів за телефоном 
51-15-34, а також за телефоном 
довіри 52-01-92.

 Вл. інф

Методи місцевих Базиліо 
Кредитна спілка «Бісер» до червня 

2006 року називалася «Фаворит-Полісся» 
та працювала у Малині на Житомирщині. 
Однак ще 2005-го Шапса Авербух запро-
понував голові Спостережної ради цієї 
спілки Валерію Іваненку змінити юридичну 
адресу та передати управління кредитною 
установою в його «добрі руки». У червні 
2006-го Авербух розпочав працювати у 
Чернівцях, об’єднуючи обов’язки голови 
спілки і касира. Зміна юридичної адреси 
спілки вимагала переобрання Спостереж-
ної ради та Кредитного комітету, але цим 
новий керівник не переймався: він просто 
повідомив кільком своїм знайомим, що вони 
– члени ради та комітету. 

Того ж таки 2006-го спілка починає ро-
боту у Чернівцях: залучає депозити та видає 
кредити. Оскільки знань з бухгалтерського 
обліку Авербух не мав, то всі операції за-
писував просто на папері. Лише за 2 місяці 
у кредитній спілці з’явився бухгалтер. Як 
тільки починало «пахнути смаженим» 
матеріально відповідальні особи регуляр-
но змінювалися – бухгалтер – головний 

бухгалтер – секретар – касир – економіст з 
фінансових питань… 

Схема розкрадання коштів виявилася 
доволі простою: заволодівши копіями пас-
портів та ідентифікаційних кодів громадян, 
Авербух оформляв кредити на їх ім’я. Аби у 
співробітників не виникало підозр, періо-
дично він повертав до каси невеликі суми, 
нібито «відсотки» за кредит. Таким чином 
з «Бісеру» зникли 1 мільйон 420 тисяч 292 
гривні вкладених коштів. Слідство довело 
розтрату лише чверті мільйона. Де поділися 
решта грошей – таємниця…

Авербуха привезли на 
допит, тож скільки ще 
чекати «буратінам»?

21 серпня 2009 року Шапсу Авербуха 
затримали у справі про розкрадання кре-
дитних коштів. Слідство тривало майже 3 
роки. 12 березня 2012-го Першотравневий 
районний суд Чернівців відправив Авербуха 
за грати на 3,5 роки, три з яких той встиг 
відсидіти поки тривало слідство. Тож уже 
наступного року Авербух має шанси вийти 
на свободу, якщо справа про відшкодування 

привласнених вкладів, за якою його цими 
днями привезли до Чернівців на допит, до 
суду не дійде.

- Ми з дружиною вклали до «Бісера» 
майже 200 тисяч гривень, а це – квартира 
наших дітей, – говорить один із потерпілих 
вкладників, 72-річний Василь ФУГА. – Уже 
три роки я та ще 28 обдурених клієнтів 
«Бісеру» оббиваємо пороги прокуратури 
та міліції, намагаючись повернути свої гро-
ші. Однак постійно чуємо одне й те саме: 
«Слідство триває, чекайте». За ці три роки 
кілька разів змінювалися слідчі у нашій 
справі, міліція мотивує це недостатнім до-
свідом кожного з попередників. Востаннє 
справу обіцяли передати до суду в лютому. 
Сьогодні за вікнами вже серпень… У нас 
складається враження, що хтось не хоче, 
аби справа дійшла до суду. Якщо право-
охоронні органи думають усе «зам’яти», 
то їм це не вдасться: ми звертатимемося до 
Апеляційного суду, а якщо потрібно – до 
Верховного та Європейського. Втрачати 
нам уже нічого, а відступати – нікуди.

У свою чергу начальник обласного УМВС 
Микола ХАРАБАРА на прес-конференції 
повідомив нашому кореспонденту, що 
слідство у справі «Бісеру» ще не закінчене. 
Допитано уже більше 200 свідків, які по-
терпіли від дій керівництва «Бісеру». Однак 
для передачі до суду справа ще не готова.

– Ми закликаємо усіх, хто потерпів від 
«Бісеру», приєднуватися до нас, адже спіл-
ка мала понад 800 вкладників, а правди до-
магається лише 28! Більшість людей просто 
не вірять, що можна довести цю справу до 
кінця. Але якщо ми згуртуємося, то в нас усе 
вийде, – переконаний Василь ФУГА. – Тому 
ми закликаємо приєднуватися до нас і разом 
захищати свої права. 

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
P.S. Контактний  телефон ініціативної 

групи вкладників кредитної спілки «Бісер»: 
0951528609.

Вкладники кредитної спілки «Бісер» уже три роки не можуть отримати 
свої кошти, привласнені та розкрадені керівництвом фінансової установи. 
Увесь цей час слідче управління УМВС в Чернівецькій області розслідує 
кримінальну справу, яка ніяк не може потрапити до суду. Потерпілі 
вкладники вважають, що передачу справи місцевій Феміді затримують 
навмисно. Тим часом керівник «Бісеру» Шапса Авербух вже «досиджує» 
строк за розкрадання кредитів. Бо кредитна спілка «Бісер» (а точніше, сам 
Авербух) оформляла «липові» кредити на осіб, які насправді не отримали ні 
копійки із майже 250 тисяч гривень. Ошукані люди вважають, що коли він 
невдовзі вийде з буцегарні, то одразу ж втече за кордон.

Держфінінспекція просить 
громадян… скаржитися

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області 
та Інститут землеустрою перевіряють – на них 
можна «стукати». Телефон довіри Держфінінспекції в 
Чернівецькій області – 52-01-92

Від 1 серпня 
відкриваються та 
закриваються рахунки 
тільки через Інтернет

Повідомлення про 
відкриття/закриття 
рахунків платників 
податків, починаю-
чи від учора, себто 
1 серпня 2012 року, 
між фінансовими уста-
новами та Державною 
податковою службою 
України відбуватиметься 
виключно за новим Поряд-
ком засобами електронної пошти мережі Інтернет,  
– повідомляє сектор взаємодії із ЗМІ та громадськіс-
тю ДПС у Чернівецькій області.

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить при-
людні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета 
іпотеки), а саме: Лот №1: квартира №19 загальною площею 71,90 
кв. м, що знаходяться в м. Чернівці, вул. Руська,245А. Житлова 
площа квартири - 38,90 кв., знаходиться на шостому поверсі шес-
типоверхового житлового будинку, стіни – цегляні, перегородки 
– цегляні, каркасно-обшивні; перекриття – збірні залізобетонні 
плити, підлоги - частково виконана стяжка, вікна – металопласти-
кові; двері: зовнішні – металеві, броньовані, внутрішні – відсутні; 
оздоблювальні роботи: гіпсокартон, частково шпаклівка, малярні 
роботи не виконані, санвузол – оздоблювальні роботи не виконані; 
інженерне устаткування: освітлення, водопровід, каналізація, 
опалення від міських мереж; санітарно-технічні і електричні при-
лади не встановлено, фізичний знос-30%. Стартова (початкова) 
ціна – 360866,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 18043,30грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ 
“Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач:  
ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржники: Сарафінчан Роман Михай-
лович  /Чернівецька область, Глибоцький район,  с. Молодія, іден-
тифікаційний №2937914297/. Сарафінчан  Наталія Олександрівна 
/м. Чернівці, вул. Привокзальна, буд. 21, кв.53, ідентифікаційний 
№2807110761/. Стягувач: ПАТ «Ерсте Банк» / м. Київ, вул. Проріз-
на,6, код ЄДРПОУ 34001693/. Ознайомитися з майном можна кожен 
робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти 
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Мос-
ковської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться  „20” серпня 
2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської 
Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької  філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ 
ГРУПП».  Реєстрація припиняється за годину до початку прилюд-
них торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється 
протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про 
проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення при-
людних торгів, на зазначений у протоколі р/р №37311002002200 
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463,  
одержувач: Першотравневий відділ державної виконавчої служби 
Чернівецького міського управління юстиції. Додаткова інформація 
за тел. 063-422-39-17.

            Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – одноповерховий деревяний житловий будинок літ.А площею 
32,70кв.м., дощатий сарай літ.В. розташованій на земельній ділянці площею 0,10га. , та є власністю Юрійчук 
Т.П. (м. Вашківці, 1-й провулок.Л.Кобилиці, буд.4). Житловий будинок складається з коридору – 6,40кв.м, 
кухня – 12,80кв.м, кімната житлова – 13,50кв.м. Технічний стан будинку характеризується як незадовільний. 
Обєт оцінки розташований в середині частині населеного пункту в районні щільної житлової забудови. Підїздна 
дорога з гравійним покриттям. Матеріали стін – дерево, Сарай – дощатий. Будинок розташований на земельній 
ділянці площею 0,10га, яка не приватизована перебуває в користуванні. Майно знаходиться за адресою: м. 
Вашківці, 1-й провулок.Л.Кобилиці, буд.4 та належить боржнику на підставі договору купівлі – продажу серії 
ВЕХ №948767 від 22.10.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 40583.20 грн. (без ПДВ) (договір 
№ 2612059 від 23.05.12).Гарантійний внесок – 2029,16 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед:  Чернівецька обласна дирекція «Райффайзен Банк Аваль», м. Вижниця, 
вул.Українська, 95, 59200. ЛОТ № 2 – земельна ділянка кадастровий номер 7320510400:02:003:0237 площею 
0,1000га; житловий будинок (літА), заг.площею 86,10кв.м, сарай (літ.В), літня кухня-сарай (літ.Г), гараж 
(літ.Д), криниця №1, огорожа. Розташовані за адресою: м.Вашківці, Вижницький район, вул. Шевченка, 41-А 
та є власністю Ісарюк І.І, м.Вашківці, Вижницький район, вул. Шевченка, 41-А (код.2066121799).  Житловий 
будинок – деревяний Літ.А., загальною площею 86,10кв.м., в тому числі житловою площею 53,00кв.м, з на-
лежними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами сарай дерево (літ.В), літня кухня-сарай 
цегла (літ.Г), гараж цегла (літ.Д), криниця кам’яна №1, огорожа. Електоросвітлення в наявності, опалення 
пічне. Будинок розташований на земельній ділянці кадастровий номер 7320510400:02:003:0237 площею 
0,1000га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд. Майно належить боржнику на підставі  свідоцтва про право на спадщину від 23.06.1994, 
договір дарування ВЕВ №152126 від 11.09.2006р., державного акту на право власності на земельну ділянку 
від 14.05.2008р. Інші дані не відомі.Стартова (початкова) ціна – 160888,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612046 
від 16.05.12).Гарантійний внесок – 8044,40 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед: ПАТ «Український інноваційний банк України», м.Чернівці, вул. Головна, 89, код 
14273457.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 20 серпня 
2012 р. об 12:00 год. за адресою: м.Вашківці, Вижницький район, в приміщенні міської ради.Остаточний 
термін подачі заяв 20 серпня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт  лот № 1, лот №2  
здійснюється протягом десяти 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

              Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна: ЛОТ № 1 – Двохкімнатна квартира, що розташована в мансарді 
одноповерхового з мансардою житлового будинку, загальною площею 78,20 кв. м, розташована 
за адресою м. Чернівці, вул. К. Мініна, буд. 7, кв. 2. та є власністю КС «Хімзавод» (м. Чернівці, вул. 
Моріса Тереза, 35, код 26075892). Квартира складається з: 1-а кімната – 16,30кв.м, 2-а кімната 
– 12,20кв.м., кухня – 9,80кв.м, коридору – 20,40кв.м, комори – 2,70кв.м., квартира обладнана бал-
коном – 1,20/0,40кв.м. Висота приміщень 2,40м. Матеріал зовнішніх стін саман, дерево, матеріали 
перекриття – дерево, Електроосвітлення, газопостачання в наявності. Майно належить боржнику 
на підставі Свідоцтва про придбання майна від 04.01.2010 серії ВМК № 992243від 04.01.2010. Інші 
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 108697.50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612066від 13.06.12)
Гарантійний внесок – 16195,92 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед:  Держава; Колесник О. С., м. Київ, вул. Вірменська, 5/43; Солійчук В. В., 
м. Чернівці, вул. Руська, 273/103; Броник М. М., м. Чернівці, бульвар Героїв Сталінграду, 20/58; 
Крушницька Г.Б., м. Чернівці, вул. Чапаєва, 45а/4; Відділ Державної охорони приУМВС України в 
Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9; Юришкевич  Г.І., м. Чернівці, вул. П.-Кільцева, 
31/19; Журавля І.О., Журавлю Ю.І., м. Чернівці, пров. Нагірний 2/3; Дячук В.І., Дячук О.І., м. Чернів-
ці, вул. Руська 289а/10; Кобилянський С.Д, м. Чернівці, вул. Богомольця, 13/6; УПФУ Садгірського 
р-ну, м. Чернівці, вул. Хотинська, 49б; Мойсевич С.І., м. Чернівці, вул. Боянівська, 19/1Вакула В.М., 
м. Чернівці, вул. Комарова 19-21/95;Семенова К.Ю., м. Чернівці, вул. Перемоги, 14/1; Павлюк Л.Л., 
м. Чернівці, вул. Чапаєва, 5/6; Довиденко М.С., м. Чернівці, вул. Скрябіна, 3/7; Кобилянська Н.Я., м. 
Чернівці, вул. Червоноармійська, 77/74; Проданчук Л.І., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 113/114; 
Караван Н.М., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 121/62; Хомощук Є.В., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 
88а/50; Мігальчан  Г.І., Мігальчан М.К., м. Чернівці, вул. Полєтаєва, 21/89; Азаріна Л.Д., м. Чернівці, 
вул. Р. Люксембург 7/1; Січкар В.М., м. Чернівці, вул. Стрийська, 46; Січкар С.Ш., м. Чернівці, вул. 
Криворізька, 9; ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143; Корнелюк Б.П., м. 
Чернівці, вул. І. Підкови, 19; Білик О.В., м. Чернівці, вул. Головна, 191/81; Лисенко З.О., м. Чернівці, 
вул. 26 Бакінських комісарів, 15/1. По лоту  обмеження  на використання загальні для житлових буді-
вель.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 20 серпня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська, 2АОстаточний термін подачі заяв 17 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 37318002002203 в УДК в 
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького 
міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, 
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь 
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за 
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Найбільше буковинські антимонополісти припинили по-
рушень, допущених суб’єктами господарювання, які займають 
монопольне (домінуюче) становище на соціально значимих регіо-
нальних ринках. Зокрема, це послуги з оформлення та реєстрації 
прав власності на нерухоме майно (Сторожинецьке, Новоселицьке 
комунальні районні та Герцаївська філія комунального обласного 
бюро технічної інвентаризації), платні медичні послуги (Кіцман-
ська, Сторожинецька та Новоселицька центральні районні лікарні) 
та послуги з доступу операторів телекомунікацій до інфраструкту-
ри житлових будинків (Комунальні житлові ремонтно-експлуата-
ційні підприємства №5, №6, №9 та ПП «Санітарія»). 

Від січня по червень були припинені дії за ознаками зло-
вживання монопольним становищем такими підприємствами, як 
«Чернівціобленерго», «Чернівціводоканал», «Екотрансгаз», «Ме-
тро Кеш енд Керрі Україна», «Альфа-Петрол», «Спецкомбінат», 
«Автогазпром» та інші. 

А за результатами дослідження, розглянуто справу та оштра-
фовано на 50 тис. грн.  одного з найбільших виробників продуктів 
харчування – ПАТ «Чумак» (Херсонська область) за недобросо-
вісну конкуренцію у вигляді поширення на упаковках майонезів 
торговельної марки «Чумак» неправдивої інформації про те, що 
майонез «Схвалено Міністерством охорони здоров’я України». А 
це, як відомо, вводить в оману споживачів. У даний час відділення  
розглядає аналогічну справу проти потужного виробника соків та 
нектарів ТОВ «Сандора».

Для оперативного виявлення та припинення порушень Зако-
нів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист 
від недобросовісної конкуренції» у відділенні постійно діє пряма 
«гаряча» лінія  (0372) 55-46-80.

«Поле чудес» по-чернівецьки

«Чумак» дурить: мінздоров’я 
не рекомендувало в їжу 
майонез

208 порушень 
законодавства припинило Чернівецьке обласне терито-

ріальне відділення антимонопольного комітету України за І 
півріччя 2012 року, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. Сума штрафів склала 423,46 тис. грн, а це в 2,4 
рази більше, ніж торік. Економічний ефект від припинення по-
рушень законодавства про захист економічної конкуренції для 
фізичних та юридичних осіб склав 13 млн. 620 тис. грн.  

або Як одні зарили кошти в «Бісер», а 
інші – зібрали «врожай» 

цифра півріччя

- Дай грошей у борг.
- Чим підтвердиш, 

що віддаси?
- Даю слово чесної людини!

- Добре, приходь із 
чесною людиною.



   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 Вiд першої особи.
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.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,02.30 Запам`ятай.
09.20,18.15 Погода.
09.30,14.35,18.45,19.35,21.15,23.25
,00.15 Олiмпiйськi пристрастi.
11.30 Олiмпiада-2012. Байдарки-
каное.
12.00,13.00,20.05 Олiмпiада-2012. 
Легка атлетика. Десятиборство.
12.35 Олiмпiада-2012. Байдарка-
каное.
15.00,19.00 В перервi - Олiмпiйськi 
новини.
15.25,19.50,20.20 Олiмпiада-2012. 
Вiльна боротьба.
18.20,02.15 Новини.
19.20 Країну - народовi.
20.50 Мегалот.
21.20,22.45 Олiмпiада-2012. Легка 
атлетика.
22.35 Суперлото, Трiйка, Кено.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
01.10 Олiмпiада-2012. Пляжний 
волейбол.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест 
дня.
02.35 Олiмпiада-2012.
04.30 М/с «Сандокан».

   «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,00.40,04.55 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
10.00 «Цiлковите перевтiлення 3».
11.00 Комедiя «Головний у домi».
13.05 Мелодрама «Своя чужа 
сестра».
15 .10  М ел одрама «Роман 
вихiдного дня».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,05.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Х/ф «Грозовi ворота». (2).

01.05 Х/ф «Майже як люди». (3).
02.30 Бойовик «Термiнатор 2: Суд-
ний день». (2).

   IНТЕР
05.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.25 Т/с «Долi загадкове завтра».
09.40 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.55 Т/с «Повернення Мухтара 2».
12.55 «Знак якостi».
13.20 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 Т/с «Голоси». (2).
00.35 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.15 Х/ф «Танець горностая». (2).
03.15 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.45 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Основний iнстинкт».
04.30 Знак якостi.

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.25,01.55,02.55 Погода.
05.15,02.25 Факти.
05.40,04.30 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.55 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.55 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.25,01.05 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.45 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с «Особливо небезпечний».
02.00 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 «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 Позна-
йомимось?
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, 14.55, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
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 «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Підстава» (2)

   ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.35 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повер-
нення».
11.00,05.10 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Багатий 
тато».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.40 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
01.50 Х/ф «Дiм бiля озера». (2).
04.20 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 04.00 Д \\фільм «Герої міфів»
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 «Світ ман-
дрів»
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 «Я-особистість»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д\\фільм «Європейські тра-
диції 
міського самоврядування» 3 ч. 
02.40 «Експромт»   

   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, 14.45 Т/с «Кремлiвськi кур-
санти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. Нове 
поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10,19.35 Богiня шопiнгу.
12.45, 20.45 Т/с «Дiффчатка».
13.20, 20.00 Т/с «Вiсiмдесятi».
13.45 Т/с «Маргоша».
15.45,22.15 Дайош молодьож!
16.20 Одна за всiх.
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.55,03.05 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.55 МосГорСмєх.
00.20 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Переступити межу». (2).
03.30 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «На перевалi не 
стрiляти».
08.30,19.00,23.30,01.45,04.10 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македон-
ський, або Кiлер мафiї».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
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». Нелюди.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Крокодил». (3).
02.15 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.20 «Агенти впливу».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
05.50 «Документальний детектив».
06.45,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45 Х/ф «Ми дивно зустрiлися».
11.35 Т/с «Тетянин день».
13.35 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.00 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».

22.25 «Зоряне життя. Поверненi 
до життя».
23.20 «Паралельний свiт».
00.40 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Змiєлов».
04.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.05 Т/с «Останнiй акорд».
04.55 Т/с «Буремний шлях».
05.40 Т/с «Дружна сiмейка».
06.20,07.45 Очевидець. Смiшно 
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.20 Погода.
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.25,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа». (2).
21.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
23.10 КабрiоЛето.
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.30 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
01.25 Т/с «Серцеїдки».
02.15 Зона ночi. Культура.
02.20 Життя в обiймах кольорiв.
02.35 Неприборкана.
02.50,03.40,04.00 Зона ночi.
02.55 Українцi Вiра.
03.45 Георгiй Нарбут. Живi картини.

   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».
22.00,23.00 «Три сестри».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-
дарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Панаєхало».
01.30 «Нiчне життя».
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   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 Вiд першої особи.
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.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Хомка смакує, телеки 
дарує.
09.25,02.30 Запам`ятай.
09.35,14.35,18.45,20.10,21.15,23
.20,00.15 Олiмпiйськi пристрастi.
11.30 Олiмпiада-2012. Байдар-
ка-каное.
13.45 Олiмпiйськi iгри. Стрибки 
у воду.
14.20,20.55 Погода.
1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0  В  п е р е р в i  - 
Олiмпiйськi новини.
16.00 Олiмпiада-2012. Спортивна 
гiмнастика.
18.20,02.15 Новини.
19.25 Олiмпiада-2012. Вело-
спорт.
21.30 Олiмпiада-2012. Стрибки у 
воду. Трамплiн.
22.15 Олiмпiада-2012. Легка 
атлетик.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Олiмпiада-2012. Легка 
атлетика.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.45 Олiмпiада-2012. Синхрон-
не плавання.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест 
дня.
02.35 Хай щастить.
02.55 Олiмпiада-2012.
04.55 М/с «Сандокан».

   «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,23.45 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
10.15 «Цiлковите перевтiлення 
3».
11.15 Комедiя «Негiдницi».
13.35 Мелодрама «А ви йому 
хто?»
15.40 Мелодрама «Випадковий 
попутник».

17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,05.15 Т/с «Вольф Мессiнг. 
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Термiнатор 2: 
Судний день». (2).
00.00 Бойовик «Червона спека». 
(2).
02.00 Бойовик «Безодня. За крок 
до катастрофи». (2).
03.35 Бойовик «Термiнатор». (2).

   IНТЕР
04.55 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.20 Т/с «Долi загадкове за-
втра».
09.30 Т/с «Таємницi слiдства 7».
11.50 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
12.55 «Знак якостi».
13.20 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 Т/с «Голоси». (2).
00.35 Х/ф «Одинак». (2).
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.05 Д/ф «Валерiй Леонтьєв: 
втрачений смiх».
03.55 Д/ф «Жертви краси».

   ICTV
05.15,06.30,02.00,02.55 Погода.
05.20,08.45,02.30 Факти.
05.50,04.25 Свiтанок.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.00 
Спорт.
06.40 Анекдоти по-українськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.25,01.05 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.20,22.45 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
00.00 Т/с «Особливо небез-
печний».
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 «Київ-
ський 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 еле-
мент».
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, 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 Позна-
йомимось?
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, 09.50,14.55, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький 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 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 

від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
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 «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Король вечірок» (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. Про-
довження».
08.15,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. По-
вернення».
11.00,05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Чи легко 
бути молодим?»
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «Мерсi». (2).
01.00 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
01.50 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 04.00 Д/фільм «Абетка 
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
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 «Світ ман-
дрів»
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 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
22.55 Д \\фільм «Європейські 
традиції 
міського самоврядування» 2 ч. 
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбут-

нім» (рум.мов.)  

   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, 14.45 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».
12.10,19.35 Богiня шопiнгу.
12.45, 20.45 Т/с «Дiффчатка». (2).
13.20, 20.00 Т/с «Вiсiмдесятi».
13.45 Т/с «Маргоша».
15.45,22.15 Дайош молодьож!
16.20 Одна за всiх.
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.55,02.35 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.55 МосГорСмєх.
00.20 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Мелiнда та Мелiнда».
03.00 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного роз-
шуку».
06.35 Х/ф «Олександр Малень-
кий».
08.30,19.00,23.30,01.50,04.35 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македон-
ський, або Кiлер мафiї».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Речовий доказ». Злодiйка 
в законi.
21.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Очi звiра». (3).
02.20 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».
06.35,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
08.20,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.20 Х/ф «Божевiльна любов».
11.20 Т/с «Тетянин день».
13.20 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
16.00 «Усе буде добре!»

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.00 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Моя правда. Авраам Рус-
со. Покаяння».
21.10 «Моя правда. Олена Про-
клова».
22.40 «Моя правда. Тетяна 
Догiлева».
23.55 «Паралельний свiт».
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.20 «Вiкна-спорт».
03 .30  Х /ф «Ах ,  водев iль , 
водевiль».
04.35 Х/ф «Наречений iз того 
свiту».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.10 Т/с «Останнiй акорд».
04.55 Т/с «Буремний шлях».
05.40 Т/с «Дружна сiмейка».
06.20,07.45 Очевидець. Смiшно 
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.20 Погода.
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.50,22.05 Т/с «Воронiни».
19.25,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа». (2).
21.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
23.10 Шури-Амури.
00.25 Т/с «Загубленi». (2).
01.20 Т/с «Серцеїдки».
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Майстер музи.
02.30 Я на свiтi такий один.
02.40,03.40,04.00 Зона ночi.
02.45 Подорож у втрачене ми-
нуле.
03.15 Київ на межi сторiч.
03.45 Райськi сади гетьмана 
Сагайдачного.

   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 одружимо-
ся!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
14.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00,23.00 «Три сестри».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.40 Т/с «Косяки». (2).
01.30 «Нiчне життя».

Версіївівторок 7 серпня теле

8понеділокВерсіїсереда 8 серпня теле

6

   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.
06.20,06.35,07.30,07.50 Тема дня.
06.25,06.40,07.15,07.45 Країна 
on-line.
06.30 Заголовки.
06.45 Хазяїн у домi.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний календар.
07.20 ТехноЕра.
07.40 Глас народу.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Запам`ятай.
09.20,14.30,20.55 Погода.
09.30,14.35,18.45,20.35,21.15
,22.55,23.30,00.15 Олiмпiйськi 
пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Тхеквондо.
11.50 Олiмпiада-2012. Байдар-
ки-каное.
14.05 Олiмпiада-2012. Художня 
гiмнастика.
1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0  В  п е р е р в i  - 
Олiмпiйськi новини.
15.50,00.30 Олiмпiада-2012. 
Бокс.
18.20,02.30 Новини.
19.25 Олiмпiада-2012. Синхронне 
плавання, тхеквондо.
21.20,23.20 Олiмпiада-2012. 
Легка атлетика.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
01.15 Олiмпiада-2012. Вiльна 
боротьба.
01.35 Олiмпiада-2012. Баскет-
бол.
02.15 Олiмпiйськi iгри. Дайджест 
дня.
02.45 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
03.55 Олiмпiада-2012.

   «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».
10.15 «Цiлковите перевтiлення 
3».
11.15 Комедiя «Невидимий до-
тик».
13.35,03.50 Мелодрама «Героїня 
свого роману».
1 5 . 4 0  М ел од р а м а  « Х i м i я 
почуттiв».
17.45 «ТСН. Особливе».

18.25,05.20 Т/с «Вольф Мессiнг. 
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Унiверсальний 
солдат». (2).
22.45 Бойовик «Унiверсальний 
солдат 2: Повернення». (2).
00.35 Бойовик «Унiверсальний 
солдат 3: Новий початок». (2).
02.20 Трилер «Напад бджiл-
убивць». (2).

   IНТЕР
05.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.25 Т/с «Долi загадкове за-
втра».
09.35 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.50 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
12.55 «Знак якостi».
13.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 6».
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 «Пiдсадний».
00.45 «Подробицi» - «Час».
01.10 Х/ф «Петрiвка, 38».
02.35 Х/ф «Огарьова, 6».
04.00 Д/ф «Обережно, НЛО!»

   ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,01.55,02.50 Погода.
05.20,02.25 Факти.
05.45,04.15 Свiтанок.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.50 
Спорт.
06 .40 ,12 .40  Анекдоти  по -
українськи.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.25 Надзвичайнi новини.
10.40,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с «Особливо небез-
печний».
00.55 Голi i смiшнi.
02.00 Т/с «Дружини футболiстiв. 
Додатковий час».
02.55 Т/с «Кiстки 5».
03.40 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський 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».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
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 Познайоми-
мось?
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, 15.05 «Малятко»
07.45, 09.50, 14.55, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.55,13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»

09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа» 
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 «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Кодове ім’я Чистиль-
ник» (2)

   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. Про-
довження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. По-
вернення».
11.00,05.20 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Кулi над 
мiстом».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Iнтерни».
00.10 Х/ф «Смерть їй личить». 
(2).
02.10 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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 Д \\фільм «Все про їжу»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне» 
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
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»
22.55 Д\\ фільм «Все про їжу»
04.00 Д\\фільм «Бен Ладен»

   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, 14.45 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10 Богiня шопiнгу.
12.45, 20.45 Т/с «Дiффчатка».
13.20 Т/с «Вiсiмдесятi».
13.45 Т/с «Маргоша».
15.45 Дайош молодьож!
16.20 Одна за всiх.
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.50,19.35 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
18.55 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.15 Чортицi в спiдницях.
22.55 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.20 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.55 Х/ф «Хочу бути тобою». (2).
03.00 Дурнєв+1.
03.25 До свiтанку.

   НТН
06.10 «Легенди карного роз-
шуку».
06.40 Х/ф «День командира 
дивiзiї».
08.30,19.00,02.20,04.40 «Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македон-
ський, або Кiлер мафiї».
11.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.25 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Х/ф «Шизофренiя».
18.35 «Випадковий свiдок».
19.30 Т/с «Конвой PQ-17».
23.50 Х/ф «Бiлий шквал». (2).
02.50 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
05.05 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає».
06.15 Х/ф «Сiльська комедiя».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 «Правила життя. Громад-
ське харчування: зворотний бiк».
20.00 «Росiйськi сенсацiї. Як 

заповiдали кумири».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Брат 
за брата».
22.25 Х/ф «Ми дивно зустрiлися».
00.15 Х/ф «Зигзаг удачi».
02.00 «Вiкна-спорт».
02.10 Х/ф «Беззаконня». (2).
03.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.00 Т/с «Останнiй акорд».
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с «Буремний шлях».
05.40 Т/с «Дружна сiмейка».
06.20,07.45 Очевидець. Смiшно 
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,23.20 Погода.
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.25,23.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.50 Т/с «Закрита школа». (2).
20.55 Х/ф «Золотий компас».
23.25 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
00.20 Т/с «Серцеїдки».
03.00 Зона ночi. Культура.
03.05 Так нiхто не любив.
03.25,03.35,03.55 Зона ночi.
03.30 Богдан Хмельницький.
03.40 Пристраст i  навколо 
символiки.
03.45 Перетворення.

   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 змо-
жеш».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Панаєхало».
01.30 «Нiчне життя».

   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 Вiд першої особи.
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.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,02.45 Запам`ятай.
09.20,14.10,18.15,20.55 Погода.
09.30,13.10,14.20,18.45,20.40,21.
15,23.00,23.40,00.15 Олiмпiйськi 
пристрастi.
11.00 Олiмпiада-2012. Легка атле-
тика. Десятиборство: з бар`єром.
11.35 Олiмпiада-2012. Байдарки-
каное.
12.30,13.40 Олiмпiада-2012. Лег-
ка атлетика. Десятиборство: диск.
15.00,19.00 В перервi - Олiмпiйськi 
новини.
15.25,19.45 Олiмпiада-2012. 
Вiльна боротьба.
16.40 Олiмпiада-2012. Художня 
гiмнастика, вiльна боротьба.
18.20,02.15 Новини.
19.25 Олiмпiада-2012. Плавання, 
марафон.
21.20,22.55,23.15 Олiмпiада-2012. 
Легка атлетика.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.30,02.50 Олiмпiада-2012.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дайджест 
дня.
02.30 ТелеАкадемiя. Дайджест.
04.55 Д/ф «Група пiдтримки. Аме-
риканський мiф».

   «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30,00.05 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
09.05 «Їхнi звичаї».
09.55 «Цiлковите перевтiлення 
3».
10.55 Комедiя «Клаудiя: Попе-
люшка з супермаркету».
13.00 Комедiя «Вийти замiж за 
генерала».
15.40 Комедiя «Суджений».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,05.25 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила крiзь час».
20.15 Бойовик «Ханна». (2).
22.30 «Я люблю Україну 3».
00.20 Х/ф «Спостерiгач». (3).
02.05 Х/ф «Грозовi ворота». (2).

   IНТЕР
05.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.25 Т/с «Долi загадкове за-
втра».
09.40 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.50 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
12.55 «Знак якостi».
13.20 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 Т/с «Каменська 6».
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 «Голоси». (2).
00.25 Д/ф «Закохатися в людину. 
Iгор Нiколаєв».
01.25 Х/ф «Дружина м`ясника».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.35 Д/ф «Зустрiчайте - Челен-
тано!»
04.30 Знак якостi.

   ICTV
05.10,06.25,02.00,03.00 Погода.
05.15,02.30 Факти.
05.45,04.30 Свiтанок.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.00 
Спорт.
06 .35 ,12 .40  Анекдоти  по -
українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.25,01.10 Надзвичайнi 
новини.
10.40,16.35 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.20,22.45 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
00.00 Т/с «Особливо небезпеч-
ний».
02.05 Т/с «Дружини футболiстiв. 
Додатковий час».
03.05 Т/с «Кiстки 5».
03.45 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський 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».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
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».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «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, 15.05 «Малятко»
0 7 . 2 0  , 0 9 . 5 0 , 
14.55,16.55,19.30,01.20 «Парад 
планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу «Кня-
гиня Західної України»
13.25 «Золота колекція кінемато-
графа» 
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 «Фірмова історія» (1)

   ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. По-
вернення».
11.00,05.25 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Зорянi 
вiйни».
15.35,03.15 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Т/с «Помаднi джунглi 2». (2).
01.50 Х/ф «Повернення до озера 
смертi». (2).
04.40 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний 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, 04.00 Д \\фільм «Герої 
міфів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ 
мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 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»

22.55 Д\\ фільм «Європейські 
традиції 
міського самоврядування» 4 ч. 
02.40 «Акценти»  

   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, 14.45 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми», 
121 с.
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса», 1 с.
12.10,19.35 Богiня шопiнгу.
12.45, 20.45 Т/с «Дiффчатка».
13.20, 20.00 Т/с «Вiсiмдесятi».
13.45 Т/с «Маргоша».
15.45,22.15 Дайош молодьож!
16.20 Одна за всiх.
16.45 Т/с «Хто у домi господар?»
17.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.55,02.35 БарДак.
21.10 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.55 МосГорСмєх.
00.20 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом»(3).
00.55 Х/ф «Стерви». (2).
03.00 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Сьома куля».
08.30,19.00,23.30,01.50,04.45 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Олександр Македон-
ський, або Кiлер мафiї».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «Державний кордон».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Карателi.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Крокодил 2. Перелiк 
жертв». (3).
02.25 «Речовий доказ».
03.20 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.45 «Правда життя».

   СТБ
05.45 «Документальний детек-
тив».
07.00,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
10.00 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.50 Т/с «Тетянин день».
13.50 «Битва екстрасенсiв».

16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.00 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Зоряне життя. Роль цiною 
в життя».
21.15 «Зоряне життя. Самотнiсть 
перших красунь».
22.40 «Зоряне життя. Самотнiсть 
перших красунь 2».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Катала». (2).
04.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.05 Т/с «Останнiй акорд».
04.50 Т/с «Буремний шлях».
05.40 Т/с «Дружна сiмейка».
06.20,07.45 Очевидець. Смiшно 
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.20 Погода.
09.05,15.50 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.25,00.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа». (2).
21.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
23.10 Кухня на двох.
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.30 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
01.25 Т/с «Серцеїдки».
02.15 Зона ночi. Культура.
02.20 Невгамовний Пантелеймон.
02.50,03.55 Зона ночi.
02.55 Третя влада.
03.40 Таїнства Києво-Печерської 
Лаври.

   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».
22.00,23.00 «Три сестри».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Панаєхало».
01.30 «Нiчне життя».
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   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. Смiятися, право, не 
грiшно...
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.45 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
09.00,14.00,18.10,18.45 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
10.05 Країну - народовi.
1 0 . 2 0 , 1 4 . 1 0 , 1 8 . 2 5 , 0 0 . 0 0 
Олiмпiйськi пристрастi.
11.30 Олiмпiада-2012. Волей-
бол.
15.00 В перервi - Олiмпiйськi 
новини.
15.30 Олiмпiада-2012. Бокс.
17.50 Олiмпiада-2012. Вiльна 
боротьба.
18.40 Олiмпiйськi новини.
18.55 Футбол. Чемпiонат Украї-
ни. Прем`єр-лiга. «Шахтар» (До-
нецьк) - «Ворскла» (Полтава).
20.50,01.40 Головний аргумент.
21.00,01.25 Пiдсумки дня.
21.15 Олiмпiйськi пристрастi. 
Дайджест дня.
2 2 . 0 0  О л i м п i а д а - 2 0 1 2 . 
Церемонiя закриття.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.50 After Live (За лаштунками 
Шустер-Live).
02.10 Олiмпiада-2012.
04.10 Х/ф «Свiт прекрасний».

   «1+1»
06.00 Мелодрама «Молода 
Вiкторiя».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт+».
09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 Мелодрама «Тонка межа».
19.30,01.15 «Телевiзiйна Служ-
ба Новин».
20.00 Комедiя «Iронiя долi, або 
З легкою парою!»
00.15 «Свiтське життя».
01.45 Трилер «Кiмната смертi». 
(3).
03.35 Трилер «Вбий мене 
нiжно». (3).

05.10 «Десять крокiв до кохан-
ня 2».

   IНТЕР
05.35 Т/с «Любити i ненавидiти».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 Х/ф «Любов одна».
12.05 Х/ф «Пiдсадний».
14.05 Т/с «Сивий Мерин».
18.05,20.25 Т/с «Салямi».
20.00 «Подробицi».
22.20 Х/ф «Зона висадки». (2).
00.15 Подробицi.
00.55 Х/ф «Один прекрасний 
день».
02.40 Д/ф «Потойбiчний свiт. 
Сни».
03.30 Х/ф «Невiстка».

   ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 Квартирне питання.
06.50 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.
13.30,00.15 Наша Russia.
14.05 Х/ф «Поза досяжнiстю».
16.00 Х/ф «I цiлого свiту мало».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Помри, але не за-
раз».
21.55 Х/ф «Снайпер 3». (2).
00.55 Х/ф «Мамонт». (2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Х/ф «Люблю тебе, чувак». 
(2).
04.30 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».
17.15 «Палата».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,20.20,01.00,05.15 «Час 
iнтерв`ю».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10 Пан-
но 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 М/Ф «Планета 51» 
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 «Малятко»
07.40 Найкращі голи ФК «Мерку-
рій». Сезон 2011-2012
07.50, 21.00 «Практичне ке-
рівництво для екстремального 
туриста»
08.10,09.35,11.50, 17.20, 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»
15.45 Х/ф «Старий Хоттабич» (1)
17.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Крізь терни до зі-
рок» (1) 

   ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «К-911».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00,04.10 Т/с «Дорожнiй па-
труль 5».
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.
23.30 Т/с «Година Волкова». (2).
02.00 Х/ф «Куди приводять 
мрiї». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.15 Д \\фільм «Дива 
цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Теле-
меридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.15, 19.00 «Лідери якості»
11.29 «Спорт-драйв» 
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.00, 01.40 Д/фільм «Принц 
Вільям»
17.30 «Зорепад побажань» 

«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі» 
18.05 «Формула успіху» 
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
22.00 Д/фільм «Мерлін Монро»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25 Дом 2.
07.15,09.00 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».
11.30 Х/ф «Гiрше не буде».
13.15 Т/с «Хто у домi господар?»
13.50,20.00 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
15.20 Х/ф «Артур i помста Вур-
далака».
17.15 Х/ф «Гарячi голови».
19.00 Королева балу 2.
21.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.50 Х/ф «Великий Стен». (2).
01.00 Дурнєв+1.
01.25 Х/ф «Баффi - винищувач-
ка вампiрiв». (2).
02.50 До свiтанку.

   НТН
06.05 «Легенди бандитського 
Києва».
07.00 Т/с «Йду тебе шукати».
11.30 «Легенди карного розшу-
ку». Карателi.
12.00,04.20 «Агенти впливу».
12.45 Х/ф «Чудо».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
19.00 Т/с «Каменська 2».
23.20 Х/ф «Засуджений». (3).
01.40 Х/ф «Кривавий полiт». (2).
03.25 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

   СТБ
06.00 М/ф «Пригоди Буратiно».
07.05 Х/ф «Вас викликає Тай-
мир».
08.55 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.05 «Їмо вдома».
10.55,00.20 «Неймовiрнi iсторiї 

кохання».
11.55 «Караоке на Майданi».
12.55 «Зоряне життя. Поверненi 
до життя».
13.50 «Росiйськi сенсацiї. Як 
заповiдали кумири».
14.50 Х/ф «Пастка».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.00 Х/ф «Мiльйонер».
22.15 Х/ф «Канiкули любовi».
01.20 Х/ф «Шукайте жiнку».
03.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Останнiй акорд».
06.20 Клiпси.
06.40,08.00 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
09.10 М/с «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
10.10 Хто зверху?
12.05 Мачо не плачуть.
12.55 Шури-Амури.
14.00 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
15.05 «Красунi».
16.50 Х/ф «Перша дочка».
19.00 Х/ф «Сiм`янин».
21.25 Х/ф «Кейт i Лео».
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Уявлярiум доктора 
Парнаса». (2).
02.30 Т/с «Серцеїдки».
04.05 Зона ночi. Культура.
04.10 Княгиня Ольга.
04.20,05.10 Зона ночi.
04.25 Богдан Хмельницький.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Дон Кiхот».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 Х/ф «Наречена з того 
свiту».
12.00 «Розкiшне життя».
13.00 Х/ф «Слiпе щастя».
17.00 «Таємницi долi».
18.00 Х/ф «Я ненавиджу день 
Святого Валентина».
19.55,01.15 Т/с «Корабель».
21.45 Т/с «Надприродне». (2).
02.35 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
08.00 Свiтовий рекорд україн-
ської пiснi.
УТ-1.
09.00,09.20,11.25,14.10,18.30 
Погода.
09.05 Школа юного супераген-
та.
09.35,14.15,18.45,20.10,23.05
,00.15 Олiмпiйськi пристрастi.
1 1 . 0 0 , 2 1 . 3 0 , 2 2 . 5 5 
Олiмпiада-2012. Легка атле-
тика.
11.10,19.20 Олiмпiада-2012. 
Сучасне п`ятиборство.
11.35 Олiмпiада-2012. Байдар-
ки-каное.
13.15 Олiмпiада-2012. Стрибки 
у воду.
15 .00 ,19 .00  В  перерв i  - 
Олiмпiйськi новини.
1 5 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 2 5 
Олiмпiада-2012. Вiльна бо-
ротьба.
16.00 Олiмпiада-2012. Художня 
гiмнастика.
17.45 Олiмпiада-2012. Хужожня 
гiмнастика.
18.00,21.20 Олiмпiада-2012. 
Сучасне єдиноборство.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00,02.15 Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
00.00 Олiмпiйськi новини.
00.05 Телемiст Київ-Лондон.
00.40 Олiмпiада-2012. Стрибки 
в воду.
02.00 Олiмпiйськi iгри. Дай-
джест дня.
02.35 Олiмпiада-2012.
04.35 М/с «Сандокан».

   «1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пум-
ба».
11.05,04.55 «Свiт навиворiт 2: 
Iндiя».
12.00 «Десять крокiв до ко-
хання 2».
13.10 Х/ф «Чарiвне дерево».
15.05,20.00 Мелодрама «Тонка 

межа».
19.30 «ТСН».
00.05 Трилер «Вбий мене 
нiжно». (3).
01.55 Бойовик «Унiверсальний 
солдат». (2).
03.35 Бойовик «Унiверсальний 
солдат 2: Повернення». (2).

   IНТЕР
05.05 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.30 «Любити i ненавидiти».
09.10 «Орел i Решка».
10 .10 ,03 .15  «ДOстояние 
Республiки». Пiснi Iгоря Кру-
того.
12.45 Х/ф «Невiстка».
14.10 Х/ф «Петрiвка, 38».
16.05 Х/ф «Огарьова, 6».
18.00 «Юрмала 2011».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
2 2 . 4 0 , 0 2 . 0 5  « Б и т в а 
композиторiв».
00.05 Х/ф «Чай iз бергамотом».
01.35 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
04.55,05.30 Погода.
05.00 Факти.
05.35 Iнший футбол.
06.00 Козирне життя.
06.50,04.10 Т/с «Полiцейська 
академiя».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Стоп-10.
12.50 Провокатор. Спецвипуск.
13.15 Спорт.
13.20 Твiй рахунок.
14.25 Дивитися всiм!
15.30 Х/ф «Поза досяжнiстю».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «I цiлого свiту мало».
21.50 Х/ф «Мамонт». (2).
23.50 Наша Russia.
00.50 Голi i смiшнi.
01.50 Х/ф «Люблю тебе, чу-
вак». (2).
03.30 Т/с «Тринадцятий».
04.50 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 Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою 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 Познайоми-
мось?
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 Ве-
реснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 М/Ф «Астробой»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Донні Дарко» 

    «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»
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 ,15.15 «Малятко»
09.40,19.10,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Тигр і сніг» (1)
23.50 Найкращі голи ФК «Мер-
курій». Сезон 2011-2012

   ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15 М/ф «Ну, постривай!»
07.25, 14.00 Т/с «Iнтерни».
08.00 Х/ф «К-9: Собача ро-
бота».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00,03.45 Т/с «Дорожнiй па-
труль 4».
12.00,04.30 Т/с «Дорожнiй па-
труль 5».
16.10 Т/с «Дитина навпiл».
18.00, 19.20 Т/с «Гра».
22.30 Т/с «Бiгти».
01.20 Х/ф «Гра». (3).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.35, 03.30 Д \\фільм «Мініа-
тюри в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода» 
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10 
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт» 
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.29 «Європейським шляхом»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.00, 01.40 Д/фільм «Єлиза-
вета»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 

20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Д/фільм «Кеннеді»
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.
11.35,13.20 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
13.50 Х/ф «Гiрше не буде».
15.45 Королева балу 2.
16.50 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака».
18.45 Х/ф «Гарячi голови».
20.35 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.45 Х/ф «Чужий 3». (2).
00.55 Х/ф «Мулен Руж».
02.55 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
07.20 Х/ф «Спекотний день».
09.25,12.45 Т/с «Конвой PQ-
17».
11 .30  «Речовий  док аз» . 
Злодiйка в законi.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
14.45 Т/с «Йду тебе шукати».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
23.45 «Випадковий свiдок».
00.10 Х/ф «Кривавий полiт». (2).
02.10 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.10 М/ф «Казка про царя 
Салтана».
06.00 Х/ф «Зигзаг удачi».
07.35 «Караоке на Майданi».
08.35 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
08.45 «Їмо вдома».
09.55 Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї».
12.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок».
14.50 «Зоряне життя. Роль 
цiною в життя».

1 5 . 5 5  « З о р я н е  ж и т т я . 
Самотнiсть перших красунь».
1 6 . 5 5  « З о р я н е  ж и т т я . 
Самотнiсть перших красунь 2».
18.00 Х/ф «Пастка».
22.05 «Моя правда. Авраам 
Руссо. Покаяння».
23.10 «Моя правда. Олена 
Проклова».
00.10 «Моя правда. Тетяна 
Догiлева».
01.10 Х/ф «Ширлi-Мирлi».
03.40 Х/ф «Головною вулицею 
з оркестром».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Останнiй акорд».
06.45 Iнтуїцiя.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.00 КабрiоЛето.
11.00 Пiкнiк.
11.55 Новий погляд.
13.00 Кухня на двох.
14.00 «Красунi».
14.50 Х/ф «Ямакасi».
16.45 Х/ф «Золотий компас».
19.00 Х/ф «Перша дочка».
21.05 Х/ф «Сiм`янин».
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина». (2).
02.20 Т/с «Серцеїдки».
03.55 Зона ночi. Культура.
04.00 Обожнена.
04.20,04.45,05.05 Зона ночi.
04.25 Богдан Хмельницький.
04.55 Моя адреса - Соловки. 
Вантаж мовчання.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.05 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.05 М/ф «Дон Кiхот».
11.55 Х/ф «Дiти острова 
скарбiв», ч. 1.
14.00 Х/ф «В очiкуваннi ко-
хання».
17.55 Х/ф «Наречена з того 
свiту».
19.55,01.15 Т/с «Корабель».
21.45 Т/с «Надприродне». (2).
02.35 «Нiчне життя».

Версіїсубота 11 серпня теле

8понеділокВерсіїнеділя 12 серпня теле
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Відомі всьому світові 
феромони відкриті на Буковині

– Теорія про те, що запах віді-
грає у коханні чоловіка та жінки чи 
не основну роль, народилася понад 
півстоліття тому на Буковині. Та батько 
тоді і не думав про таку інтерпретацію 
телергонів. Адже він відкрив хімічні 
засоби взаємодії тварин й одразу  ж 
зрозумів, які колосальні можливості 
має новий напрямок у науці, особливо 
народного господарства. 

Телергони (феромони) – 
речовини, що виділяються тва-
ринами в зовнішнє середовище 
і впливають на тварин того ж 
або іншого виду (кайромони, 
алломони).

Хрущов «поховав» 
відкриття

– За допомогою телергонів можна 
відлякувати шкідників полів – без 
пестицидів та інсекцидів, – продовжує 
Володимир Якович. – Батько написав 
про це першому секретареві ЦК КПРС 
Микиті Хрущову, пояснив переваги та 
перспективи свого відкриття. Я й досі 
зберігаю вдома чернетку цього листа. 
Але, на жаль, ідея телергонів успішно 
була похована. Хоча перші наукові ро-
боти з цієї тематики  були надруковані 
ще 1954 року в Ленінграді. Мій батько 
був тоді професором Ленінградського 
медінституту.

– Яка різниця між телергонами 
та феромонами?

– По суті, це одне й теж, але термін 
«феромони» більш поширений, хоча 
й менш точний. Його ввели німецькі 
вчені Карлсон та Люшер, які через три 
роки після мого батька повторили його 
відкриття. 

Батькові все ж вдалося переслати 
свою статтю про телергони в англій-
ський журнал «Nature», але сталося це 
лише 1962 року: до того вона чомусь 
постійно губилася на пошті. А за цей 
час світова наукова громадськість 
звикла до терміну «феромони». Лише 
у СРСР, Румунії та колишній Німецькій 
Демократичній Республіці вживали 
термін «телергони». 

Телергонологія пояснює зако-

ни, за якими діє і живе величезний 
мурашник, колонія термітів, а також 

відкриває таємницю мателика-самця, 
який за 4 кілометри відчуває самицю, 
й оленя, що «призначає побачення» 
оленисі за деятки кілометрів від неї. 

Кіршенблати – лікарі 
з діда-прадіда 

І нині Україна цим відкриттям не 
займається. Та й мало хто знає, що 
телергони винайдені чернівецьким лі-
карем. Водночас, якщо відкрити будь-
який сайт, де йдеться про феромони, 
посилання на доктора Кіршенблата 
обов’язково знайдеться. Але ці сайти 
російські,  англійські, німецькі – тіль-
ки не українські. Загалом прізвище 
Кіршенблат колись було дуже відоме 
у Грузії.

– Чому саме там? 
– Мого діда, відомого тбіліського 

терапевта Давіда Кіршенблата, пова-
жала вся Грузія. Він прожив довге жит-
тя і лікував кілька поколінь тбілісців. 
Вчився у Німеччині, а до Тбілісі приїхав 
під час російсько-турецької війни. Тут і 

залишився. Перша його дружина була 
дворянкою і балериною. Коли вона 
померла, дідусеві було 40 років. І він 
одружився вдруге – на моїй 18-річній 
бабусі. Разом вони прожили 40 років! 

Дід був блискучим терапевтом і 
діагностом. Він лікував Орджонікідзе, 
першу дружину Сталіна. На квартирі 
діда переховувався грузинський ре-
волюціонер Тер-Петросян, відомий 
під псевдонімом Камо. Під впливом 

спілкування з ним двоє старших синів 
діда стали революціонерами. 

А мого батька, Якова, вабила на-
ука. У 15 років він вирушив вчитися 
до Ленінградського університету. Але 
туди батька не прийняли – не підій-
шов за віком. Тож пішов працювати 
вантажником у порт, при цьому на 
лекції ходив як вільний слухач. Тому в 
20-річному віці, провчившись 2 роки, 
закінчив біологічний факультет, а в 26 
– захистив кандидатську дисертацію. 

У 1941-му пішов добровольцем на 
фронт. Був старшим лікарем артполку, 
командиром санітарного взводу на 
передовій. Його тогочасні щоденники 
– найцінніший скарб сімейного домаш-
нього музею. Коли я читав їх вперше 
– волосся на голові ставало дибки… 

Після демобілізації у 1946-му бать-
ко хотів повернутися на попереднє 
місце роботи. Але там уже працював 
його найкращий друг – Артемій Іва-
нов – майбутній лауреат Ленінської 
премії. Тато влаштувався в Інститут 
акушерства та гінекології АМН СРСР. У 

39-річному віці, а це був 1951-ий рік, 
захистив докторську, хоча написав її 
ще до війни. 

Потім була нагорода за наукові 
досягнення – орден «Знак Пошани». 
Та відома «справа ленінградських 
лікарів» перекреслила всю кар’єру 
батька. Якби не його хороший і відомий 
знайомий полярник Папанін, який тоді 
працював у відділі науки ЦК у Москві, 
тато залишився би без роботи, а мож-

ливо, потрапив би до в’язниці. 
– Як ваша родина опинилася у 

Чернівцях?
– Батько за конкурсом пройшов 

на посаду завідувача кафедри нор-
мальної фізіології. Нам дали квартиру. 
До речі, батьку вона видалася надто 
великою. Бо у Ленінграді ми – батьки і 
четверо дітей – займали одну кімнату 
у комунальній квартирі. Оскільки двоє 
старших дітей залишилися в Ленін-
граді, тато вирішив, що для чотирьох 
чернівецьке помешкання завелике і 
відмовився від нібито зайвих кімнат. 
Через цю відмову у нас не було кухні. 
А пізніше через відсутність кухні татові 
запропонував квартиру перший се-
кретар обкому Володимир Дикусаров. 
Та мого батька умови життя, одяг та 
інші блага цивілізації цікавили най-
менше – і він знову відмовився... Він 
жив наукою. Вставав о 5-ій ранку, 
пив чай, з’їдав бутерброд і починав 
працювати. Вважав, що ранкові годин 
для праці – найсприятливіші. О пів на 
восьму уже прямував на роботу, хоча 

пари починалися о 9-тій. Приходив на 
обід, спав 40 хвилин і знову на роботу. 
До дому повертався перед інформа-
ційною програмою «Время», дивився 
її і лягав спати о 10-тій вечора. 

Ентомологам-спеціалістам, 
які вивчають комах, відомий 
вид жуків, що мають  назву 
«стафіліні-кіршенблаті». В усіх 
підручниках світу для студен-
тів , які вивчають фізіологію, 
ендокринологію та іхтіологію, 
описана реакція Кіршенблата-
Гербільського. Це був один із 
перших у світі тестів на вагіт-
ність – реакція ендокринних 
залоз в’юнів на сечу вагітної 
жінки.  

– Учений жив за графіком. А як 
же дозвілля, відпочинок?

– Батько дуже багато подорожу-
вав: Прикарпаття, Кавказ, Середня 
Азія… Зі мною малим обійшов усі чер-
нівецькі околиці – Цецино, Червона 
Дубрава, Валя Кузьмина тощо. Навіть  
дощ ніколи не був для нас перешко-
дою.  Для цього у нас були спеціальні 
плащі. 

Зрештою, справжнє життя людини 
– це внутрішня робота душі і розуму. 
Як усі творчі люди, він був диваком в 
очах оточуючих. Скажімо, таке: на-
писав біля 150 наукових статей. Але 
це тільки його власні, бо ніколи не 
ставив прізвище під публікаціями своїх 
учнів-дисертантів. І ніколи не приймав 
ні від кого подарунків і не брав грошей. 
Якось його аспірантка після захисту 
принесла йому в подарунок портфель 
з монограмою. Але батько вигнав ас-
пірантку разом із портфелем, хоч і був 
людиною делікатною і вихованою. За 
все життя поставив лише кілька двій-
ок. А коли одна пані з Міністерства 
охорони здоров’я замовила слово за 
свого родича-двієчника, тато все одно 
змусив того студента вивчити предмет. 
А коли я попросив його влаштувати 
мене у щойно створене інфарктне 
відділення, він сказав, що тут можуть 
працювати спеціалісти тільки з вели-
ким досвідом роботи… 

Крім науки, батько розумівся на 
музиці, живописі, літературі. А своїми 
знаннями, досвідом  щедро ділився з 
учнями, друзями, дітьми. 

Інтелігент старої школи, він за-
вжди вітався з усіма першим, навіть зі 
студентами, знімаючи при цьому свого 
крислатого капелюха.  

Записала 
Любов КАФАНОВА, «Версії»

Термін «феромони» відомий багатьом. Але мало хто 
знає, що автор теорії запахів жив у Чернівцях. Тут він 
залишив учнів і нащадків. Лікар Володимир Кіршенблат 
згадує про батька.   
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Рух «Чесно» тестував депутатів

ОВЕН

Будьте готові розширити свій інтелектуальний 
кругозір, оскільки успіх залежить від надбання і демон-
страції знань і досвіду. Уважно поставтеся до ситуацій, 
здатних посилити ваш вплив або зміцнити становище. 
Період сприяє успіху в судових позовах. 

ЛЕВ

Можливо, виникне необхідність чи бажання до-
мінувати у світському житті. Цей період підходить для 
детальної розробки передбачуваних подій. Намагаючись 
керувати ситуацією, важливо пам’ятати про стратегію. 
Артистичні прагнення слід стримувати. 

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня для ваших дій характерні неспокій 
і брак уваги до дрібниць. Неприборкані прагнення 
можуть привести до плачевних наслідків. Пригнічуйте 
в собі прагнення взяти на себе більше роботи, ніж ви 
в змозі виконати. Не ризикуйте, якщо не зможете до-
зволити собі витрати. 

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період для покращення зовнішності, 
прикрашання будинку. Незважаючи на те, що вам до-
ведеться боротися з лінощами, набудете позитивного 
іміджу і відчуєте себе привабливішими. Довіртеся своїй 
інтуїції – вона приведе вас до вдалих і приємних ситуацій.

ДІВА

Те, що виглядає найбільш привабливим, може ви-
явитися найменш бажаним. В обмін на співпрацю або 
послугу, до яких ви прагнете, вам доведеться віддати 
щось настільки ж цінне, інакше ви або нічого не отри-
маєте, або будете змушені задовільнитися слабкою 
подобою бажаного. 

КОЗЕРІГ

Цього тижня ви схильні проявити терпіння. Ваші 
зусилля стануть успішними завдяки зрілості суджень і 
досвіду. Якщо ж досвіду не вистачає, допоможе людина, 
що володіє цими якостями. Ваші нинішні зусилля приве-
дуть до успіху і перетворяться на вагомі, перспективні 
досягнення.

БЛИЗНЮКИ

Інформація, ідеї та методи можуть здатися над-
звичайно цікавими та цінними для вас, але спроби 
застосувати їх виявляться невдалими. Прагнення до 
досконалості або брак часу можуть порушити органі-
заційні заходи. Завершите завдання, яке було давно 
невирішеним.

ТЕРЕЗИ

Вчинки оточуючих можуть надихнути вас на якийсь 
неординарний вчинок. Потік енергії може викликати 
бажання підкреслити власну унікальність або здатність 
до нестандартного підходу. Імовірно, зіткнетеся з нестан-
дартними людьми та обставинами.

ВОДОЛІЙ

Ваше становище дозволить максимально викорис-
товувати переваги, які виникають цього тижня завдяки 
сформованим астрологічним умовам. Не втрачайте ви-
падку навмисно створити ситуації, які продемонструють 
ваш досвід і зрілість. Виникне шанс скористатися пере-
вагами, які у вас є. 

РАК

Невдоволення, викликане тим, що ви не в змозі 
дозволити собі ті чи інші витрати, може бути пов’язане 
не тільки з побоюванням втратити гроші. Набути любов 
та прихильність  буде нелегко. Спілкування буде скрут-
ним. Тому надасте перевагу цього тижня самотності. 

СКОРПІОН

Люди й обставини, з якими спілкуватиметеся 
цього тижня, дозволять вам краще усвідомити цінність 
свободи і незалежності. Це може означати як фізичну 
свободу, так і самостійність мислення. Ви вступите в ту 
чи іншу групу або візьмете участь у справах будь-якої 
організації.

РИБИ

Цього тижня все піде гладко й успішно. Всі оточуючі 
опиняться на своїх місцях, і будуть займатися тим, чим 
належить. Розбіжності навряд чи перешкодять про-
веденню зборів і дискусій. Ділові угоди, які стосувати-
муться нерухомості та домашніх речей, будуть вдалими. 

Гороскоп  на тижденьНебезпека, яка чатує на кожного

Прес-конференція, присвячена 
«лагідному вбивці», відбулася у Чер-
нівецькому прес-клубі.

– У нас у відділенні лікуються 
діти, які «отримали» хворобу від ма-
тері, є діти із захворюванням крові, 
яким перелили заражену кров, діти, 
які «підхопили» цю недугу після 
оперативних втручань – аденоїди, 
грижі, апендицити, видалення зуба 
тощо, – розповідає Ірина ПАРФЬО-
НОВА, завідчувачка гастроенте-
рологічного відділення обласної 
дитячої клінічної лікарні. – Не 
можна забувати, що захворіти на 
гепатит ризикує будь-
хто – від малого до 
старого, від бід-
ного до багатого, 

адже факторів отримання гепатиту 
дуже багато.

Проблема ще й у тому, що до 1996 
року в Україні взагалі не вівся реєстр 
хворих на гепатит С, – наголошує п. 
Ірина, –  а донори, які здавали кров, 
не обстежувалися на цей вірус. А, 
приміром, вагітні й нині обстежуються 
лише на гепатит В.  

Недешевий аналіз на ге-
патит С роблять лише у при-
ватних лабораторіях. 

СНІД і гепатит – поруч
За словами Володимира МО-

ЧУЛЬСЬКОГО, лікаря-епідеміо-
лога Чернівецького обласного 
Центру боротьби та профілактики 
ВІЛ/СНІДу, нині у них лікуються 
667 ВІЛ-інфікованих людей. Їх також 
перевіряють на гепатит С. 

Нині немає повної звітності 
про те, скільки хворих на гепа-
тит С є на Буковині. 

За цей рік уже зареєстро-
вано 64 хронічних гепатитів, 9 
з них – В, решта – С.  
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Пірсинг, манікюр, візит до стоматолога… усе це може 
спричинити смертельну недугу – гепатит С

Кожен 12-ий житель планети інфікований вірусним 
гепатитом В чи С. Уже зараз загальна кількість хворих на 
гепатити  у світі в 14-15 разів перевищує кількість ВІЛ-
інфікованих, яка складає 40 млн. А, за неофіційними даними, 
кожен 33-ій українець може бути носієм цієї недуги…

Шляхи потенційного 
зараження:
• При переливанні крові та її ком-
понентів до 1993 року;
• При проведенні медичних мані-
пуляцій, хірургічних втручань нео-
дноразовим інструментарієм;
• При нанесенні татуювань та пірсингу;
• При відвідуванні манікюрних кабінетів;
• При використанні загальних голок і шприців 
для внутрішньовенного введення наркотиків; 
• При використанні спільних з хворою люди-
ною зубних щіток, бритв, манікюрних ножиць;
• При статевому контакті.
• Незначний ризик передачі вірусу від інфікованої 
матері до дитини під час вагітності та пологів;

Симптоми гепатиту С:
У майже 80% хворих перебіг гепатиту без-

симптомний протягом багатьох років. Часом 
спостерігається: тривала втома, млявість, над-
мірна сонливість, депресивний стан, відсутність 
апетиту, болі у м’язах  та суглобах, підвищення 
температури тіла (37,2 – 37,5).

Синдроми, які спостерігають-
ся у перебігу захворювання:
• Диспепсичні розлади: порушення 
травлення, здуття, нудота, блювота, 
збільшення печінки або селезінки.
• Інфекція може мати гостру та ла-
тентну форму, «дрімати» довгі 
роки, призводити до цирозу.
• Рак печінки може виникнути на 
останніх стадіях гепатиту С.

У Чернівцях та 24 населених пунктах 
Буковини від 21 по 28 липня викладачаі та 

студенти кафедри політології та державного 
управління ЧНУ за участі експертів Чернівець-
кого міського центру культурно-освітніх ініці-
атив «Метасвіт» та Центру євроатлантичної ін-
теграції та безпеки провели соціологічне опиту-
вання. Було опитано 1200 респондентів. За ре-
зультатами дослідження, як повідомляє прес-
служба ВО «Свобода», Назар Горук,  виконувач 
обов’язків голови партії, має найвищий рівень 
довіри серед опозиційних політиків області.

Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, 
Анатолій Гриценко, Олександр Турчинов 

та Юрій Луценко увійшли до першої п’ятірки 
списку від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» 
на виборах до Верховної Ради.  Далі у виборчо-
му списку Об’єднаної опозиції йдуть В’ячеслав 
Кириленко (6 місце), Григорій Немиря (7), Сер-
гій Соболєв (8), Борис Тарасюк (9), Микола То-
менко (10), Микола Княжицький, Мустафа Дже-
мілєв, Андрій Кожем’якін, Лілія Гриневич, Іван 
Кириленко. Далі під номером 19 у списку йде 
колишній чернівчанин Андрій Пишний, Сергій 
Власенко, Андрій Парубій, Олександра Кужель, 
Леся Оробець. Геннадій Москаль – 32-ий, Ан-
дрій Шевченко – 33-ий. Голова фракції фрон-
товиків у обласній раді Максим Бурбак – 43-ій. 

Дружина екс-міністра внутрішніх справ 
Юрія Луценка Ірина теж балотуватиметься 

у народні депутати від Об`єднаної опозиції. 

Екс-мер Чернівців Микола Федорук 
йтиме по мажоритарному округу №201 у 

Чернівцях. По округу №202 від об’єднаної 
опозиції йтиме колишній податківець-фрон-
товик Олександр Фіщук, по округу №204 
– бютівець Василь Мельник.  Сам голова 
чернівецької «Батьківщини» Іван Мунтян став 
115-м у списку. Загалом у виборчому списку 
225 кандидатів від Об’єднаної опозиції, серед 
них – 8 буковинців. Список має затвердити 
Центральна виборча комісія після того, як 
опозиція подасть усі необхідні документи на 
кожного з кандидатів та протокол з’їзду. 

У списку кандидатів на виборах до 
Верховної Ради  від Партії регіонів – 

четверо буковинців. Під прохідним 18-м 
номером – Ян Табачник, діючий депутат 
ВР Іван Попеску – 73-ій. Микола Романюк 
отримав 92-ий номер у списку. Ще ниж-
че Іван  Мирний, який на початку 2000-х 
років працював в Чернівцях начальником 
УБОЗу та кримінальної міліції. Відтак від 
2002 по 2007 рік працював у компаніях 
мільярдера Фірташа. Від 2007-го – на-
родний депутат України VI скликання від 
Партії регіонів (№102 у виборчому спис-
ку). Член комітету ВРУ з питань боротьби з 
організованою злочинністю та корупцією. 
Під 146, непрохідним номером, у спис-
ку відомий юрист та депутат Черні-
вецької міської ради Матвій Куцак.

Голова фракції «Фронт змін» в об-
лраді Максим Бурбак оголосив з три-

буни сесії обласної ради, що після того, як 
більшість депутатів не підтримала звер-
нення депутатів облради до Верховної 
Ради щодо мовного закону, депутати від 
Об’єднаної опозиції у Чернівецькій облраді 
на наступній сесії вимагатимуть внести у 
порядок денний питання відставки голо-
ви облради та недовіри голові ОДА.
З усіх західних областей України тільки 
Чернівецька не виступила проти мовно-
го беззаконня. Хмельницька й Вінницька 
обласні ради звернулися до Президента з 
вимогою винести мовне питання на всена-
родне обговорення. Львівська облрада – з 
вимогою накласти вето на «мовний» закон. 
У Тернопільській облраді 80 із 82 присут-
ніх депутатів (в тому числі й регіонали) 
проголосували проти «мовного» закону. 
Проти «мовного» закону висловилися 
також Івано-Франківська, Волинська та 
Рівненська обласні ради. Закарпатській 
облраді за звернення проти «мовного» за-
кону не вистачило лише одного голосу. 

абзац: політика

На Соборній площі рух «Чес-
но» тестував депутатів. Під час 
акції усім охочим роздавалися спе-
ціальні листівки, які дозволяють 
оцінити депутата. 

 Якщо депутат не проходить 

цей тест, активісти про-
понують не голосувати за 
нього. 

Акція тривала годину 
по всій Україні, у 24 містах.

Волонтери акції у білих 
халатах та футболках з на-
писом «ЧЕСНО» роздавали 
перехожим і всім бажа-
ючим своєрідну вакцину 
доброчесності – листівки 
із написом «Тест твого де-
путата».

Мета акції – мобілізу-
вати виборців та спону-
кати їх до усвідомленого 
голосування на парла-

ментських виборах 2012 року.
Активісти руху «Чесно» радять 

виборцям не забувати про те, що від 
їхнього голосу багато що залежить. 
Бо саме їх усвідомлений голос, а не 
куплений, може стати вирішальним. 

Натомість депутатам активісти 
бажають прислухатись до громад-
ської думки, перш ніж лобіювати 
свою кандидатуру до парламенту. 
Звірятися з критеріями доброчес-

ності і не забувати про те, що гро-
мадськість має механізми і методи 
впливу на депутатів.

Лідія КИРИЛЮК, 
«Версії», фото автора 

Чернівецькі активісти руху «Чесно»

Чернівці унікальні своєю мультикультурністю
Сьогодні тут уже з’явилася корейська, 
азербайджанська і невдовзі буде китайська 
громади

–  Спочатку ми думали, що це буде зошит із 
текстами екскурсій, – розповів Володимир Старик 
– Та, коли почалася робота, стало зрозуміло: її 
треба візуалізувати.  Бо наші сучасники не при-
звичаєні багато читати. Саме тому склали карти, 
які візуально дозволяють людям бачити культуру 
та історію нашого міста. І, до речі, більшість людей, 
які беруть до рук книгу, переглядають спершу 
карти, а вже потім переходять до тексту. Хоча він 
не менш важливий. 

– Найважче було написати історію російської 
громади, – зізнається пан Володимир. Це вели-
чезна громада. Відомо, що у 1989 році 60 тис. 
чернівчан під час перепису записали себе етніч-
ними росіянами. А пам’яток культури чи релігії 
залишили дуже мало. Для прикладу, вірменська 
громада, яка налічувала 300 людей, збудувала 
прекрасний собор. 

Я гадаю, що ця книжка стане стимулом для 

інших громад. Нині у нас з’явилися нові громади – 
азербайджанська, корейська, напевно скоро буде 
китайська тощо. Люди приїжджають до нас і живуть 
у нашому місті. Але вони бачать, що ввійти в число 
таких культурно-історичних громад міста зовсім не 
просто, кількістю чи грошима тут не обійдешся. Для 
цього громада має організуватися, створити свої 
громадські організації та установи, збудувати свої 
церкви, відкрити музеї. І вже тоді про такі громади 
заговорять як про культурні громади міста.  

Наталія ГЕРАСИМ, голова Асоціації вчителів 
історії та суспільних дисциплін в Чернівецькій об-
ласті  «Нова доба» розповіла, що перші пробні екс-
курсії по цих маршрутах проводилися ще в травні 
на день Європи.

 – Саме завдяки цьому проекту, – продовжує п. 
Наталя, – наші інформаційні волонтери отримали 
новий напрямок у роботі, який виявився надзви-
чайно цікавим. Раніше наші учні готували оглядові 

екскурсії, починали ми з тролейбусних екскурсій 
під час 600-річчя, а зараз вони працюють за ет-
нічними маршрутами. У цій книзі є матеріали, які 
можна використовувати практично для кожного 
уроку з історії нашого краю.  

Ігор Григорович БУРКУТ, історик, кандидат 
історичних наук, політолог дуже схвально висло-
вився про цю книгу:

 – Вона переповнена інформацією. Мені часто 
доводиться водити людей Чернівцями, причому 
саме національними маршрутами. І коли я побачив, 
що я тут пропускав, а Володимир Петрович мені 
підказує, то я зрозумів, що то є серйозна робота не 
одного десятиліття. 

–  Цю річ приємно взяти в руки, – продовжує п. 
Буркут. – Ідея першої сторінки просто непереверше-
на, на ній зображено спілкування українців, німців, 
румунів, поляків, а на першому плані видніється 
людина, що читає газету, вона називається чудовим 
єврейським словом, яке не треба перекладати «Куль-
тур».  Оце і є наша чернівецька багатокультурність. 
Мені хочеться вірити, що Чернівці й залишаються 
такими. А дана книга працюватиме на це активно. 

Володимир Петрович розповів, що назвав 
книжку «Чернівці мультикультурні» не тому, що це 
так, а тому, що він прагне цього і дуже хоче, щоби 
Чернівці стали такими. 

Книгу планують перекласти мовами тих гро-
мад, які представлені у книзі, і, звісно, англійською. 

Наклад книги становить тисячу примірників, її 
можна буде придбати у кіосках міста та екскурсій-
них бюро. Допомогли видати її Міжнародний фонд 
«Відродження» та Фонд Степана Ленігевича.  

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора     

  Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  
майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 191,70 кв.м з господарськими будівлями 
та спорудами з прилеглою земельною ділянкою площею 0,2500 га., кадастровий номер 7321086700:01:003:0328, що  
належать на праві власності Москалюк Олені Теофілівні (м. Чернівці, вул. Заньковецької, 5/3, код 2097424941). Міс-
цезнаходження майна: вул. Садова, 91, с. Тарашани, Глибоцького р-ну, Чернівецької області. Житловий будинок Літ.А, 
літня кухня літ.Б, гараж літ.В, сарай літ.Г, навіс літ.Д, вбиральня літ.Е, сарай літ.Є, Ж.З, колодязь №1, огорожа №2,3,4. 
Житловий будинок літ.А складається з: підвал – 26,30кв.м, 1 поверх складається з: коридор – 14,7кв.м, 1-а кімната – 
20,5кв.м, 2-а кімната – 17,8кв.м, 3-а кімната – 19,20кв.м, ванна – 8,7кв.м, кухня – 21,10кв.м, Мансарда складається з: 
коридор – 16,3кв.м, 1-а кімната – 16,3кв.м, веранда – 14,4кв.м, 2-а кімната – 16,40кв.м. Фундаменти – бетон, стіни – цегла, 
шлако-блок, дошка, дах – оцин.жерсть, шифер. Електропостачання в наявності. Земельна ділянка для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель та споруд. Майно належить боржнику на підставі: Свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майно серія САВ №554513 від 09.11.2007 року, державного акту на земельну ділянку ЯЕ № 329655 від 
04.09.2007 року.Стартова (початкова) ціна – 453770,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612085 від 18.07.12)Гарантійний 
внесок – 50 559,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:АТ „Український 
іноваційний банк” (м. Чернівці, вул. Головна, 89).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 22 серпня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: Чернівецька область, 
Глибоцький район, с.Тарашани, в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 22 серпня 2012 р. до 14:00 
год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., 
МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися 
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі 
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

  Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалі-
зації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – земельна ділянка, 
загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 7321082700:01:006:0900 площею 0,2500 
га, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель та споруд, що  належить на праві власності Чорноус Людмилі Во-
лодимирівні (м. Чернівці, вул. Першотравнева, 11/10, код 2681216306). Місцезнаходження 
майна: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Коровія. Майно належить боржнику на підставі: 
Державного акту на земельну ділянку ЯЕ № 340775 від 03.04.2008 рокуСтартова (початко-
ва) ціна – 196830,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612086 від 18.07.12)Гарантійний внесок 
– 9841,15 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:ПАТ „Банк Фінанси та кредит” (м. Чернівці, вул. Головна, 84).По лоту обмеження 
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний 
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 
351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення 
платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер 
договору є обов’язковим. Торги призначені на 22 серпня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: 
Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія, в приміщенні сільської ради.Остаточ-
ний термін подачі заяв 22 серпня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний 
об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження про-
токолу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 
в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС 
Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його 
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.Довідки 
за телефонами: 098 383 33 39

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – однокімнатна квартира, загаль-
ною площею 27,20 кв. м, житловою площею 14,40 кв. м, що розташована на першому поверсі 
9-ти поверхового житлового будинку., яка знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 
49-Б/60. Та є власністю Чеботаренко Василя Георгійовича (м. Чернівці, вул. Сибірська, 1,  код 
2861918896).  Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу серії ВКС № 
014920 від 24.12.2007 року. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 108697.50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612090від 25.07.12)
Гарантійний внесок – 16195,92 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед:  ПАТ «Банк Фінанси та кредит», м. Чернівці, вул. Головна, 84.ЛОТ № 2 
–  квартира з допоміжними приміщеннями загальною площею 459,0 кв.м., в тому числі жит-
ловою площею 142,8кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Канівська, 7А кв.2., 
та є власністю Сарафінчана В.Л. (м. Чернівці, вул.Заставнянська, 41Б., інд.код. 2203313397). 
Квартира розташована в двоквартирному житловому будинку. Квартира складається з: 7-ми 
кімнат, в підвалі приміщення ІІ площею 9,50кв.м, в цокольному поверсі: коридор ХІІІ площею 
19,90кв.м, приміщення ХІV площею 10,60кв.м, XV площею 6,80кв.м., пральня XVI площею 
14,70 кв.м, топочна XVII  площею 9,90кв.м., XVIII парна площею 5,90кв.м., XIX басейн площею 
9,70кв.м, ХХ кімната відпочинку площею 10,50кв.м, ХХІ приміщення площею 13,40кв.м., ХХІІ 
гараж площею 21,20кв.м. Внутрішні оздоблювальні роботи в об’єкті оцінки проведенні з ви-
користанням сучасних оздоблювальних матеріалів, в наявності всі основні комунікації. Майно 
розташоване на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні. заг площею 0,0598га. Майно 
належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 506481 від 29.03.2007р, 
та державного акту на право постійного користування землею №183 від 09.11.1994р. Інші 
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1931840,96 грн. (без ПДВ) (договір № 2612014 від 
06.03.12).Гарантійний внесок – 96592,04 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед:  ВАТ «Державний ощадний банк України», м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 224.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.”, призна-
чення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер 
договору є обов’язковим. Торги призначені на 22 серпня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. 
Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Остаточний термін подачі заяв 22 серпня 2012 р. об 10:00 год. 
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня за-
твердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № 
р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458, одержувач: 
Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Остаточна оплата за придбаний 
об›єкт по лоту №2  здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження про-
токолу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в 
УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:  Шевченківський 
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по 
його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 
год.             Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за 
телефонами: 098 383 33 39

Чернівецька філія ТОВ «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 та належні до нього відповідні будівлі і земельна 
ділянка загальною площею 0,1056 га, що знаходяться за адресою: Сторожинецький ра-
йон, с. Великий Кучурів, вул. Беженар К,18, є власністю боржника згідно Свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ № 486055 виданого Великокучурівською 
сільською радою 25.05.2005 року, Державного акту на право власності на земельну 
ділянку виданого відділом земельних ресурсів у Сторожинецькому районі Чернівець-
кої області 26.05.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості 
перед ВАТ «ДОБУ». Житловий будинок (літ. А), одноповерховий, чотирьохкімнатний, 
загальною площею 71,20 кв.м, житловою площею 45,90 кв.м (кімнати площею – 
14,30/14,50/9,70/11,00 кв.м). Матеріал стін – цегла. Належні до будинку будівлі: літня 
кухня (літ. Б), сарай (літ. В), сарай (літ. Г), літня кухня (літ. Д), гараж (літ. Е), вбиральня 
(літ. Ж), криниця (№. 1), огорожа № 2,3. Земельна ділянка загальною площею 0,1056 
га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд, кадастровий номер - 7324582000:02:003:0260. 
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. 

Стартова (початкова) ціна – 250 100,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 12 
505,00 грн. без ПДВ. 

Прилюдні торги по лоту № 1 призначені на 20.08.2012 року о 11:00 год. та відбу-
дуться за адресою: Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий 
термін реєстрації: 20.08.2012 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 № 26007202346750 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. Чернів-
ці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати органі-
затору 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 при-
людних 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.

При ревматизмі
10 г подрібненої сухої кори верби 

залити склянкою окропу. Кип’ятити 
на слабкому вогні під накривкою 20 
хвилин. Охолодити, після процідити. 
Вживати по столовій ложці 3-4 рази 
на день.

Коріння лопуха скласти в кастру-
лю, попередньо помивши, залити 
водою, щоби тільки його прикрила. 

Поставити каструлю в духовку і па-
рити коріння на повільному вогні до 
повного його розм’якшення. Охо-
лодити, процідити. Застосовувати 
для компресів на хворі суглоби. 

Березові бруньки настояти на 
горілці або спирті. Застосовувати для 
втирання. 

Освіжувач повітря 
без хімії

Його ви можете зробити самотужки! Візьміть 
2 столові ложки желатину, 1 склянку води, хар-
чові барвники, ефірні олії (наприклад, бергамот, 
апельсин гвоздику тощо), порошок кориці, декор 
(за бажанням). На маленькому вогні розчиняємо 
желатин, додаємо бажаний барвник, корицю й 
ефірні олії (по кілька крапель). На дно форми для 
ароматизатора викладаємо декор (наприклад, 
помаранчеві камінці) і заливаємо рідиною. Зверху 
можна покласти сухі квіти. Можна зробити морську 
композицію – усе залежить від вашої фантазії. На-
солоджуйтеся свіжістю у вашому домі!

Олена БІЛОУС, читачка «Версій»

перевірено на собі

Про толерантність чернівчан і Чернівців ходять легенди. Про це 
говорять в Україні та за кордоном. А от дослідити  історію розвитку 
найбільших національних громад міста – вірменської, єврейської, 
польської, німецької, російської, румунської та української, – 
адже саме вони і стали причиною цього явища,  спало на думку лише 
прагматику-фізику Володимиру СТАРИКУ. Результат його історичних 
розвідок – книга «Чернівці мультикультурні», яку він презентував цього 
тижня.

Під час презентації: зліва – голова Товариства 
«Український народний дім» В. Старик
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 ■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без  
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.

■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,  

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –  

Чернівецької філії Української академії цілительства: 
Довідки за телефоном: 

 050-858-28-52, 097-670-38-47 

Оповідання простим олівцем 
або Правда таланту Олега Любківського

«Він живе задля 
чернівецького міфу»

Мета проекту – висвітлити аудиторії 
філософську тему міфу в українській 
культурі через творчість Тараса Шев-
ченка і Миколи Гоголя, окремі аспекти 
сучасної літератури західної України 
та експозицію творів художника Олега 

Любківського. Оскільки тема міфу в 
його творчості давно привертала увагу 
організаторів проекту, чернівецького 
маестро пензля й олівця включили до 
програми заходів та запросили до  Швей-
царії особисто. 

У програмі заходу були літературні 
концерти, доповіді, музика Прокоф’єва, 
Шостаковича, Шнітке, Мішорі, солоспіви 
на вірші Т. Шевченка мовою оригіналу.

Європу вражає наша 
полікультурність 

– Олеже, цього року Ви багато ман-
друєте. І не тільки бруківкою Чернівців,  
стежками Карпат, а й вулицями Страс-
бурга, Базеля, Берна... Яким  виглядає 
життя з вершини Вашої творчої діяльності 
і як почувається людина, за допомогою 
мистецтва якої світ пізнає Україну?

– Спокійно і гідно. Україна очима 
швейцарців – це більше західна її час-
тина, яка в силу історичних причин 
була культурно пов’язана із Західною 
Європою. Першочергово це література, 

включаючи сучасну, а також мистецтво, 
зокрема і моя виставка.  Зацікавлення 
Західною Україною – це інтерес загли-
блений, специфічний, не пов'язаний 
з етнографічними особливостями або 
привабливістю туристичних поїздок. 
Цікавість викликає найперше полікуль-
турний міф Чернівців і віддзеркалення 
цього міфу у моїй творчості в контексті 
всіх сучасних колізій. 

Я тільки зараз, після останніх ви-
ставок у Європі, зміг озирнутися назад 
і побачити, який формат зробленого 
матеріалу опинився за моєю спиною. В 
режимі постійної праці було ніколи фак-
тично голову підняти. А виявилося, що 
це вже понад 100 творів, три авторські 
цикли і каталоги, програми виставок з 
моїми текстами, книга «DIE DANKBARE 
BUKOWINA», яку читають і дивляться 
не тільки в Чернівцях, а й у Австрійській  
національній бібліотеці, і, найголовніше – 
зміст моїх картин, де кожна могла би бути 
окремою книгою. Тільки побачити цей 
зміст може інтелектуально освічений  і за-
цікавлений глядач, що трапля-
ється не так часто, якби 
мені цього хотілося. 

Але суттєво спо-
чатку саме явище, а 
вже потім вражен-
ня від нього.

– Яку роль у вашому житті відіграє 
краса? Що необхідно людині, щоб вміти 
бачити прекрасне? Чи краса – це певна 
абстракція? 

– Краса – швидше абстрактне понят-
тя. Та, зрештою, це тема довга і невдяч-
на. Погляд на прекрасне не купується і не  
додається до диплому. Прекрасне – це 
традиція, що тягнеться дуже здалеку. 
Перші малюнки, знайдені у печерах 
первісних людей, змушують мене ві-
рити в потойбічні вищі сили, бо їхня 
образність і виразність неймовірні. Вони 
вражають мою уяву щоразу, коли бачу їх 
в ілюстраціях.

Традиція прекрасного сьогодні – це 
щось зовсім не традиційне і хаотичне. 

Поняття критеріїв взагалі відсутнє, 
тому моделювати  світ 

баченням худож-
ника абсолютно 

нереально. Але на 

прикладі нашого міста кожен міг би зро-
зуміти, що атмосфера і шарм Чернівців 
створює саме вишукана, рафінована і 
традиційна краса будинків, планування 
вулиць і поєднання архітектурних стилів, 
без базарної крикливості і дешевого 
звертання уваги до себе, що і є втіленням 
традиційної краси у матеріальні форми.

– «Мистецтво понад усе!»? Чи є 
мистецтво, на вашу думку,  важливі-
шим за життя?

«Мистецтво понад усе» – це ейфо-
рійне кліше студентів-першокурсників, 
яким хочеться миттєвої слави без осо-
бливих зусиль і намагання спочатку 
зрозуміти щось важливе. Але мистецтво 
може бути важливішим за життя лише 
в окремих випадках, коли митець віддає 
себе всього своїй праці, як унікальна 
особистість і як творець, свідомо. Або ж 
його талант від народження фатально 
наділяє його здатністю до життя « не від 
світу цього».

Найголовніше – 
залишатися собою

–  Що б Ви побажали людині, яка 
мріє стати художником?

Людині, яка мріє стати художником, 
та й загалом будь-якій людині я побажав 
би бути тільки самою собою. Кожне де-
рево спочатку дає бруньки, потім цвіт, а 
відтак і плоди. Тому, вдаючись до  але-
горії, треба визначитися, хто ти – трава, 
бур’ян, квітка, що швидко зів’яне, або 
плодоносне дерево.

– Як з’являються нові ідеї і як Ви їх 
втілюєте на папері?

– Я не помічаю, як вони з’являються. 
Справа навіть не в ідеях – їх дуже багато. 
Важливіше, уявити художню форму для 
теми, щоби вона не повторювалася і 
була оригінальним, виразним образом 
з відкритим або прихованим змістом. У 
цьому, вважаю, і є суть мистецтва, коли 
художній твір – носій художнього смаку, 
змістової композиції та інтелектуальної 
наповненості.

– Торік у листопаді виставка «ТЕЗА 
І АНТИТЕЗА» мала відкритися у дво-
рику Чернівецької Ратуші. Та з певних 
причин вернісаж успішно відбувся у 
«Найкращій кав'ярні на розі Універси-
тетської та Сковороди». На відкритті 
Ви зачитали присутнім уривок зі свого 
нарису  «Двадцять перше кохання».

Яка доля Вашої майбутньої 
книги? Адже недарма доктор Юдіт 
Шиффере називає Вас не тільки 
художником, а й поетом…

– У моїх планах не одна, а дві кни-
ги.  Перша – «Карпатсько-альпійська 
балада» в стилі «постмодерну», але в 
моєму власному мистецькому розумін-

ні, а друга – це «Оповідання простим 
олівцем» у традиційній, на мій погляд, 
літературній формі. Обидві книги були 
б уже видані, якби не відомі всім митцям 
проблеми з відсутністю коштів. Шукати 
спонсорів я не маю жодного бажання, 
тому що це означає перетворити свої 
художньо-літературні знахідки на поп-
проект з усіма небажаними наслідками 
й антирекламою.  Але я вважаю, що в 
мистецтві завжди є щасливий випадок 
– тому я на нього сподіваюся і вірю, що 

високі сфери не залишать мене без своєї 
уваги. А що стосується художника чи 
поета, то свого часу відомий професор, 
літературознавець і перекладач Петро 
Рихло охарактеризував мої експозиції, як 
засновані не на розмежувальному «чи», 
а на єднальному «так». Поет не може не 
бути художником. А художник не може 
не бути поетом.

– Ви не тільки художник, поет, але 
й філософ. Адже, за законами логіки, 
дії логічних законів підлягає не зміст, 
а форма – чи то зображення, чи думок. 
І нехай моделюються і здійснюються 
Ваші плани, ідеї та проекти. Навіть і 
такі, що здаються не реальними.  

Вартість правдивого таланту 
не має ціни, бо вона, ця правда, 
не продається. І це не тільки точ-
ка зору, це й точка опори. І через 
цю точку художник проводить 
безліч ліній. Ці лінії у своїй сукуп-
ності ваблять інтонаціями, до-
сконалістю, правдивістю. А спів-
відношення деталей, фрагментів 
і сам образ Міста на візуальному 
рівні –  це краса, гідність, біль, 
віра, іронічність, фатальність… 
Це і правда, і міф одночасно. Хоча 
Чернівці – не просто місто-міф 
для художника Олега Любків-
ського, а щось значно більше... 

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

Вернісаж буковинського художника-графіка, що складався 
з 44-х картин під назвою «Місто, яке колись називалось 
СZERNOWITZ» у відомій щвейцарській художній галереї  
«Maison 44» Базеля, відкрив Український культурний 
двотижневий проект «Україна ІІ. Живопис, література, музика».

Ми зустрілися з художником після його повернення 
додому.

Мистецтвознавець, доктор Юдіт Шиффере 
(Швейцарія) у доповіді «Міфи реальної і ви-
гаданої України» міркувала про реальний і 
уявний світ у творчості Олега Любківського, не 
просто художника, а, за її словами,  поетичного 
художника:

«Він живе задля чернівецького міфу, досліджує 
«своє місто» під критично-іронічним кутом зору. На 
четвертому поверсі будинку, на колишній вулиці 
Святої Трійці, яка зараз називається вулицею Богда-

на Хмельницького,  він обладнав своє ательє. Але ательє Любківського – це свого 
роду книга, яку він не відкриває будь-кому. Картини з раритетами «добрих старих 
часів» розвішані у ретельному порядку над випадковими елементами  історії. Ось 
навіть ці ключики над рамами покликані допомогти відкрити  не тільки мистецький 
світ Любківського, а також зрозуміти «складну історію міста»».

У газеті «BAZELZEITUNG» Ю. Шиффере зазначає: «Його іронія – це сукупність 
зворушливих свідчень: так іноді габсбурзькі раритети чатують під радянськими 
символами і провокують українською, табличка з кабінету «Doctor Zuflucht» 
румунської доби для сьогоднішніх чернівчан виглядає дещо уявною легендою…

Художника Любківського цінують як  митця, хроніста й оповідача. 
Сьогодні офіційні екскурсії містом проводять і його слідами: не тільки до 
будинку Пауля Целана, а й у задній двір, де цоколь зниклого пам’ятника 
Шиллеру поряд із застарілою  спорохнілою  «Ладою» вже давно чекає 
кращих часів… Надії не минають.»

«Краєвид з колишнім парком 
Шиллера», папір, акварель, 2010

«Дитяча лікарня Фішера 
(detail)», папір, акварель, 2003

«Пам’ятник поету-романтику 
Шиллеру у Чернівцях, ХХ 

століття», папір, акварель, 2012


