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Б

лискавка вразила одразу чотирьох
буковинців. Люди, що відпочивали біля
водойми, ховалися під час грози під деревом.
Від удару блискавки 27-річний чоловік загинув на місці, жінка та двоє дітей чотирьох
та дев’яти років із травмами потрапили до лікарні. Блискаву міг притягти до себе мобільний телефон, який був у кишені загиблого.

П

ологовий будинок на Рівненській
знову приймає породіль. Там завершили поточний ремонт, в трьох операційних, пологовій залі та клінічній лабораторії
встановили 5 потужних кондиціонерів, для
лабораторії придбали нове обладнання
вартістю майже 100 тис. грн. – біохімічний
аналізатор крові та сучасний стерилізатор.

Н

а залізничному вокзалі у Чернівцях
встановлять спрямовуючі смуги для
інвалідів. Як повідомили у прес-службі
Мінтрансу, для безпечного руху людей з обмеженими фізичними можливостями на станціях Тернопіль, Львів, Чернівці Львівської
залізниці влаштовуватимуться рельєфні
контрастні смуги (спрямовуючі) на перонах.

Б

езробітних навчатимуть водінню
тролейбусів. За сприяння тролейбусного управління курси для водіїв тролейбусів відкриє автомобільний технікум.
На них набиратимуть переважно людей,
які зареєстровані в центрі зайнятості. По
закінченню курсів тим, хто пройшов навчання, гарантують працевлаштування.

Ч

ернівці – у трійці найздоровіших
міст України. Відповідний рейтинг
склав журнал «Фокус». Першу сходинку
посіло місто Мукачеве, другу – Івано-Франківськ. При складанні рейтингу бралися
до уваги населення, екологія, смертність,
народжуваність, захворювання, лікувальні
установи, медичні умови, лікарі та машини
швидкої допомоги. Чернівчани, а ви згодні?

У

Чернівцях зведуть новий мікрорайон. Завершити його планують
за 10-15 років. Мікрорайон «Хабаківка»
буде обмежений вулицями Миру (№№327, 10-1, Текстильників, Будівельників,
Миргородською. Нині тут – хаотична
малоцінна забудова 1960-1970 років
барачного типу, яку зноситимуть.

Ч

ерез спеку з дерев передчасно
почало опадати листя. Найбільше
постраждали зелені насадження на центральних площах міста, вулицях Головній,
Червоноармійській, І. Франка. У міському
тресті зеленого господарства кажуть, що
на міські дерева негативно вплинуло потепління: від спеки листя отримало так
званий бактеріальний опік, а каштани
почала нищити каліфорнійська міль.

П

онад 300 буковинців захворіли на
кір. Цьогоріч у Чернівецькій області зареєстровано 506 випадків підозри захворювання на кір, остаточно діагноз виставлено 339
хворим. Найчастіше хворіють молоді люди
віком від 15 до 30 років. Торік на Буковині не
було зареєстровано жодного хворого на кір.

О

бережно: змії! До реанімаційного
відділення Путильської ЦРЛ госпіталізовано 7-річного жителя села
Сергії, якого вкусила змія. Стан дитини
оцінюють як середньої важкості, стабільний.
Рятувальники нагадують, що у разі укусу змії
потерпілого потрібно якнайшвидше доправити до найближчого медичного закладу.

Д

Передплатний індекс

о 1 вересня на Буковині відкриють
новозбудовану школу. Будівельники завершують усі підготовчі роботи та
готуються здати новобудову в Лужанах
на Кіцманщині напередодні Дня Незалежності. Оскільки школа розрахована
на 650 учнів, а є фактично 400 дітей, в
будівлі створять НВК – разом зі школярами сюди ходитимуть і 50 дошкільнят.

погляд Ігоря Буркута

Кількість аптек зменшиться?
На відрізку проспекту Незалежності від
перехрестя з вулицею Головною до Стасюка,
а це якихось 150-200 метрів, розташовані
6 аптек, а через двір – ще дві. Це спонукає
до думки, що, напевне, найбільш вигідний
бізнес – аптечний, раз мало не у кожному
чернівецькому дворі знаходиться магазин,
який продає ліки.
Тому цілком закономірно, що Міністерство охорони здоров’я почало вивчати
можливість введення обмежень на кількість
аптек. Йдеться про наміри встановивши
норму з розрахунку одна аптека на 5 тис.
населення. Про це повідомила перший

заступник голови Державної служби
України з лікарських засобів Інна ДЕМЧЕНКО. За її словами, Міністерство охорони
здоров’я вже навіть запропонувало зміни до
ліцензійних умов, які стосуються пішохідної
доступності. Це 300 м у місті, 400 м у районних центрах між аптеками.
Ці пропозиції підтримав Держкомітет
з підприємництва, але «заблокував»
Антимонопольний комітет. Норма «одна
аптека на 5 тис. населення» діє у багатьох
країнах, а в Данії одна аптека обслуговує
17 тис. населення, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Їздитимемо на бензині з
кукурудзи?!

Президент Віктор Янукович підписав
закон, згідно з яким в Україні планується
поетапне збільшення частки біоетанолу
в бензині. Так, в 2013 році вміст біоетанолу має бути не менше 5%, в 2014-2015
– 5-відсотковий вміст біоетанолу стане
обов’язковим, а з 2016 року – має вирости

як мінімум до 7%.
Обов’язкове розведення бензину біоетанолом зумовить підвищення в Україні
внутрішнього попиту на кукурудзу на
810000 тонн на рік. Таку думку висловили
експерти «Українського клубу аграрного бізнесу», аналізуючи закон України
№4970-VI, який передбачає зростання
вмісту біоетанолу в бензині. За оцінками
експертів, для забезпечення 5% вмісту
біоетанолу в бензині Україні потрібно
буде виробляти 320 мільйонів літрів біоетанолу щорічно. В якості сировини для
виробництва біоетанолу, швидше за все,
буде використовуватися кукурудза.

РЕЗОНАНС

Буковинські Карпати будуть чистими
Принаймні, так обіцяє влада. Після публікації у минулому числі газети («Версії» №31
за 26 липня) «На Буковині в Карпатах ростуть
молоді гори… смітникові. Загаджено вже і
Німчич» голова облдержадміністрації Михайло Папієв під час понеділкової апаратної
наради зажадав від керівників регіональних
державних управлінь та інспекцій з охорони
навколишнього природного середовища, органів місцевої влади краю негайно зупинити
забруднення буковинських гір, зокрема на
перевалі Німчич та його околицях, твердими
побутовими відходами, а винних притягти до
відповідальності.
Як повідомляє прес-служба ОДА, губернатор зокрема сказав: «Екологи краю б’ють
на сполох – власники закладів громадського
харчування, розташованих, зокрема, на
перевалі Німчич перетворюють гірські схили
на сміттєзвалища. Екологічна громадськість
Буковини публічно звертається до мене як
керівника крайової виконавчої влади з проханням зупинити варварське нищення при-

роди, і я це неподобство, звісно, зупиню. Але
в мене є запитання до природоохоронних і санітарних органів області – ви куди дивилися,
чому допустили масове забруднення сміттям
Карпат? Вимагаю негайно виправити ситуацію і притягти винних до відповідальності».
За словами Михайла Папієва, добре, що в
області стрімко розвивається інфраструктура
рекреаційно-туристичної галузі, але при цьому туркомплекси, готелі і заклади харчування
за жодних умов не повинні наносити шкоду
природі – це неприпустимо.
– Усі заклади готельно-ресторанного
бізнесу на Німчичі, як і на інших заповідних
територіях Буковини, впродовж двох тижнів
повинні привести свою діяльність згідно з вимогами природоохоронного законодавства.
Власників закладів, які нищать природу,
треба притягти до відповідальності, і про це
має знати громадськість краю через засоби
масової інформації. Буковинські Карпати
мають бути і будуть чистими, – підкреслив
Михайло Папієв.

За 12 годин ти – рятівник
Буковинців навчатимуть
надавати першу
медичну допомогу

Навчання організовує Чернівецька обласна організація Товариства
Червоного Хреста. Заняття проводитимуть тренери та інструктори,
які пройшовши спеціальні курси,
отримали сертифікати міжнародного
зразка. Навчання проходитимуть за
12-ти і 48-мигодинними програмами,
які включають надання першої допомоги при різнобічних станах, надзвичайних ситуаціях, які виникають на
побутовому рівні, на виробництві, під
час відпочинку та подорожей, – повідомляє прес-служба Чернівецької
обласної організації Товариства
Червоного Хреста.
Після закінчення навчання слухачам видадуть сертифікат про проходження курсів першої допомоги
(настінний і кишеньковий варіанти).
Охочим пройти курси з надання першої допомоги звертатися
за довідками по тел. 52-80-09.

Пройшовши курси, Ви завжди зможете
допомогти собі, близькій людині чи
перехожому.
Товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – міжнародна громадська організація, створена 1863-го року для
допомоги пораненим на полі
бою. У наш час Червоний Хрест
бере участь не тільки в ліквідації
наслідків воєнних конфліктів,
але й надає допомогу в усіх надзвичайних ситуаціях.
Більше 3 тис. людей щорічно гине
в автокатастрофах в світі. Якби перша
допомога була надана своєчасно, на
місці дорожньо-транспортної пригоди,
ще до приїзду медиків, життя багатьох
людей можна було би врятувати. А деякі
виробничі та побутові травми закінчуються трагічно через ненадання першої
допомоги на місці пригоди. Таким чином,
в повсякденному житті вміння надати
першу долікарську допомогу вкрай необхідно для кожного.

09584

Новітнє
кріпацтво чекає
на українців?!.

Політики вміють ставити
димові завіси, щоби відволікати
увагу громадськості від своїх
непопулярних кроків. «Мовний закон» Колісніченка-Ківалова є характерним прикладом такої завіси. Доки навколо нього вирує запекла дискусія, суспільство майже не
реагує на підготовку олігархів до запровадження в Україні
нового Трудового кодексу. А за цим документом більшість
українців опиниться у становищі новітніх кріпаків. Їх позбавлять елементарних прав, для досягнення яких майже
сто років тому вибухнула одна з найкривавіших революцій
в історії людства.
Власники підприємств, згідно з новим законом, зможуть
вводити робочий день, значно довший від 8 годин. Роботодавці отримають право звільняти працюючих без будь-яких
пояснень і без згоди профспілок. Є й інші «новації», що покликані перетворити трудящий люд на безправну робочу худобу.
А люди майже не реагують на підготовку ярма, котре їм от-от
накладуть на шию: їхня увага прикута до штучно нав’язаної
мовної проблеми. Коли схаменуться, буде вже пізно.
В Україні поступово встановлюється неофеодальний
режим, який позбавить найважливіших людських прав і
свобод переважну більшість населення. А це відкине нашу
державу далеко назад. Адже швидкий суспільний розвиток
відбувається лише там, де людина звільняється від ярма й
отримує можливості вільного вибору в багатьох царинах
свого життя. Коли ж вона тяжко працює, а плодами її праці
користується лише купка «хазяїв життя», тоді розвиток
суспільства зупиняється.
Олігархічна влада є однією з найгірших форм управління людьми. Правляча верхівка сама стрімко деградує
в моральному та інтелектуальному планах. Уся її енергія
спрямовується на консервацію існуючого стану, а не на
розвиток суспільства. Країна під владою олігархів відстає
від своїх успішних сусідів і насамкінець або розпадається,
або у ній вибухає революція. В історії людства можна
знайти багато прикладів такого виродження правителів
застійних держав. Досить згадати СРСР часів пізнього
Брежнєва і напівживого Черненка. Або Румунію під владою
Чаушеску.
Зовсім інша ситуація складається в країнах, які позбавилися різних форм кріпацтва. Наприклад, після
остаточного скасування панщини в Австрійській імперії під
час революції 1848-1849 рр., ця держава отримала стимул
до справжнього розвитку. Буковина, що входила тоді до її
складу, за декілька десятиліть змінилася невпізнанно. На
зміну затурканому та неписьменному селянству прийшло
нове покоління, яке вміло читати і писати, створювало різноманітні товариства, брало активну участь у політичному
житті. Люди оволодівали новими спеціальностями, жили
інтенсивним культурним життям, постійно розширювали
свій кругозір. Управляти ними було важче, ніж закріпаченою масою. Але і різноманітних продуктів таке суспільство
виробляло значно більше, ніж традиційне, консервативне.
На жаль, нині українське суспільство не розвивається,
а деградує. Якщо його не очолять нові суспільні сили, які
приведуть до влади демократичні вибори, провалимося у
нове кріпацтво.

Овочі та фрукти за тиждень
подешевшали аж на 3%

Минулого тижня ціна
продуктів з плодоовочевого
кошика українців знизилася
на 3,1%, інформує «Дзеркало тижня». Таким чином,
основний набір овочів і
фруктів на початку серпня
обходився українцям в середньому на 30,9% дешевше, ніж на початку липня.
Відмінною особливістю поточного сезону є відсутність традиційних
цінових стрибків в середині літа, які трапляються із традиційними
овочами внаслідок переходів від ранніх до середніх сортів і від середніх до пізніх. Минулого тижня найбільший вплив на зниження вартості
плодоовочевого кошика здійснили ціни на фрукти і тепличні овочі.
Експерти також відзначили зниження цін на овочі борщового набору,
такі як капуста, морква та цибуля, а також рекордно низький рівень
цін на картоплю для цієї пори року.
Найістотніше за тиждень знизилися ціни на яблука. Завдяки
зростанню пропозиції яблук ранніх (літніх) сортів в умовах невисокого попиту – споживачі як і раніше віддавали перевагу сезонним
фруктам, таким як персик, виноград і баштанні, сезон яких входив у
фазу активного росту пропозиції. Зокрема, за тиждень ціни на кавуни
знизилися відразу на 27%.
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217 днів на рік українці працюють на
утримання чиновників

5 серпня для українців настав символічний День звільнення від
податків. Дата Дня звільнення від фіскального навантаження – умовний показник того, скільки потрібно відпрацювати в поточному році,
щоби повністю покрити податками всі державні витрати. Розрахунки
Дня використовуються в багатьох країнах для наочної демонстрації
рівня податкового навантаження.
Оскільки стрімко зростаючі витрати уряду України вимагають від
вітчизняного бізнесу все більше жертв, фіскальний тягар українців з
кожним роком лише збільшується. Якщо взяти все податкове навантаження за 365 днів, та 217 з них співвітчизникам слід відпрацювати
виключно на потреби скарбниці. Лише 148, що залишилися, вони
можуть працювати на себе. Рік тому на державу українці працювали
на 23 дні менше – 194 дні.
Якщо порівняти ці цифри з аналогічними показниками країн ЄС,
стане очевидно, що українці працюють на утримання свого держапарату набагато більше, ніж жителі європейських країн. Так на Кіпрі
свято відгуляли на 72-й день року (11 березня), у Литві – на 124-й
(4 травня), у Великій Британії – на 150-й (31 травня), в Польщі – на
175-й (24 червня ).

Буковина на
останньому місці за
продажами нових авт

Їмо привозні фрукти,
бо не вирощуємо
власних

Загальна
кількість автомобілів, проданих у першому півріччі
в Києві та області, а також
у Донецькій та
Дніпропетровській областях
становить половину нового автопарку
України. Середньостатистична
вартість купленого українцями автомобіля за
підсумками півріччя зросла на 6% і досягла 17,5
тисяч євро. І якщо рік тому тільки 2 регіони могли
похвалитися середньою ціною проданого авто
вище, ніж на ринку, то цього року таких областей
вже більше. До Києва (середньостатистична вартість авто 21,5 тис. євро) та Одеси (20,2 тис. євро),
в яких традиційно купують дорожчі авто, ніж загалом по Україні, додалися Львівська (18 тис. євро) і
Харківська (трохи більше 17,5 тис. євро).
На останньому місці за продажами нових легкових автомобілів Волинська та Чернівецька області,
інформує «AUTO-Consulting». А найбільш дешеві
автомобілі купували жителі Чернігівської (13,6 тис.
євро) та Сумської (13,7 тис. євро) областей.

Незважаючи на сприятливий клімат та
родючі українські чорноземи, більше половини фруктів, що продаються в Україні,
вирощують за кордоном. Країна не може
запропонувати громадянам навіть яблука,
інформує Корреспондент.net. Так, 40%
фруктів, що продаються на українських
ринках, імпортні. Взимку ж частка імпорту
зростає до 75%. За даними Держкомстату,
кожне п’яте яблуко і кожен другий абрикос
привезені в Україну з-за кордону. Великі
торгові мережі віддають перевагу закордонним постачальникам, бо в них легше
закупити великі партії продукції. Причинами проблеми є також відсталість більшості

кримінал
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1-класник ледь не вбив підлітка за мобілку. Неповнолітній на одній із центральних вулиць Сторожинця перестрів 14-річного школяра, хитрістю заманив у закинуту
будівлю, жорстоко побив і відібрав мобільний
телефон «HOKIA-С2-03» вартістю у 1475 грн.
За скоєне тепер уже повнолітнього зловмисника на шість років відправлено за колючий дріт.

Н

а Чернівецькій митниці приторговували посадами. 55 колишніх співробітників
обласної митниці заявили про продаж посад
в установі. Вони повідомили, що в січні були
звільнені зі своїх робочих місць, але довели
незаконність цих звільнень у судах. 11 липня
їх поінформували про поновлення на службі,
а 12 липня – знову звільнили за порушення
присяги державного службовця, повідомляє
korrespondent.net. Вони також повідомили
про низку інших правопорушень, зокрема,
отримання хабарів від водіїв за позачерговий
пропуск автомобілів і незастосування до них
окремих митних правил. Сума неофіційного
щоденного збору з великих постів, за їхнім
свідченням, може досягати 20-30 тис. грн.

П

українських садових господарств, які досі
використовують радянські технології виробництва, та відсутність державних програм, спрямованих на розвиток галузі, на
кшталт тих, що давно існують в країнах ЄС.
Польща та Франція, чиї природні умови поступаються українським, вирощують 2,5 і 1,5
мільйона тонн яблук відповідно. А Україна може
запропонувати споживачам лише 900 тисяч тонн
яблук власного виробництва.

Сусідні держави обмежують імпорт
української свинини
Росія, Білорусь і Молдова ввели обмеження на імпорт домашніх і диких свиней,
їхнього м’яса та м’ясопродуктів, вироблених у Запорізькій області, інформує «Комерсант-Україна». Нагадаємо, що 30 липня
в с. Камишеватка на Запоріжжі вперше з
1967 року зафіксовано спалах африканської чуми. Зараз у радіусі 10 км від цього
села введений карантин, перекриті автомо-
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більні дороги, що ведуть до Камишеватки.
Як повідомили в Державній ветеринарній
та фітосанітарній службі України, загалом
передбачена утилізація тварин зі 115 приватних господарств. Карантин триватиме
щонайменше 40 днів. У Держветфітослужбі
вважають, що вірус, найімовірніше, був завезений відпочивальниками з Росії, де з ним
борються з 2007 року.

’яний фірман переїхав 4-річну дитину
і втік. У с. Чорнівка на Новоселиччині
водій гужового транспорту здійснив наїзд
на 4-річного хлопчика і зник з місця пригоди. Дитину доставлено до реанімаційного
відділення дитячої обласної лікарні у важкому стані. Того ж вечора працівники карного
розшуку Новоселицького райвідділу спільно з
працівниками ДАІ затримали винуватця події.
Ним виявився 34-річний місцевий житель,
який спав у себе вдома і, як виявилося, був
напідпитку. Нині затриманий перебуває в
ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується
питання про порушення кримінальної справи.

З

а торгівлю наркотиками засуджено
п’ять буковинців. Встановлено, що
впродовж 7-17 лютого цього року 26-річний
чернівчанин продавав психотропну речовину – амфетамін. За скоєне його засудили до 4
років і трьох місяців ув’язнення та конфіскували особисте майно. За продаж наркотиків
засуджено і 4 жителів сіл Шепіт Вижницького,
Дихтинець та Селятин Путильського районів.
Один із них реалізував іншому 20,7 грама
наркотичної речовини – канабісу, а той, у свою
чергу, збув його своїм знайомим уже за значно більшу ціну. За реалізацію та зберігання
наркотичного зілля двоє зловмисників сядуть
за грати на два роки кожен. Двоє інших – засуджені до п’яти років позбавлення волі умовно,
зі встановленням випробувального терміну.

Хочеться екзотики? Гайда в ботанічний сад!
Там живуть американські черепахи
Думали, що в ботанічному саду можна побачити
тільки різноманітні види рослин аж до найрідкісніших?
Правильно думали. Але, якщо йдеться про ботсад
Чернівецького національного університету, то
віднедавна діти й дорослі ходять туди, щоби подивитися
й на… черепах.
Три водяні червоновухі черепахи промешкають тут у басейні аж до
середини вересня – доти, доки температура води буде прийнятною для
їх перебування. Потім їх знову переселять до акваріуму, де вони, власне,
й жили раніше.
– Живуть тут самець і дві самки, –
розповідає директор ботанічного саду,
власниця черепах Інга МОРОЗОВА. – Їх мені колись подарували друзі.
Найстаршій черепасі вже близько
восьми років, іншим двом – по шість.
Коли черепахи з’явилися у пані
Інги вдома, були ще зовсім маленькими – довжина панцира була не

більшою за 5 сантиметрів. Нині вони
вже великі і мають панцир розміром
близько 30 сантиметрів і ще продовжують рости. За доброго догляду

такі черепахи живуть до 30-ти і навіть 40-ка років.
Оскільки в домашніх умовах земноводні такого виду мешкають у просторих акваріумах з підігрівом, то у
басейні ботсаду за цих погодних умов
вони почуваються дуже комфортно.
Цілісінький день черепахи плавають,
а коли заманеться – вилазять на парапет басейну і ніжаться на сонечку,
підставляючи панцир під сонячні промені. Варто черепаху сполохати, як
вона одразу зіскакує у воду і запливає
під латаття тутешніх рослин.

Червоновуха черепаха населяє ставки, озера і річкові ділянки з повільною течією на території від штату Індіана до штату Техас у США. На голові
позаду від очей є характерні червоні плями. У черепахи немає зубів, зате її
сильні верхня й нижня щелепи вкриті гострими роговими пластинками, що
без зусиль можуть впоратися з відкушуванням окремих шматків їжі. Опуклий
верхній щит панцира зовні вкритий роговими щитками. Колір і малюнок у
різних особин відрізняється. Черевний щит міцно з›єднаний зі спинною
пластиною. Черепаха має дуже сильні та м’язисті кінцівки, кігтисті пальці
на них добре слугують для копання. Дитинча червоновухої черепахи вилуплюється з яйця зеленим, а з часом вкривається бурими й чорними плямами.

– Харчуються наші улюбленці
переважно нежирним м’ясом – полюбляють куряче філе, – каже пані Інга.
– Коли вони були маленькими, годувала їх двічі на день, тепер – тричі на
тиждень. На трьох черепахи з’їдають
добру жменю подрібненого м’яса. Їжу
приймають виключно у воді.
Інга Морозова каже, що черепахи
приносять неабияке задоволення
відвідувачам, бо ж є своєрідною

родзинкою прогулянки ботанічним
садом. Діти зацікавлено спостерігають за земноводними, жваво обговорюють їхню присутність, охоче фотографуються. Втім, щоби побачити
мешканців ботсадівського басейну,
часом треба неабияк поприглядатися, бо ж черепахи відпочивають, заховавшись за розлоге листя водяної
рослинності.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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Турбота про малозабезпечених у дії
Секретар Чернівецької
міської ради Віталій
Михайлішин вручив
малозабезпеченим
мешканцям Чернівців
перші соціальні проїзні
квитки, які дозволяють
безкоштовно їздити у
маршрутках щоденно з
10:00 до 15:00.

Тривалий час чи не єдиною можливістю пересуватися містом для соціально
незахищених чернівчан був тролейбус,
яким вони користувалися безкоштовно.
Бо не кожен пенсіонер, ветеран, інвалід
міг собі дозволити скористатися маршруткою. А норма про те, що у кожному
бусику мають бути два пільгових місця,
практично не виконувалася і була формальною. І от, нарешті, за ініціативи
секретаря міської ради Віталія Михайлішина, цю проблему вирішено – у Чернівцях запроваджено систему соціального
проїзного квитка.
– Принципове рішення про те, що
люди, які багато років працювали на
благо рідного міста та України, не повинні бути обмежені у користуванні
громадським транспортом ми прийняли
ще торік, – розповідає Віталій Михайлішин. – А вже у січні цього року моїм
розпорядженням була створена робоча
група, яка почала втілювати цю ідею
в життя. Хочу наголосити, що подібна
система існує лише в Івано-Франківську та Києві, де діє лише для поїздок
у метро. Ми вивчили досвід цих міст. Я
неодноразово зустрічався із чернівецькими перевізниками, разом ми шукали
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Видача соціальних проїзних квитків
відбувається у такому порядку:

З серпня 2012 року – інваліди І, ІІ групи, діти-інваліди, діти з багатодітних родин, ветерани Великої Вітчизняної війни (за місцем реєстрації).
З жовтня 2012 року – пенсіонери, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує півтора прожиткового мінімуму на момент
звернення щодо отримання соціального проїзного квитка.
З січня 2013 року – інші пенсіонери та малозабезпечені категорії громадян.

Теле

теле

«Згадати все»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – триповерховий адміністративний корпус (літ. А) загагальною площею 746,80 м.кв.,
які належать КП «Чернівцішляхбуд» (м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а, код 05479527). Місцезнаходження майна:
м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а. адміністративний корпус складається з трьох поверхів. Площа першого поверху
– 251,70кв.м, площа 2 поверху – 247,0кв.м, площа 3 поверху – 248,10кв.м. Висота приміщень – 9,8м. Фундамент
і цоколь – бетонний, стіни – цегляні, оштукатурені цементним розчином, перегородки - цегляні, оштукатурені
цементним розчином, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, підлоги – дощаті, бетонні, лінолеум. Електорпостачання, водопостачання – центральне в наявності. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу
серії ВКТ № 334293, ВКТ №334296 від 03.11.2008 року, Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу
від 03.11.2008р. серії ВМС №211048 від 02.03.2009року.Стартова (початкова) ціна – 627220,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 2612097від 01.08.12).Гарантійний внесок – 93455,78 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: УПФУ в м. Чернівці, адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 245; ПАТ «ЕК
«Чернівціобленерго», адреса: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А; ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» в особі
Чернівецької філії, адреса: м. Чернівці, пр.-т Незалежності, 96; ДПІ м. Чернівці, адреса: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А; ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Чернівці, вул. МіцкевичаПо 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 30
серпня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 27 серпня
2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1 здійснюється протягом семи банківських днів
з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок
р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: 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. Довідки за телефонами: 098 383 33 39
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі
заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Соціальний проїзний квиток діє при пред’явленні громадянином документа (посвідчення), який підтверджує його соціальний статус.
Також право безкоштовного проїзду мають особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого).

Віталій Михайлішин вручає Еллі Мейліх соціальний проїзний квиток
оптимальні форми співпраці у рамках
цього соціального проекту. І коли два
роки тому весь діалог влади та перевізників завершувався тим, що вони або
піднімають ціну на проїзд, або не виходять на маршрути, то нині мені вдалося
їх переконати: соціальний проїзний
потрібен, адже наше першочергове
завдання – турбота про простих людей.
І якщо нас визнали найкомфортнішим
містом України, то маємо відповідати
цьому статусу за всіма параметрами.
Соціальний проїзний квиток – це
іменна пластикова картка, яку видаватимуть органи соціального захисту при
пред’явленні документа, що підтверджує право на пільгу. Квиток діятиме на
27 міських автобусних маршрутах.
– Соціальні проїзні видаватимуть у
три етапи, – продовжує Віталій Михайлішин. – Уже виготовлена перша партія
у кількості 15 тисяч квитків для інвалідів
І, ІІ груп, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Від 13 серпня люди можуть

Демократами не
народжуються…
Нині у трьох областях – Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій – журналістів вчать спостерігати за виборами. Бо саме на це вони мають, як
ніхто інший, великі права. Адже саме представники
ЗМІ можуть без запрошень приходити і брати участь у
засіданнях комісій виборчих округів та дільниць, оприлюднювати всю інформацію про діяльність останніх, а
також бути присутніми під час виборів та підрахунку
голосів.
Після першого семінару з основ виборчого законодавства та питань моніторингу діяльності виборчих
комісій, який провів керівник проекту «Місцеві засоби
масової інформації та виборчі комісії у виборах 2012
року» Ігор БАБ’ЮК, з’ясувалося, що у книжкових магазинах Закону України «Про вибори народних депутатів
України» немає. Оскільки це можна було передбачити,
реалізатори проекту видали і вручили журналістами
«Посібник з питань громадського моніторингу в період
виборчої кампанії 2012 року», в якому є не тільки цей
та інші закони, якими вони будуть послуговуватися, а
й орієнтовний календарний план виборчої кампанії.
До слова, мільйони гривень (чи мільярди?!), витрачені на придбання камер відеоспостереження,
практично нікому й нічого не дали і не дадуть. Річ у тім,
що згідно з законом, у суді аудіо- та відеозаписи не беруться до уваги. Порушенням вважається тільки факт,
зафіксований на папері у вигляді складеного акту за
підписом спостерігача і двох свідків. А відеокамера,
встановлена на дільниці, не здатна навіть спостерігати за видачею бюлетенів. Чому? Бо це забороняється
законом про охорону персональних даних. А саме на
цьому етапі – під час видачі документів на голосування
– і працює технологія «косинки»: це коли використовуються голоси тих, хто не прийшов на вибори. Тому
краще прийдіть на виборчу дільницю та бодай зіпсуйте
бюлетень, щоби вашим голосом ніхто не скористався.
Удачі нам усім на виборах. Від них залежить наше
майбутнє.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

приходити до районних управлінь соціального захисту та отримувати їх. Я
наполіг на тому, щоби розробили чіткий
механізм видачі, щоб уникнути черг.
Чернівчани, які з рук секретаря
міської ради першими отримали соціальні проїзні, не приховували своєї радості.
– Хочеться подякувати Віталію Михайлішину за постійну турботу про нас,
– каже Елла Лазарівна Мейліх. Раніше,
коли заходила в автобус, то водії були
незадоволені, казали, що пільгових
місць немає. А з цим проїзним я тепер
зможу вільно пересуватися містом».

Увага!

У разі виникнення запитань
щодо запровадження та використання соціальних проїзних
квитків громадяни можуть телефонувати на «гарячу лінію»:
(0372) 55 14 04, (099)
1802977, (068) 3732732.

Сергій СОСНОВСЬКИЙ

Соціальний проїзний квиток дійсний щодня з
10:00 до 15:00 на автобусних маршрутах №:

1-А, 5, 7, 8, 9, 9-А, 10, 11, 12, 13, 13-А, 15, 16, 17,
18, 20, 24, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44.
Де можна отримати соціальний проїзний:
Управління праці та соціального захисту населення Першотравневої районної у місті Чернівцях ради:
вул.Руська, 183, І поверх. Тел.: 6-08-66

Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівцях ради:
вул.Червоноармійська,176, приймальня громадян (вікно №1) та каб.19. Тел.: 3-43-52
Управління праці та соціального захисту населення Садгірської районної у місті Чернівцях ради
Адреса: м. Чернівці, вул. І. Підкови, 7А, каб. 9. Тел.: 56-23-85
Видача соціальних проїзних квитків управліннями праці та соціального захисту населення буде здійснюватися за умови пред’явлення громадянином документа (посвідчення), який підтверджує його соціальний статус.

«Реальні зміни в державі може втілити
лише політична партія, яка відповідає новим
стандартам політики. І такою політичною силою
сьогодні є партія «Удар», – наголосив під час
прес-конференції, присвяченої підсумкам Х з’їзду
політичної партії, який відбувся у Києві 1 серпня,
голова обласної організації «Удар» Віталія Кличка»
Роман ВАНЗУРЯК.

причетність до корупції або будьяких інших незаконних дій. Адже
«Удар» – єдина партія, яка заздалегідь, до з’їзду, оприлюднила
список претендентів у кандидати.
Це дозволило громадськості обговорити запропоновані кандидатури й обрати гідних.
Свідченням прозорості висування кандидатів, на думку Ванзуряка, є той факт, що за результатами громадської перевірки близько
15% претендентів відсіяно. Всі
кандидати в депутати склали присягу, в якій зобов’язалися не голосувати за закони, які суперечать
національним інтересам і чинять
розкол в державі, а також не співпрацювати з Партією регіонів та бути
вірними принципам, які задекларовані політичною силою.
Партійці «Удару» розробили
потужний антикорупційний пакет
документів на основі програми
партії та запевняють, що саме антикорупційні закони й будуть їхніми

Зліва направо: кандидати в одномандатних виборчих
округах Богдан Баласинович, Галина Марараш, Роман
Ванзуряк, Клавдія Назаренко, Григорій Тіміш
першими законами у парламенті.
Представники політичної сили у
разі перемоги на виборах обіцяють
працювати для збільшення рівня
доходів громадян – щоби кожен
працюючий, не економлячи на
харчах та одязі, на місячну зарплату міг купити собі холодильник
і пральну машину, пересічна сім’я
впродовж трьох років могла придбати автомобіль, протягом десяти
років – житло.
– Побудувати країну рівних
можливостей – означає гарантувати дотримання прав людини,
рівність усіх перед законом, забезпечити справедливий суд,
створити стимули для економічного зростання у громаді, – зазначив
пан Ванзуряк. – 100% від податку
доходів фізичних осіб, податку
на землю, на нерухомість будуть

залишатися на місцях, розподіл
інших податків буде забезпечувати фінансування всіх потреб
громади.
За словами голови обласної організації «Удар» Віталія
Кличка», буде посилено й роль
громади в управлінні країною та
контролі за державою. Для цього
будуть запроваджені народна
законодавча ініціатива, тобто
законопроект, який підтриманий,
або ініційований 150 тис. громадян,
розглядатиметься у Верховній
Раді першочергово. Громадяни на
референдумі зможуть скасувати
рішення органів влади та місцевого
самоврядування, відправляти у
відставку голову місцевої адміністрації, суддю, начальника міліції,
начальника податкової інспекції.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 165,80кв.м. та земельна
ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 2500кв.м. Майно знаходиться за адресою: Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Н. Яремчука,16 та є власністю
Кудельницького Ю.І. (Кіцманський район, с. Мамаївці, вул. Н. Яремчука,16). Житловий будинок складається з:
підвал – 8,50кв.м, коридор – 24,80кв.м, кухня – 15,60кв.м, котельня – 8,60кв.м, ванна – 7,10кв.м, 1-а кімната –
17,10кв.м, 2-а кімната – 7,40кв.м, 3-а кімната – 15,40кв.м, коридор – 14,40кв.м, нежитлова кімната – 35,10кв.м,
кімната – 20,30кв.м. Фундаменти – бетонний, стіни – цегла, крівля – жесть, в наявності електропостачання,
опалювання індивідуальне водяне. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд кадастровий номер 7322586500:03:001:0351. Майно належить боржнику на
підставі договру купівлі-продажу житлового будинку ВКР/157497/ від 02.09.2008р, державного акту на право
власності на земельну ділянку серія ЯЕ №361068 від 01.02.2009р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна
– 274301.50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612017 від 12.03.12)
Гарантійний внесок –13715.07 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Фольксбанк» ЄДРПОУ 19358632, м. Львів, вул. Грабовського,11По 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 28
серпня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: Кіцманський район, с. Мамаївці в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 28 серпня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291
одержувач: ВДВС Кіцманського 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.» повідомляє, що в оголошенні від 02.08.2012р, про проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна в реченні: Стартова (початкова) ціна – 108697,50
грн. (без ПДВ) (договір № 2612090 від 25.07.12).Гарантійний внесок – 16195,92 грн без ПДВ., вважати технічною помилкою та читати так: Стартова (початкова) ціна – 137500,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612090
від 25.07.12).Гарантійний внесок – 6875,00 грн без ПДВ.

теле Версі ї
УТ-1

Партія «Удар» Віталія Кличка»: Вирішальний удар
по корупції та бідності

У першій двадцятці виборчого
списку партії «Удар» Віталія Кличка» на парламентських виборах
троє вихідців з Буковини – українська письменниця Марія Матіос,
голова Всеукраїнського об’єднання
підприємців малого та середнього
бізнесу «Фортеця» Оксана Продан і
голова правління фонду правоохоронних органів столиці, заслужений юрист України Роман Романюк.
Ці відомі особистості докладуть усіх
зусиль, щоби поліпшити загальний
стан у державі загалом та реалізувати позитивні зміни в Чернівецькій області зокрема, переконаний
Роман Ванзуряк.
– Наша команда формує політику нового стандарту, першочерговими рисами якої є чесність і
прозорість, – сказав пан Ванзуряк.
– Список кандидатів формувався
на основі трьох головних принципів: відкритість, внутрішньопартійна демократія, перевірка
громадськими організаціями на

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика.
Режисер: Леон Уайзман.
Актори: Колін Фаррелл, Кейт Бекінсейл, Брайан Кренстон,
Джессіка Біл, Білл Найі, Етан Хоук, Джон Чо, Стів Байєрс, Букем
Вудбайн, Уїлл Юн Лі.
Він – звичайний робітник-будівельник, який живе в маленькій
квартирці в зубожілому районі міста майбутнього у Новій Азії. І хоча
життя його цілком влаштовує, йому хочеться чогось більшого.
Потреба у нових хвилюючих враженнях приводить його в офіс
компанії «Згадати все», які імплантують в пам’яті своїх клієнтів спогади-фантазії, які вони можуть отримати не ризикуючи при цьому,
тобто пережити ті самі події в реальності.

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00 Новини.
06.10,07.05 Спорт.
06.15,07.10 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.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
УТ-1.
08.00 Олiмпiада-2012. Церемонiя
вiдкриття.
11.00,11.45,12.50,22.50 Погода.
11.05 Вiкно до Америки.
11.25 Агро-News.
12.00 Темний силует.
12.10 Право на захист.
12.30,18.35,21.25 Дiловий свiт.
12.55 Олiмпiада-2012. Церемонiя
закриття.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Визволення».
17.00 Т/с «Повернення Будулая».
18.50 Паралiмпiада-2012. Надихаючи поколiння.
18.55 Концертна програма
«Мамо, вiчна i кохана».
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Країну - народовi.
21.55 Смiшний та ще смiшнiший.
22.20 Осiннiй жарт з Г. Вєтровим.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 Сiльрада.
01.55 Х/ф «Людина у футлярi».
03.15 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.55,03.40 «ТСН».
06.45,07.40,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
07.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.00 «Їхнi звичаї».
11.05 Комедiя «Янгол мимоволi».
13.30 Комедiя «Iронiя долi, або

З легкою парою!»
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Вольф Мессiнг. Людина, що бачила крiзь час».
20.15,21.20,04.10,05.00 Т/с «Трохи не при собi».
22.30 «Iлюзiя безпеки. Вода поукраїнськи».
00.10 Бойовик «Хл опець з
Фiладельфiї». (2).
01.50 Трилер «Кiмната смертi».
(3).

IНТЕР

04.50 Т/с «Маршрут Милосердя».
0 6 . 1 5 , 1 2 . 4 0 Д / с « С л i д с т во
вели...» з Л. Каневським».
07.00 «Ранок з Iнтером».
08.40 Т/с «Салямi».
14.15 «Сiмейний суд».
15.15 «Судовi справи».
16.10 «Чекай на мене».
18.00 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Лист очiкування».
00.05 Т/с «Голоси». (2).
02.05 Х/ф «Любов одна».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 «Знак якостi».

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.50,02.45 Погода.
05.25,08.45,12.45,02.20 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.30,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.40,09.35 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
09.40,16.15 Т/с «Далекобiйники».
11.45,13.00 Х/ф «Помри, але не
зараз».
15.00,21.35 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15,00.35 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.45 Весела подорож.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.50 Т/с «Кiстки 5».
03.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».

13 серпня

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».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий щоденник».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

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

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 07.30,08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50,15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.40 «Найкращі голи ФК «Меркурій». Сезон-2011-2012»
07.50 ,08.55,13.10,15.55,19.20,2
1.50,00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»

5

13.08 -19.08.2012

10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Футбол. «Буковина» (Чернівці) – «Динамо-2» (Київ)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.50 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.15,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00,05.00 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Дама з
собачкою».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,04.05 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Зелена миля». (2).
01.50 Х/ф «Полiцiя Маямi: Вiддiл
вдач». (2).
04.10 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Гладіатори в природі»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.15, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\\\фільм «Глобальне попередження»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Святині Буковини»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Згадати все»: 10.20, 16.50, 19.05, 21.20;
«Темний лицар повертається»: 14.00;
«Льодовиковий період 4» 3D: 12.30.
Малий зал: «Джунглі: у пошуках Марсупіламі»: 11.30, 17.40;
«Три метри над рівнем неба 2»: 13.20, 15.30, 21.00;
«Останній день на землі»: 19.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Льодовиковий період 4» 3D: 10.00, 13.50;
«Крок вперед 4» 3D: 11.50, 19.00;
«Титанік» 3D: 15.30, 21.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Згадати все»: 12.40, 14.50, 19.00, 21.10;
«Космополіс»: 17.00.
Малий зал: «Космополіс»: 12.30, 16.00, 21.00;
«Темний лицар повертається »: 18.00.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Орнаментальне мистецтво Буковини ХІХ – ХХ ст.
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА
Книжкова виставка: «Моє щастя в Буковині…» (про життєвий
і творчий шлях Ю. Федьковича).
«PUBLIK»
09 серпня: «Астрея», м. Чернівці.
10 серпня: «The Groove Company», м. Чернівці.
11 серпня: «Violin Stream», м. Чернівці.
12 серпня: «Beer Gun», м. Чернівці.

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

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,00.00 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20 Твою маму!
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35,16.35 Одна за всiх.
14.00 Т/с «Маргоша».
Т/с «Кремлiвськi курсанти».
16.00 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
20.55 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.00 Дайош молодьож!
23.05 Дурнєв+1.
23.30 М/с «Масяня». (2).
01.00 Х/ф «Чужий 3». (2).
02.45 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф «Добровольцi».
08.30,04.20 «Агенти впливу».
09.00 «Православнi святi».
10.00 «Випадковий свiдок».
10.15 Т/с «Каменська 2».
14.50 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту».
18.30 «Правда життя». Полювання на велетня.
19.00,00.00,02.40,04.45
«Свiдок».
19.30 Т/с «Даїшники».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Засуджений». (2).
03.10 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.50 «Документальний детектив».
06.40,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.40,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 Х/ф «Мiльйонер».

11.55 Т/с «Тетянин день».
13.55 «Росiйськi сенсацiї. Брат
за брата».
14.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 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 «Швидкий поїзд».
04.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Т/с «Останнiй акорд».
05.10 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Т/с «Дружна сiмейка».
06.30,07.40 Очевидець. Смiшно
до болю.
07.35,09.00,19.30,00.20 Погода.
09.05,15.55 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 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.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Новий погляд.
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.40 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.25 Т/с «Врятувати Грейс». (2
категорiя).
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Швидкоплинний сон.
02.50,04.00 Зона ночi.
02.55 Чорний колiр порятунку.
03.25 Моя адреса - Соловки. Не
ударте жiнку навiть квiткою.
03.45 Любов всього життя.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 Х/ф «В очiкуваннi кохання».
11.30 Х/ф «Слiпе щастя».
15.30 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00,22.40 «Жiноча лiга».
20.35 «Панаєхало».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Я ненавиджу день
Святого Валентина».
01.00 «Обережно! Кастинг!»
01.25 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
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.
09.25 Запам`ятай.
09.30,11.50,12.10 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 Хомка смакує, телеки
дарує.
10.05 Мiжнародний дитячий фестиваль «Змiнимо свiт на краще».
12.00,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Кубок свiту ФIФА-2014.
13.20 Х/ф «Двадцять днiв без
вiйни».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Визволення».
17.00 Т/с «Повернення Будулая».
18.55 Паралiмпiада-2012. Надихаючи поколiння.
19.00 Святковий концерт до Дня
Флоту України.
21.35 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00 Жарт з С. Дроботенком та
О. Акуличем.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Х/ф «Двадцять днiв без
вiйни».
03.20 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.55 «ТСН».
06.45,07.40,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
07.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.00 «Їхнi звичаї».

11 . 0 5 К о м ед i я « П о ц i л у н о к
вiдьми».
13.10 Мелодрама «Вiтчим».
15.40 Мелодрама «Кохання i
трохи перцю».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,03.15 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15,21.20,04.15,05.05 Т/с «Трохи не при собi».
22.30 «Iлюзiя безпеки. Льготный
рефлекс».
00.10 Трилер «Людина-невидимка 2». (3).
0 1 .5 0 Бо йо в ик « Хл опець з
Фiладельфiї». (2).

IНТЕР

04.45 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.10,10.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2».
07.00 «Ранок з Iнтером».
08.40 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.45,04.15 «Знак якостi».
12.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Каменська 6».
18.00 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Лист очiкування».
00.05 Т/с «Голоси». (2).
02.05 Х/ф «Зона висадки». (2).
03.40 «Подробицi» - «Час».
04.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.00,06.20,01.50,02.45 Погода.
05.05,08.45,02.20 Факти.
05.30,04.10 Свiтанок.
06.15,07.30 Дiловi факти.
06.25,09.30,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.30,12.40 Анекдоти поукраїнськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.15,00.35 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.20 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Весела подорож.
14.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.05,21.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.50 Т/с «Кiстки 5».
03.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
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.
09.25 Запам`ятай.
09.30 Контрольна робота.
10.30,11.30,12.10,20.45 Погода.
10.35 В гостях у Д. Гордона.
11.45 Кордон держави.
12.00,18.35,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф «Свiтовий рекорд української пiснi».
13.25 Х/ф «У вогнi броду немає».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Визволення».
16.30 Т/с «Повернення Будулая»
17.40 Про головне.
18.00 Країну - народовi.
18.55 Паралiмпiада-2012. Надихаючи поколiння.
19.00 Баскетбол. ЧЄ. Україна Угорщина.
20.50 Мегалот.
21.35 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00 Жарт з С. Єщенком.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Х/ф «У вогнi броду немає».
03.15 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00,03.30 «ТСН».
06.45,07.40,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
07.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.00 «Їхнi звичаї».

11.20 Комедiя «Мiй татусь, його
коханка та я».
13.40 Мелодрама «Стерво».
15.40 Мелодрама «Подруги».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,04.15 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15 «На ножах».
21.25,05.05 Т/с «Трохи не при
собi».
22.35 «Iлюзiя безпеки. Пастка в
кредит».
00.15 Трилер «Гра в пiжмурки».
(2).
02.05 Трилер «Людина-невидимка 2». (3).
IНТЕР
04.45 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.10,10.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2».
07.00 «Ранок з Iнтером».
08.40 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.45,04.10 «Знак якостi».
12.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Каменська 6».
18.00 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 Футбол. Збiрна України збiрна Чехiї.
23.00 Т/с «Голоси». (2).
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.40 Х/ф «Чорний квадрат».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55,06.15,01.50,02.45 Погода.
05.00,02.20 Факти.
05.30,04.15 Свiтанок.
06.10,07.50 Дiловi факти.
06.20,09.30,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.25,12.40 Анекдоти поукраїнськи.
06.35 Т/с «Леся+Рома».
07.55 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.15,00.35 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.15 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Весела подорож.
14.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.05,21.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».

14 серпня
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,23.45,00.40,02.55,03.35,04
.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».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30 «Новини Київщини».
08.55,09.15,10.10,12.55,14.15,1
7.20,17.50,22.35,22.55,23.50,00
.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».

ТВА

6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
07.55,19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»

08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Безглузде пограбування» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,04.00 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.15 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.15,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00,05.10 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Людина за
бортом».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «У полi зору 2»(2).
01.00 Х/ф «Зелена миля». (2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Зодіак»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Магія
природи»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»

15 серпня
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.50 Т/с «Кiстки 5».
03.35 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
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 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
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теле Версі ї
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,22.00 Дайош молодьож!
16.35 Одна за всiх.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 МосГорСмєх.
00.40 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом»(3).
01.05 Х/ф «Ролери iдуть». (2).
02.55 До свiтанку.

НТН

06.05 «Легенди карного розшуку».
06.40 Х/ф «Пiдiрване пекло».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,16.50 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Судмедексперти».
14.30,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.20,04.35 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Змiї пiску». (3).
02.50 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.55 «Документальний детектив».
06.50,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 Х/ф «Канiкули любовi».
11.50 Т/с «Тетянин день».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.05 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Моя правда. Владислав
Галкiн. Помилка цiною в життя».
21.15 «М оя правда. Лолiта

Мiлявська».
22.40 «Моя правда. Прокляття
Валерiя Золотухiна».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Оповiдь про те, як цар
Петро арапа одружив».

НОВИЙ КАНАЛ
04.10 Т/с «Останнiй акорд».
05.00 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.
09.05,15.55 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 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.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Шури-Амури.
00.35 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.20 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.00 Зона ночi. Культура.
02.05 Сумний П`єро.
02.30,03.30,03.55 Зона ночi.
02.35 Зима надiї.
03.00 Країна людей.
03.35 Моя адреса - Соловки.
Пастка.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,13.00 «Найрозумнiший».
11.05 «У пошуках пригод».
12.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,19.00 «Шопiнг монстри».
16.00,21.00 «Велика рiзниця».
17.00 «Давай одружимося!»
20.00,22.40 «Жiноча лiга».
20.35,22.00,23.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Обережно! Кастинг!»
01.25 «Нiчне життя».

теле Версі ї
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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.
07.25 Ера бiзнесу.
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.
09.25 Запам`ятай.
09.30,11.25 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 Х/ф «Вечори на хуторi бiля
Диканьки».
11.30 Здоров`я.
12.20,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «Це було в розвiдцi».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Визволення».
16.35 Т/с «Повернення Будулая»,.
17.40 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
18.15,19.00 Паралiмпiада-2012.
Надихаючи поколiння.
19.10 Зiрки гумору.
21.35 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00 Жарт з М. Задорновим.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя. Дайджест.
02.00 Х/ф «Це було в розвiдцi».
03.25 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.10 «ТСН».
06.45,07.40,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
07.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.00 «Їхнi звичаї».
11.40 Комедiя «Моя донька, її
хлопець i я».

теле Версі ї понеділок
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07.30,19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Любов у повітрі» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00, 21.00Т/с «Глухар. Повернення».
11.00,05.10 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Не ходiть,
дiти, в Африку гуляти!»
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «У полi зору 2». (2).
01.00 Х/ф «Американський пирiг
2». (2).
02.40 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
04.20 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Дні, що
змінили світ»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\\\фільм «Магія
природи»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\\\фільм

14.00 «Будьте здорові»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13. 35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,22.00 Дайош молодьож!
16.35 Одна за всiх.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 МосГорСмєх.
00.40 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
01.05 Х/ф «Брехун». (2).
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф «Мiчений атом».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,16.50 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Судмедексперти».
14.30,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.30,04.45 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Смертельна глибина». (3).
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».
СТБ
06.10 «Документальний детектив».
07.00,01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05,18.10 «Неймовiрна правда

про зiрок».
10.05 Х/ф «Сукня вiд кутюр».
11.55 Т/с «Тетянин день».
13.55 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.00 Т/с «Сiмейний дiм».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
22.25 «Зоряне життя. З чудовиська в красуню...»
23.20 «Паралельний свiт».
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Застава в горах».
04.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.05 Т/с «Останнiй акорд».
04.50 Т/с «Буремний шлях».
05.35 Т/с «Дружна сiмейка».
06.20,07.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.25 Погода.
09.05,15.55 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.25,00.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
23.10 КабрiоЛето.
00.30 Служба розшуку дiтей.
00.40 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.25 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.10 Зона ночi. Культура.
02.15 Мовчазне божество.
02.25 Жарптиця.
02.45,03.40,04.00 Зона ночi.
02.50 Українцi Надiя.
03.45 Чемпiон чемпiонiв.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,13.00 «Найрозумнiший».
11.05 «У пошуках пригод».
12.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,19.00 «Шопiнг монстри».
16.00,21.00 «Велика рiзниця».
17.00 «Давай одружимося!»
20.00,22.00,23.00 «Три сестри».
20.35 «Панаєхало».
22.40 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Обережно! Кастинг!»
01.25 «Нiчне життя».

13.45 Комедiя «Контракт на любов».
15.55 Мелодрама «Все не випадково».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25,03.35 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
20.15,21.20,04.25,05.15 Т/с «Трохи не при собi».
22.30 «Я люблю Україну 3».
00.25 Трилер «Хороший син». (2).
02.00 Трилер «Гра в пiжмурки».
(2).

IНТЕР

04.45 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.10,10.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2».
07.00 «Ранок з Iнтером».
08.40 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.45,04.05 «Знак якостi».
12.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Каменська 6».
18.00 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Лист очiкування».
00.05 Т/с «Голоси». (2 категорiя).
02.05 Х/ф «Блаженна». (2
категорiя).
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.00,06.20,01.50,02.45 Погода.
05.05,02.20 Факти.
05.30,04.15 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.30,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.30,12.40 Анекдоти поукраїнськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.15,00.35 Надзвичайнi
новини.
10.40 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Весела подорож.
14.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.05,21.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.15 Т/с «Лють».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.50 Т/с «Кiстки 5».
03.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

16 серпня

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
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 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Рекламна кухня».
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,
22.10, 23.25, 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»
22.15 Політична кухня
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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.35,07.30,07.50 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.
07.25 Ера бiзнесу.
07.40 Глас народу.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Запам`ятай.
09.30,11.25 Погода.
09.35 Х/ф «Богдан Хмельницький».
11.30 «Вiра. Надiя. Любов».
12.20,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф «Їм пiдкорюється
небо».
15.00 Новини.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Наша пiсня.
16.05 Х/ф «Визволення».
18.40 Шляхами України.
19.00 21-й Мiжнародний фестиваль мистецтв «Слов`янський
базар у Вiтебську». «Сузiр`я
України». Гала-концерт майстрiв
мистецтв України.
21.25,22.50 Шустер-BEST.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Х/ф «Епоха честi».
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.05 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.15 Х/ф «Їм пiдкорюється
небо».
04.50 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.40,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
07.10 М/с «Тiмон i Пумба».
10.00 «Їхнi звичаї».
10.20 Мелодрама «Море брехнi».

14.35 Мелодрама «Так буває».
16.40,18.25 Т/с «Вольф Мессiнг.
Людина, що бачила крiзь час».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15,21.20,04.05,04.55 Т/с «Трохи не при собi».
22.30 Бойовик «Iгри кiлерiв». (2).
00.50 Бойовик «Захисник». (2).

IНТЕР

04.45 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.10,10.40 Т/с «Повернення
Мухтара 2».
07.00 «Ранок з Iнтером».
08.40 Т/с «Таємницi слiдства 8».
11.45 «Знак якостi».
12.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Каменська 6».
18.00 Т/с «Кровиночка».
19.00 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Лист очiкування».
00.05 Х/ф «Заборона на любов».
(2).
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.15 Д/ф «Олександр Дедюшко.
Перевищення швидкостi».
03.10 Д/ф «Тюремна казка. В
очiкуваннi дива».
04.00 Д/ф «Вахтанг Кiкабiдзе:
таємницi тбiлiського хулiгана».

ICTV

04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.20,01.50,02.45 Погода.
05.05,02.20 Факти.
05.30,04.25 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.30,12.55,19.10,01.45
Спорт.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.15 Надзвичайнi новини.
10.40,16.15 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00 Весела подорож.
15.05,21.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.25 Весела подорож. Фiнал.
23.30 Т/с «Особливо небезпечний».
00.35 Голi i смiшнi.
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв.
Додатковий час».
02.50 Т/с «Кiстки 5».
03.35 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу «Княгиня Західної України»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00,05.10 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Усе могло б
бути iнакше».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
00.00 Т/с «У полi зору 2» (2).
01.00 Х/ф «Американський пирiг
3: Весiлля». (2).
02.40 Т/с «Помаднi джунглi 2» (2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Дні, що
змінили світ»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\\\фільм «Магія
природи»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»

17 серпня

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
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, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
2.50 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«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 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,19.20,

21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «У країні жінок» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 ,21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00,05.15 Т/с «Лiгво змiя».
12.00 «Хай говорять. Кефiрна
дiєта».
15.35,02.50 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Iнтерни».
23.10 Т/с «Москва. Центральний
округ 3» (2).
04.20 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Дні, що
змінили світ»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Магія
природи»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»

понеділок
четвер
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Формула успіху»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса».
12.20,19.25 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35, 19.50 Т/с «Вiсiмдесятi», .
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,22.00 Дайош молодьож!
16.35 Одна за всiх.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом»(3).
01.05 Х/ф «Божевiльний День
подяки».
02.35 До свiтанку.

НТН

06.05 «Легенди карного розшуку».
06.40 Х/ф «Сумка iнкасатора».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,16.50 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Судмедексперти».
14.25,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.15,04.35 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Пiраньї: iдеальнi
хижаки». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

06.10 «Документальний детектив».
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 добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

19.10 Т/с «Сiмейний дiм».
20.15 «Зоряне життя. Топ багатих
спадкоємцiв».
21.15 «Зоряне життя. Зорянi
байстрюки».
22.40 «Зоряне життя. Матусинi
синочки».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «34-й швидкий».
04.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.10 Т/с «Останнiй акорд».
05.00 Т/с «Буремний шлях».
05.35 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.
09.05,15.55 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 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.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Кухня на двох.
00.25 Служба розшуку дiтей.
00.40 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
01.25 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.05 Зона ночi. Культура.
02.10 Легендарне парi.
02.25 Генiй смiху.
02.35,03.55 Зона ночi.
02.40 Четверта хвиля.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,13.00 «Найрозумнiший».
11.05 «У пошуках пригод».
12.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,19.00 «Шопiнг монстри».
16.00,21.00 «Велика рiзниця».
17.00 «Давай одружимося!»
20.00,22.40 «Жiноча лiга».
20.35,22.00,23.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Обережно! Кастинг!»
01.25 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\\\фільм

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Т/с «Слон i принцеса», 8 с.
12.20 Богiня шопiнгу.
13.00, 20.15 Т/с «Дiффчатка».
13.35 Т/с «Вiсiмдесятi».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Дайош молодьож!
16.35 Одна за всiх.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.40,19.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.45 БарДак.
20.55 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.00 Чортицi в спiдницях.
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом»(3).
01.05 Х/ф «Чоловiк мрiї».
02.40 Дурнєв+1.
03.05 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Республiка ШКIД».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,16.50 Т/с «Знахар».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Судмедексперти».
14.30 Т/с «Даїшники».
19.00,01.50,04.35 «Свiдок».
19.30 Т/с «Турецький гамбiт».
00.00 Х/ф «Епоха героїв». (2).
02.20 «Речовий доказ».
03.20 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.35 «Документальний детектив».
06.00 Х/ф «Кадриль».
07.35,02.05 Х/ф «Аелiта, не
чiпляйся до чоловiкiв».
0 9 . 1 5 , 0 0 . 1 5
Х / ф

«Найпривабливiша i
найсимпатичнiша».
11.05 Х/ф «Я все вирiшу сама».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 «Правила життя. Вода: що
п`є Україна».
20.00 «Росiйськi сенсацiї. Замiж
за олiгарха».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Крутi
туристи».
22.25 Х/ф «Сукня вiд кутюр».
01.55 «Вiкна-спорт».
03.30 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
04.05 Т/с «Останнiй акорд».
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с «Буремний шлях».
05.40 Т/с «Дружна сiмейка».
06.25,07.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.30,00.10 Погода.
09.05,15.55 Т/с «Свiтлофор».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.55 Т/с «Воронiни».
19.25,00.05 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Х/ф «Одружуся на першiй
стрiчнiй».
00.15 Т/с «Ластiвчине гнiздо».
01.45 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
02.25 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Solo-Mea.
03.40,03.55 Зона ночi.
03.45 Українцi Надiя.
03.50 Скiфи.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,13.00 «Найрозумнiший».
11.05 «У пошуках пригод».
12.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00 «Шопiнг монстри».
16.00 «Велика рiзниця».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
22.35 «Жiноча лiга».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.40 «Зал очiкування».
01.00 «Обережно! Кастинг!»
01.25 «Нiчне життя».

субота
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.
УТ-1.
08.00,09.35 Шустер-BEST.
09.20 Школа юного суперагента.
10.45,11.00,18.35,21.35 Погода.
10.50 Зелений коридор.
11.05 Х/ф «Визволення».
18.40 Свiт атома.
19.00 Золотий гусак.
19.30 Мiсце зустрiчi.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Кабмiн: подiя тижня.
21.20 Україна iнновацiйна.
21.30 Зворотний зв`язок.
21.40,23.00 21-й Мiжнародний
фестиваль мистецтв
«Слов`янський базар у
Вiтебську». Урочисте закриття.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.50 Експерт на зв`язку.
00.10 Погода.
00.15 Ера здоров`я.
00.40 Це було недавно, це
було давно. Смiятися, право,
не грiшно...
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Кабмiн: подiя тижня.
01.40 Україна iнновацiйна.
01.50 ТелеАкадемiя. Спецвипуск «Вiдпочиваймо!»
02.20 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.25 «Надвечiр`я».
«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 Пумба».
11.05,04.40 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя».
12.05 «Десять крокiв до кохання 2».
13.15 Комедiя «Фантастичнi
пригоди Шарпей».
15.15 Х/ф «Козаки-розбiйники».
19.30 «ТСН».
20.00,21.10,22.20 Т/с «Трохи не
при собi».
23.30 Бойовик «Очi дракона».

(3).
01.35 Бойовик «Iгри кiлерiв».
(2).
03.10 Бойовик «Захисник». (2).

IНТЕР
05.05 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.30 Т/с «Любити i ненавидiти».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 Т/с «Тихий центр».
15.15,02.30 «Надбання
республiки».
18.05 «Юрмала-2011».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Майдан`s 3».
00.35 «Битва композиторiв».
02.00 «Подробицi» - «Час».
04.30 Д/ф «Ольга Кабо. Жiнка,
яка не говорить «нi».
ICTV
05.05,05.35 Погода.
05.10 Факти.
05.45 Iнший футбол.
06.15 Козирне життя.
06.55,04.00 Т/с «Полiцейська
академiя».
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.30 Провокатор. Спецвипуск.
13.10 Спорт.
13.15 Твiй рахунок.
14.20 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Дев`ять ярдiв».
17.50 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Казино «Рояль».
22.05 Х/ф «Шосе смертi». (2).
23.55 Наша Russia.
00.55 Голi i смiшнi.
01.55 Х/ф «Один пропущений
дзвiнок». (2).
03.15 Т/с «Кiстки 5».
04.55 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».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.55,08.35 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.
08.40 Самбо України.
УТ-1.
09.00,14.55,16.50,19.10,19.55
Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Крок до Дня Незалежностi.
11.30 Країну - народовi.
11.45 Золотий гусак.
12.10 Паралiмпiада-2012. Надихаючи поколiння.
13.00 Проводи українських
паралiмпiйцiв.
14.00 Шеф-кухар країни.
15.00 Баскетбол. ЧЄ. Австрiя
- Україна.
16.55 Караоке для дорослих.
17.45 Мiсце зустрiчi.
19.20 Дiловий свiт. Тиждень.
20.05 Головний аргумент.
20.15 Пiдсумки тижня. Спецвипуск до Дня Незалежностi
України.
20.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Чорноморець» (Одеса) - «Шахтар»
(Донецьк).
21.45 В перервi - Офiцiйна
хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Концерт Григорiя Лепса
«Парус».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня. Спецвипуск.
02.00 Свiт атома.
02.20 Д/ф «Боспорськi агони».
02.50 Олiмпiада-2012. Вибране.
05.55 Гiмн України.

19.30,00.45 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Москва сльозам
не вiрить».
23.45 «Свiтське життя».
01.30 Комедiя «Божевiльний
день подяки». (2).
03.30,04.20,05.10 Т/с «Трохи не
при собi».

«1+1»
06.00 Комедiя «Юнi мутанти
нiндзя-черепашки 3».
07.45 М/ф.
08.05,02.55 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 «Чотири весiлля».
12.35 Комедiя «Квартирантка».
14.40 Мелодрама «Мiй капiтан».

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 преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.0
0 «Час новин».

IНТЕР
05.45 Т/с «Любити i ненавидiти».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00,23.45 Х/ф «Iван Васильович змiнює професiю».
12.00 Х/ф «Заходь - не бiйся,
виходь - не плач...»
14.00 Т/с «Моє нове життя».
17.55, 20.25 Т/с «Стрiлець».
20.00 «Подробицi».
22.30 «Що? Де? Коли?»
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.10 Д/ф «Олексiй Гуськов.
Безмежна любов».
02.55 Д/ф «Продавцi мрiї».
03.40 Д/ф «Iсторiя любовi.
Третiй зайвий».
04.30 «Знак якостi».
ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 Квартирне питання.
06.45 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
07.45 Твiй рахунок.
08.45 Дивитися всiм!
09.50 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
13.15 Х/ф «Мортал Комбат».
15.40 Х/ф «Казино «Рояль».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Квант милосердя».
21.10 Х/ф «Ударна сила». (2).
23.15 Х/ф «Шосе смертi». (2).
01.05 Iнтерактив. Тижневик.
01.20 Х/ф «Життя цього хлопця». (2).
03.20 Т/с «Кiстки 5».
04.45 Свiтанок.

18 серпня
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 0.45 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 17.20, 22.45 Погода на
курортах
9.55 12.50 14.05 15.55 17.25
21.40 22.50 Гороскоп
13.00 1 на 1 з Миколою Вереснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Х/Ф «Останій легіон»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Король вечірок»
«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»
15.30 «Біоритм»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Прокляття золотого
віку» (1)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.15 М/ф «Ну, постривай!»
07.25 Т/с «Iнтерни».
08.00 Х/ф «К-9 3: Приватнi
детективи».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00,03.40 Т/с «Дорожнiй патруль 5».
14.00 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
16.00 Т/с «Дитина навпiл».
18.00, 19.20 Т/с «Гра».
22.30 Т/с «Повернення додому».
02.30 Щиросерде зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\\\фільм «Невідома
планета»
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 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.29 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Наш світ»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00, 01.40 Д/фільм «Бен
Ладен»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»

19 серпня
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10,
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 «Податки».
17.25 «Новини Київщини».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 16.15, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50 17.20 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00, 5.30 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Гроші на двох»
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, 11.20, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хенд-мейд»
07.30 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
08.10, 09.35, 11.50, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
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20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Х/фільм
00.40 «Одвічні цінності»
03.30 Д \\\\фільм «Невідома
планета»
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 Крутони.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
13.05 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
15.40 Королева балу 2.
16.45 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв».
18.45 Х/ф «Гарячi голови 2».
20.35 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.05 Х/ф «Чужий 4:
Воскресiння». (2).
00.10 Х/ф «Райське озеро». (3).
01.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Х/ф «Джек Хантер. У пошуках скарбу Угарита».
09.20,12.40 Т/с «Турецький
гамбiт».
11.30 «Речовий доказ». Дочка
генерала.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
14.45 Т/с «Йду тебе шукати».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
8».
23.45 «Випадковий свiдок».
00.10 Х/ф «Iмперiя вовкiв». (2).
02.35 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.05 М/ф «Мауглi».
06.15 Х/ф «Привiт вiд ЧарлiТрубача».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00,01.45 Х/ф «Зiта i Гiта».
13.35 «Неймовiрна правда про
зiрок».

15.50 «Зоряне життя. Зорянi
байстрюки».
16.55 «Зоряне життя. Топ багатих спадкоємцiв».
18.00 Х/ф «Краще лiто нашого
життя».
22.45 «Моя правда. Владислав Галкiн. Помилка цiною в
життя».
23.50 «Моя правда. Лолiта
Мiлявська».
00.50 «Моя правда. Прокляття
Валерiя Золотухiна».
04.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Останнiй акорд».
06.55 Iнтуїцiя.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 КабрiоЛето.
11.05 Пiкнiк.
12.05 Новий погляд.
13.05 Кухня на двох.
14.05 «Красунi».
14.40 Х/ф «Крулл».
17.05 Х/ф «Одружуся на першiй
стрiчнiй».
19.00 Х/ф «Служителi закону».
(2 категорiя).
21.45 Х/ф «Напад на 13-й
вiддiлок». (2).
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Головне - не боятися».
02.00 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Ах, не говорiть менi про
любов...
04.05,05.05 Зона ночi.
04.10 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
04.35 Київ на межi сторiч.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 Д/ф «Планета
динозаврiв».
08.45 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
1 0 . 0 0 Х / ф « Д i т и о с т р о ва
скарбiв», ч. 2.
11.50 Т/с «Будинок на Озернiй».
18.00 Х/ф «Побачення моєї
мрiї».
20.05,01.15 Т/с «Корабель».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
02.25 «Нiчне життя».
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(рум. мов.)
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 Х/ф «Принц і злидар» (1)
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Помилка резидента» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «9 ознак зради».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 13.00 Т/с «Дорожнiй
патруль 6».
15.00 Т/с «Дитина навпiл».
17.50, 19.30 Т/с «Гра».
19.00,03.40 Подiї тижня.
20.30, 21.50 Т/с «Iнтерни».
23.30 Т/с «Ментовськi вiйни
3» (2).
02.00 Х/ф «Поле чудес». (2).
04.10 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\\\фільм «Невідома планета»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.50, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Дикі
порядки»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.20, 01.40 Д/фільм «Кеннеді»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»

22.00 Х/фільм
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25,03.15 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».
11.05 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
13.40,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.10 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв».
17.10 Х/ф «Гарячi голови 2».
19.00 Королева балу 2.
21.20 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.50 Х/ф «Джеррi Магуайєр».
(2).
01.25 Дурнєв+1.
01.50 Х/ф «Мавпа в готелi».
04.00 До свiтанку.
НТН
06.05 «Легенди бандитського
Києва».
07.00 Т/с «Йду тебе шукати».
11.30 «Легенди карного розшуку». Елiксир молодостi.
12.00,03.50 «Агенти впливу».
13.15 «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
8».
19.00 Т/с «Каменська 2».
23.20 Х/ф «Онг Бак: тайський
воїн».
01.25 Х/ф «Снайпер». (2).
02.55 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
06.00 М/ф: «Умка», «Бременськi
музиканти».
07.00 Х/ф «Баламут».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10,00.00 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.10 «Караоке на Майданi».
12.10 «Зоряне життя. З чудовиська в красуню...»
13.10 «Росiйськi сенсацiї. Крутi
туристи».
14.10 Х/ф «Краще лiто нашого
життя».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Жила собi любов».
22.05 Х/ф «Звiдки беруться

дiти?» (2).
01.00 Х/ф «Три днi у Москвi».
03.15 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 Мадагаскара».
10.05 Хто зверху?
11.55 Мачо не плачуть.
12.45 Шури-Амури.
13.45 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
14.55 «Красунi».
15.35 Даєш молодь.
16.50 Х/ф «День радiо».
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i
в`язень Азкабана». (2).
21.50 Х/ф «Бунтарка».
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Служителi закону».
(2).
02.25 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Усмешник.
03.35,04.15 Зона ночi.
03.40 Леопольд, або Втеча
вiд волi.
04.05 Цiна повернення.
К1
05.45 «Ранок на К1».
0 7 . 3 0 Х / ф « Д i т и о с т р о ва
скарбiв», ч. 2.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.25 Х/ф «Побачення моєї
мрiї».
12.45 Х/ф «КостяНiка. Час
лiта».
14.50 Х/ф «Кардiограма кохання».
16.45 «Таємницi долi».
17.45 Х/ф «Кохай i танцюй».
20.05,01.25 Т/с «Корабель».
22.00 Т/с «Надприродне». (2).
02.45 «Нiчне життя».
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25,6 млн. грн. заборгували, стягнули 4,7 млн.
або Про співпрацю виконавчої служби та пенсійного фонду

Своєчасна та повна сплата платежів до
Пенсійного фонду України – обов’язок кожного
роботодавця. Та, на жаль, чимало з них не дотримується встановленого законом порядку та
строків сплати загальнообов’язкових платежів. І
це при тому, що недоотримані Пенсійним фондом
кошти могли б бути спрямовані на фінансування
пенсій та грошових допомог мешканцям області,
а також на зарахування працівникам страхового
стажу. Бо, як відомо, до страхового стажу зараховується лише період, за який повністю сплачені
внески від нарахованої заробітної плати.

Щоби здолати це ганебне явище та скоротити
обсяги заборгованості зі сплати страхових та єдиного внеску, в області організована робота з органами державної виконавчої служби. Співпраця
з нею стала важливим напрямком роботи органів
Фонду області. Виконання судових рішень про
стягнення коштів з боржників Фонду залежить від
ефективної та злагодженої роботи органів Пенсійного фонду та державної виконавчої служби.
А стягувати є що:
За перше півріччя роботодавці краю заборгували Пенсійному Фонду України 25,6 млн.

Отримання пенсій за дорученням

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія
може виплачуватися за дорученням,
порядок оформлення і строк дії якого
визначено законодавством. Виплата
пенсії за дорученням здійснюється
протягом усього періоду його дії за
умови, що пенсіонер особисто поновлює заяву про виплату пенсії за
дорученням через кожен рік.
До прикладу, пенсіонер К.
01.08.2011 року доручив громадянину Н. отримувати свою пенсію в установі ВАТ «Державний ощадний банк
України» протягом 3-х років. У липні
2012 року пенсіонер К. звернувся до
управління Пенсійного фонду України
в м. Чернівці із заявою про продо-

вження виплати пенсії за дорученням.
У липні 2013 року пенсіонеру К. необхідно знову звернутися до управління
ПФУ з аналогічною заявою.
У разі неподання одержувачем
пенсії такої заяви, орган ПФУ припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера у визначену одержувачем установу банку і
здійснює виплату пенсії через підприємство поштового зв’язку за місцем
проживання одержувача в установленому порядку.
Подібний порядок затверджений і для виплати пенсії через
підприємства поштового зв’язку.
П.5.6.«Інструкції про виплату пенсії
та доставку пенсії, соціальних допомог національним оператором по-

грн. Бо саме на таку суму до органів державної
виконавчої служби (ДВС) області надійшло 6191
виконавчих документів примусового стягнення, в
тому числі 468 рішень суду на суму 12,1 млн. грн.,
5458 вимог про сплату недоїмки на 11,6 млн. грн,
148 рішень про накладення фінансових санкцій
на 1,7 млн. грн, 117 постанов про адміністративні
правопорушення на 133,5 тис. грн.
Органи ДВС області протягом звітного
періоду завершили 2553 провадження на 9,8
млн. грн, фактично ж стягнуто – 4,7 млн. грн.
Відношення суми надходжень до суми, що під-

штового зв’язку» передбачено, що,
у разі виплати пенсії за дорученням,
яке оформлене на строк більше ніж
один рік, пенсіонер зобов’язаний
після закінчення кожного року дії
доручення особисто звернутись з
відповідною заявою до органу Пенсійного фонду, щоби продовжити
виплату пенсії за дорученням. Після
одного року дії доручення орган
Пенсійного фонду робить відмітку
навпроти прізвища одержувача про
виплату пенсії за дорученням. У
разі відсутності відповідної відмітки
у відомості виплата пенсії за дорученням, з дати вчинення якої минуло
більше року, не допускається.

Тетяна ПОШТАР, начальник
відділу внутрішнього аудиту
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лягала стягненню за перше півріччя 2012 року
складає 21,3 %.
Органи Пенсійного фонду Чернівецької
області є активними суб’єктами виконавчого
провадження та максимально сприяють проведенню виконавчих дій. Протягом останніх
років у повсякденній практиці взаємодії двох
служб закріплено здійснення спільних виїздів до
боржників Пенсійного фонду з метою виявлення
та опису майна, на яке може бути звернуто примусове стягнення.
Робота з наповнення бюджету Фонду та збереження страхового стажу найманих працівників
триває, тож дане питання перебуває на постійному
контролі в головного управління Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області.

Михайло ЧОРНЕЙ, головний спеціаліст –
юрисконсульт юридичного відділу

Рівень соціальних гарантій залежить
не лише від держави!

•Зарплата «в конверті» позбавляє
вже сьогодні соціальних гарантій найманого працівника (оплати лікарняних, допомоги з безробіття та ін.) і
не враховується до його страхового
стажу.
•Кожний, хто з тих чи інших обставин не працює, може набути страхового

стажу, уклавши з управлінням Пенсійного фонду за місцем свого проживання
Договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування.
•Члени фермерських та особистих селянських господарств можуть
набути страхового стажу, уклавши договір добровільної участі у
загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні.
Прес-служба, www.pfu.
cv.ua, телефон «гарячої лінії»
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області 7-57-22.

Відповідаємо на запитання «чорнобильців»
«Я народилася 16 листопада
1962 року, у мене статус потерпілої внаслідок Чорнобильської
катастрофи 4-ї категорії. Маю 31
рік страхового стажу, зокрема 14
років – на роботах зі шкідливими
й важкими умовами праці за Списком №2. У скільки років матиму
право на призначення пенсії за
віком зі зниженням пенсійного
віку за статтею 55 Закону України
«Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»?
У статті 55 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
(далі – Закон) передбачено зниження пенсійного віку згідно зі
статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При
цьому відповідне зниження пен-

сійного віку, яке передбачено в
цій статті, застосовують також до
завершення періоду збільшення
віку виходу на пенсію до 1 січня
2022 року.
Жінкам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи і відпрацювали на інших роботах зі
шкідливими і важкими умовами
праці за Списком №2 десять і більше
років, вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад
передбачений у цій статті.
Отже, Ви маєте право на призначення пенсії за віком зі зниженням
пенсійного віку відповідно до статті
55 Закону після досягнення 49 років
6 місяців.
«Я народилася 28 серпня 1963
року, маю посвідчення постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 3 (проживала в ІІІ зоні на час
аварії та після аварії – сім років).
Маю страховий стаж 32 роки. Коли
зможу піти на пенсію за віком? Чи

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ №
1 – Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 1810,10кв.м,
що є власністю Мельник В.В. (м. Чернівці, вул. Стасюка, 23/3, код 2575920748).
Місцезнаходження майна: Чернівеціка область, м. Новоселиця, вул. Косіора, 2.
Майно складається з: нежитлової будівлі літ.А загальною площею – 566,9кв.м,
повністю роз демонтована, цегляна двохповерхова адміністративнвна будівля
літ.З – 497,30кв.м, технічний стан – задовільний, цегляна із залізобетонним
перекриттям будівля гаража літ П площею забудови – 290,0кв.м, яка частково
роз демонтована і її технічний стан характеризується як аварійний, цегляна одноповерхова будівля котельні – 32,0кв.м, технічний стан – задовільний, відкритий
навіс літ І в металевому каркасі та азбестоцементною покрівлею – 66,8кв.м,
технічний стан – задовільний, відкритий навіс літ.К в металевому каркасі та відсутньою покрівлею – 146,7кв.м. технічний стан – задовільний, відкритий навіс
літ.М в металевому каркасі та азбестоцементною покрівлею – 204,9кв.м, технічний
стан – задовільний, цегляна вбиральня літ.Н на два очка – 5,5кв.м, технічний стан
– задовільний. Будівля літ.О, огорожа №5-10, колодязь №11, естакади №12,13,
бочки№14. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих
документів: Договір купівлі-продажу серії ВКК №191615 від 31.03.2008р.Стартова
(початкова) ціна – 1018153,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612099від 01.08.12).
Гарантійний внесок – 50907,65 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:
ПАТ „Універсал Банк” м. Чернівці, вул. Автозаводська, 54/19. 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 29 серпня 2012 р.
об 12:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Новоселиця в приміщенні міської
ради.Остаточний термін подачі заяв 29 серпня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт по лотам №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на
депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО
856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького
міського управління юстиції.
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за
телефонами: 098 383 33 39

потрібно звільнятися для призначення пенсії?
Відповідно до статті 55 Закону
України «Про статус та соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсійний вік, визначений у статті 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або
постійно працюють у зоні гарантованого
добровільного відселення, за умови,
що вони станом на 1 січня 1993 року
прожили або відпрацювали в цій зоні
не менш як три роки, пенсійний вік
початково знижують на три роки й додатково на один рік за кожні два роки
проживання (роботи), але не більш як
на шість років. Зауважимо, що початкову величину зниження пенсійного віку
встановлюють лише особам, які постійно проживали або постійно працювали
в зазначених зонах з моменту аварії по

31 липня 1986 року незалежно від часу
проживання або роботи в цей період.
Жінки, пенсійний вік яким знижено на
шість років, і які народилися в період з 1
квітня по 30 вересня 1963 року, мають
право на призначення пенсії за віком
після досягнення 50-річного віку. Отже,
Ви будете мати право на призначення
пенсії після досягнення 50 років.
Для призначення такої пенсії звільнятися з роботи немає необхідності.

У мене 32 роки стажу. Матиму
право на пенсію як ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 50 років. А чи матиму доплату
за понаднормативний стаж?
У статті 55 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» передбачено зниження
пенсійного віку особам, які працювали
або проживали на територіях радіоактивного забруднення.
Розмір таких пенсій обчислю-

ють за нормами Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).
За статтею 28 Закону (в редакції, що
діє з 1 жовтня 2011 року), мінімальний
розмір пенсії за віком, при наявності в
чоловіків 35 років, а в жінок – 30 років
страхового стажу, встановлюють у
розмірі визначеного у законодавстві
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
За кожний повний рік страхового
стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується
на 1 відсоток від розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не
більш як на 1 відсоток від мінімального
розміру пенсії за віком.
Оскільки Ви маєте менш як 35 років
страхового стажу (лише 32), підстав для
встановлення доплати за понаднормативний стаж до Вашої пенсії немає.

Юлія КУЦОКОНЬ, головний
спеціаліст відділу спеціальних
пенсій

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 - Двоповерховий цегляний з цокольним
поверхом житловий будинок загальною площею 468,00 кв.м., що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Новокиселівська, 1, та належить Гаврилець Л.І. (м. Чернівці, вул. Каштанова, 83А, код
2168425347). Будинок складається з двох поверхів та цокольний поверх. Матеріали стін – цегла, перекриття залізобетонне, дах – дерев’яний, покриття – метало черепиця, підлога – бетонні стяжки,
двері та вікна – дерев’яні, стіни поштукатурені, прошпакльовані. В наявності – водопостачання, газопостачання, електроосвітлення. Будинок складається з дев’яти кімнат. Земельна ділянка площею –
0,1га перебуває в державній власності. Будинок розташований в периферійній частині міста в районні індивідуальної малоповерхової житлової забудови. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва
про право власності серії САА № 354138 від 06.12.2004р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 979103.20 грн. (без ПДВ) (договір № 2612072від 20.06.12).Гарантійний внесок – 48955.16 грн
без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Укрсоцбанк», м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2.ЛОТ № 2 - будинок № 154, що знаходиться за адресою м. Чернівці,
вул. Вільшини, загальною площею 348,4 кв. м, житловою площею 124,60 кв. м та земельна ділянка за кадастровим номером 7310136900:68:003:0028, площею 0,1000 га, що розташована за адресою м.
Чернівці, вул. Вільшини, 154, і є власністю Величко В.Д. (м. Чернівці, вул. Вільшини, 154, код 2252312695). Будинок складається з 6 житлових кімнат, ручна помпа І, вигрібна яма ІІ. Матеріал забудови
цегла. Колонка питна 1, металеві труби, вигрібна яма, бетон 11. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії виданого 02 квітня 2007 року виконавчим комітетом
Чернівецької міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.03.2007 року №231/5, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 334957,
виданий Чернівецькою міською радою Чернівецької області, 17 червня 2008 року. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1206720,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612079від 04.07.12).Гарантійний внесок – 60336,00 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «БМ Банк», м. Чернівці, вул. Головна,189.ЛОТ № 3 - нежилі приміщення загальною
площею 215,10 м.кв, які розташовані в напівпідвальному поверсі чотирьохповерхового цегляного житлового будинку, які належать на праві приватної спільної часткової власності Сімагутіній Л.І. (м.
Чернівці, Перший провулок Залізничний, 13, код 2463614049). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2. Нежилі приміщення складаються з: коридор І, площею – 34,30кв.м, коридор ІІ,
площею – 7,40кв.м, коридор ІІІ, площею – 7,40кв.м, приміщення ІV – 6,50кв.м, приміщення VІІІ – 8,20кв.м, приміщення ІХ – 15,20кв.м, приміщення Х – 16,20кв.м, приміщення ХІ – 3,50кв.м, приміщення
ХVІІ – 11,30кв.м, приміщення ХVІІІ – 4,10кв.м, коридор ХІХ – 9,10кв.м, коридор ХХVІІІ – 3,80кв.м, коридор ХХІХ – 11,10кв.м, коридор ХХХ – 4,50кв.м, приміщення ХХХІ – 10,40кв.м, приміщення ХХХІІ
– 3,90кв.м, приміщення ХХХІІІ – 1,60кв.м, які розташовані в напівпідвальному поверсі чотирьохповерхового цегляного житлового будинку. Технічний стан оцінюваних приміщень характеризується як
добрий з ремонтом. Земельна ділянка перебуває в державній власності. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів: Договір купівлі-продажу серії ВЕХ № 432328
від 05.09.2007 року.Стартова (початкова) ціна – 1103142,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612093від 01.08.12)Гарантійний внесок – 55157,10 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Укрсоцбанк», м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2.ЛОТ № 4 - двохкімнатна квартира, заг. пл. 40,80 м.кв. у тому числі житлова – 25,90 м.кв., розташована в підвалі на першому
поверсі та мансарді, що є власністю Богдановського П.І. (м. Чернівці, вул. Тбіліська, 5, код 2867421550). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Ужгородська, буд. 6, кв. 7. Квартира складається з
: 1-а кімната – 13,30кв.м, 2- кімната – 12,60кв.м, кухня – 4,50кв.м, ванна кімната – 4,40кв.м, коридор – 4,50кв.м, комора – 1,50кв.м. Висота приміщень 3,50м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал
перекрить – дерево. В наявності – опалення – пічне, централізоване водопостачання та водовідведення, електоросвітлення. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих
документів: Договір купівлі-продажу серії ВЕХ №988622 від 13.09.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 202950,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612098від 01.08.12)Гарантійний внесок
– 10147,50 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», м. Чернівці, вул. Головна, 84ЛОТ № 5 - нежиле приміщення магазину
продовольчих товарів загальною площею 63,90кв.м.,що є власністю Ширшової М.Г. (м. Чернівці, вул. Ковальчука, 16/8, код 2066523260), Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Б.Хмельницького,
52. Приміщення складається з: торговий зал – 21,10кв.м, торговий зал – 18,90кв.м, приміщення – 10,20кв.м, вбиральня – 2,40кв.м, коридор – 7,10кв.м, приміщення – 4,20кв.м. Майно належить боржнику
на підставі наступних правовстановлюючих документів: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 602166,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612100
від 01.08.12)Гарантійний внесок – 30108,30 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ПАТ „Укрсиббанк” м. Чернівці, вул. Головна, 119.По лотам 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 28 серпня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А
Остаточний термін подачі заяв 28 серпня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1, лот №2, лот №3 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 4, лот №5, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів на депозитний рахунок 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. Довідки за телефонами: 098 383
33 39. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
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Чернівецький некрополь – музей
минувшини, аналогів якому немає в Європі

оздоровчі

Версі ї

Версі ї
Символіка поховань

До речі, саме з лівої частини кладовища
знаходиться гербейська половина цвинтаря.
Можливо, навіть влучніше буде сказати, що це витвори мистецтва гербеїв, оскільки різьблення по
дереву – один із жанрів гербейського мистецтва.
Воно співзвучне з мистецтвом гравірування, литва,
оформленням книг, виробів із срібла, бронзи.
Чернівців – Темпля (нині кінотеарт Чернівці).
Тому на цьому кладовищі можна ознаПодорожуючи світом, відвідуємо чимало всесвітньовідомих цвинтарів.
йомитися не тільки з історією єврейства на
Знаємо імена похованих там людей. Йдемо, аби віддати їм шану. Для прикладу Підприємці були
Буковині, яка своїм корінням сягає глибокої
давнини. Століттями і навіть тисячоліттями ця
філантропами,
а
на
могилі
– Личаківське кладовище у Львові чи Байкове у Києві. Та, на жаль, мало хто
символіка відшліфовувалася, допоки не стала
здогадується, що у Чернівцях є свій некрополь, чиї надгробки та міні-мавзолеї коена моляться й досі
лаконічною та постійною. Поетичне бачення
А ще на кладовищі є гарний монолітний
світу, наївний примітивізм, відчуження від щовражають красою, а ті, хто лежать під ними, доклалися до того, щоби наше
надгробок з чорного мармуру, виготовлений
денної метушні, внутрішня гармонія – ось що
віденським майстром Едуардом Маузером. Цей
місто називали і маленьким Парижем, і маленьким Віднем.
характерне символіці, яка використовувалася
пам’ятник прикрашає місце поховання Йосипа
під час створення пам’ятників, що стоять на
Штайнера, відомого підприємця, громадського
єврейському цвинтарі. На пам’ятниках досить
і політичного діяча. Він походив з давньої рочасто зустрічається такий культовий предмет,
дини, яка приїхала до Чернівців ще у XVIII ст. У
румунського парламентів, редактору газет «Дас
як менора (семисвічник), що символізує деревіці 28 років він стає директором великого пиНой Лубен» і «Дер Юнг Комфорт». На його моБудинок Вічності
во життя. Також можна побачити зображення
воварного заводу, який успадкував від батька,
гилі оригінальний пам’ятник у стилі модного на
Перші спогади про чернівецький єврейптахів, звірів, знаки зодіаку. Так, ружа, троянда
одного із засновників промисловості Буковини,
той час конструктивізму, який створив майстер
ський цвинтар, що розташувався на пагорбі
– це символ, пов’язаний з кабалою, борговим
Карл Москалюк.
Гореча, знаходимо в архівних документах під
зобов’язанням. На надгробках
О к р а декількома назвами: Бет-Халефе (Будинок
цей символ часто поєднується з
сою цвинтаря
Вічності), Бет-Гутергоф (цвинтар) і Дейлам
деревом життя. Такі пам’ятники
є
розкішний
(Окопище). Самі ж євреї називали цвинтар Бумають нетрадиційний вигляд із
пам’ятник Льодинком Вічності. Назва Окописько або Окопище
закругленим верхом.
белю Зайдеру.
пов’язана з тим, що пам’ятники, мов укопані,
Якщо
ви
побачите
Це був землевстоять один проти одного.
пам’ятник, на якому зображено
ласник і проУ 1866 році місцевий інженер Реллі розробив
голуба, що падає вниз голомисловець, який
ситуаційний план кладовища, на яке припадала
вою, це означає, що там посвого часу жив
одна третина від його теперішньої площі в 14
хований маленький хлопчик.
у селі Кам’яна.
гектарів. 1884 року фірма Тауберга провела осуЯкщо ж похована дівчинка, то на
У Чернівцях він
шувальні роботи на місці цвинтаря. Це були перші
пам’ятнику буде зламана гілочмав кахельні заі, на жаль, останні роботи такого спрямування. У
ка троянди .Кількість квіточок,
води. Кожна дру80-х роках ХІХ ст. геометрист Геліндер розпочав
на якій вказує її вік. На багатьох
га піч у нашому
планування цвинтаря, що у перспективі мав стати
пам’ятниках викарбувана пальмісті була виклапам’ятником садово-паркової архітектури. Його
мова гілочка, знизу обвита віндена з його кахерозділили на 137 квадратів. Вхід на цвинтар, як
ком із квітів. Це так званий лулав
лю. Пам’ятник на
і на будь-яке інше єврейське кладовище, розпо– символ вранішньої літургії в
чинався з будинку під
дні Суккота, тобто врожаю, який
назвою Бейт-кадишим
припадає на вересень-жовтень.
(Будинок прощання або
Цей символ сповіщає, що люпокійницька). Його збудина померла восени, в період
дував у 1905 році архіурожаю або ж про те, що саме у
тектор Йозеф Фюнкель,
цей час за неї моляться близькі.
а великий купол над
Пам’ятник у вигляді обпаленого
ним, який традиційно
Пам’ятки минувшини, аналогів блискавкою дерева, на якому
для єврейської архітекяким немає в Європі зверху перевернутий вінок із
тури завершується зірквітів – це символ смутку за
кою Давида, звів інший
тими, хто не дожив до поважАби Штайнера.
майстер архітектурної
ного віку. Такі пам’ятники є і на православних
З вишуканістю надсправи Йозеф Броске.
цвинтарях, бо це християнська символіка.
гробку
Й. Штайнеру ніби
На той час Будинок
Є на цвинтарі оригінальний пам’ятник,
конкурує розміщений
прощання складався із
верхівка якого схожа на уламок скелі, на яку
поруч пам’ятник фічотирьох приміщень:
впав голуб, а нижче – епітафія у вигляді листка з
лантропам Анні та Марцентральної ритуальвідомостями про померлого. Якщо на пам’ятнику
кусу Кіслингерам. Це
ної зали, покійницької,
зображена рука левіта (священослужителя),
була досить відома на
канцелярії та магазину,
яка ллє воду з глечика на руку коена, то це ознаБуковині родина, яка
де можна було придбати
чає, що тут похований служитель храму. Якщо
займалася доброчинвсе необхідне для порука зображена зі скринькою, то померлий був
ністю. У 1910 році вони
хорону. Зверху, на пещедрою людиною. Пам’ятник, на якому зверху
допомагали будувати
редній стіні розмістився
над епітафією зображено оленятко та зламана
дитячу лікарню по вул.
напис на івриті «СИДУК
троянда, розповість, що тут похована молода
Буковинській, у 1912
ШАДИМ», що означає
людина, а зламана гілочка символізує смерть і
Будинок прощання на кладовищі по вул. Зеленій році субсидіювали звеГоловний Суд Божий.
чистоту помислів померлого. Якщо на пам’ятнику
дення чернівецького
Саме так починається
зображено книгу, то у цій могилі спочиває равин
сіоністського культурмолитва, продовження
або ж переписувач книг.
ного та громадського центру Тойнбі Хале (нині
могилі Льобеля Зайдера був створений ще за
якої розміщено на меморіальній плиті, що знахоКоли помирала жінка-мати, на пам’ятнику зовідомого як клуб залізничників). Пам’ятник на
його життя, за два роки до смерті, у 1903 році.
диться у ритуальній залі зліва. Справа розташображували пташку, яка своїми крилами закриваїх могилі – це так званий огел (намет) з традиАвтором нагробку у пишному мавританському
вана меморіальна дошка з прізвищами тих людей,
ла пташенят, які визирали із гнізда. Є пам’ятник
ційним куполом, шестигранною зіркою Давида
стилі був чернівецький майстер-каменяр Карл
які сприяли зведенню цього будинку.
з короною з пшеничних колосків, а нижче неї
та щитом із 10 заповідями.
Кудль. На пам’ятнику розміщено традиційний
На цвинтарі пам’ятники вкопані дуже густо,
– напіввідкрита шторка зі зламаною гілочкою,
Якщо пройти далі кладовищем, то зліва від
купол та зірку Давида, а на передньому плані –
а могили розташовані майже впритул, оскільки
яка означає, що померлий бажав усім живим
дороги можна побачити пам’ятник відомому
щиток з десятьма заповідями.
за кожний метр і навіть сантиметр землі платили
стабільного гарного життя. Гілки винограду на
байкареві Елієзеру Штейнбаргу. Він народивПоруч із Зайдером похований доктор Бено
чималі гроші. Більш заможні городяни зводили
надгробках символізують історію єврейського
ся у Ліпканах, працював директором школи у
Штраухер, депутат австрійського парламенпам’ятники, а могили бідняків були на околиці
народу. Сама лоза – це заможні люди, листя –
Ріо-де-Жанейро. Але вічний спочинок знайшов
ту та буковинського сейму. За свій 90-літній
цвинтаря ледь не впритул.
простий народ, а плоди – то мудреці.
саме у Чернівцях, де колись працював редакжиттєвий шлях Бено Штраухер встиг зробити
Колись кладовище, яке знаходиться по вул.
тором кількох журналів. Пам’ятник Штейнбаргу
багато потрібних для міста справ, тому й став
Залізничний вокзал
Зеленій, називали Некрополем, тобто Мертвим
спроектував відомий художник Артур Кольник.
почесним громадянином Чернівців. Завдяки
містом. Але, щоби там не казали, а це мертве місто
та будинок з левами
Він зобразив на горизонтальній плиті персойого зусиллям у місті був побудований заліз– носій живої історії, бо воно, наче дзеркало, відо– від Штраухера
нажів із творів байкаря, а під ними рельєфний
ничний вокзал, будинок юстиції, декілька шкіл,
бражає історію нашого краю. Мертве місто сумлінно
Справа від Будинку Вічності похований
напис: «Важко, діти, в цьому світі великому та
єврейський дім тощо. Будучи лідером релігійної
береже пам’ять про незабутні сторінки минулого
Макс Фокшанер, президент Чернівецької
широкому. Нехай хоч байка утішить вас ненагромади упродовж 35 років, Бено Штраухер
Чернівців. А хто пам’ятає минуле, має майбутнє.
палати адвокатів, громадський і політичний
роком».
велику увагу приділяв реставрації кладовища,
Можливо, тому біоенергетики радять не часто, але
діяч. На його могилі був пам’ятник у вигляді
Зліва при вході на кладовище є модернова
зведенню будинку для літніх людей і притулку
обов’язково відвідувати кладовища. Ніби таким
стіни з чорного шведського граніту, створений
гробниця, пишно оздоблена зображенням видля дітей-сиріт. На його могилі Карл Москалюк
чином коригується енергетичний фон людини.
скульптором Берхардом Редером. Але нині цей
нограду. Вона нагадує намет. Тут похований
звів пам’ятник у стилі конструктивізму.
Організували ж прогулянку чернівецьким
пам’ятник належить чомусь невідомим людям.
шанований і нині коен (священик), бо й сьогодні
За цим пам’ятником є своєрідна капличка,
некрополем
Світлана МАЛИНА, Юля ЗЕНИК
Є на цвинтарі пам’ятник доктору Якову
на його могилу приходять помолитися, приноде похований буковинський равин, богослов та
та Алла ЧОБАН
Пістинеру, лідеру буковинської соціал-демосять камінчики та запалюють свічки.
учений Лазар-Еліас Ігель. Він був равином 39
кратичної партії, депутату австрійського та
років, сприяв будівництву головної синагоги

Рекламовані препарати:
панацея чи каліцтво?

Бо тут є все – й архітектура, і стилі, й художні течії, і традиції

Щоранку по радіо чую рекламу
препарату «Озорит», який лікує і внутрішньочерепний тиск, і катаракту,
і глаукому, і багато інших складних
очних захворювань. Порадьте будь
ласка, чи можна цьому вірити?
Світлана Хлібчин, Чернівці
На запитання чернівчанки відповідає

Марина КАРЛІЙЧУК, лікар-офтальмолог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент:
– У цій біологічній добавці, яка має назву «Озорит», втім, як і в багатьох інших, є
вітаміни В, D і зокрема, А. Останній сприяє
зросту тканин. Це значить, що препарат
не можна приймати людям з доброякісними пухлинами. Але завважте, не кожна
людина знає – є в неї пухлина чи ні. Крім
того, є дані про те, що курці, які вживають
вітамін А, ризикують захворіти на рак легенів. У жодному разі не можна бездумно
«хапатися» за будь-яку біологічну добавку. Адже, крім того, що ви втрачатимете
час, а хвороба прогресуватиме, ви можете
зашкодити ще й іншим органам. Отож
перед вживанням будь-якого препарату
краще порадитися з лікарем.

Магнітні бурі у
серпні

Гороскоп на тиждень
Увага Овнів буде прикута до світського життя, створення належного іміджу, проблем етикету, зовнішності,
стилю поведінки. Це допоможе адаптуватися до на-

9 серпня: від 20:00 до 22:00.

12 серпня: від 15:00 до 21:00.
13 серпня: від 15:00 до 17:00.
16 серпня: від 06:00 до 09:00.

ОВЕН

вколишнього середовища. Особливе значення набуде
вироблення загальних критеріїв зі своїми партнерами
і союзниками.

ТЕЛЕЦЬ

Вам доведеться мати справу з людьми, чиї дії та цілі
діаметрально протилежні вашим. Спроби домогтися
чого-небудь, порівняні з прагненням пробити головою
кам’яну стіну. Досягнувши нікчемних результатів, ви
розчаруєтеся. То чи варто взагалі витрачати сили на це
безнадійне заняття.

17 серпня: від 18:00 до 21:00.
22 серпня: від 07:00 до 10:00.
24 серпня: від 16:00 до 18:00.
27 серпня: від 05:00 до 08:00.
31 серпня: від 16:00 до 18:00.
Цього місяця магнітні бурі не будуть особливо сильними, їх відчують
на собі тільки люди з підвищеною
чутливістю до сонячної активності.
Цікаво, що саме в серпні, понад 150
років тому, відбулася найсильніша
буря, яку пізніше назвали «Подія
Керрінгтона».

БЛИЗНЮКИ

Холодний душ – запорука здоров’я
Попереду ще один місяць літа, спеки
та палючого сонця. Тому, хто ще не встиг
зміцнити здоров’я за допомогою водних
процедур, саме час подумати про це. Чим
же корисний для здоров’я холодний душ?
Про цілющі властивості води знали
ще у давнину, однак лише на початку 19
століття сільський лікар з Австрії Вінсент
Прісніц заснував окремий напрям у медицині – гідротерапію. Значна частина цієї
медичної філософії полягає в обливанні
холодною водою. У домашніх умовах
можна обійтися і холодним душем. Існує
безліч причин, через які слід долучитися
до цієї справи.

Зміцнення імунітету

Холодний душ – це відмінна профілактика грипу та інших вірусних і
бактеріальних захворювань. Чеські дослідники перевіряли вплив холодної води
на імунітет спортсменів. Протягом двох
місяців тричі на тиждень молоді люди занурювалися в холодну воду (14 градусів
за Цельсієм). Вчені виявили, що за час
експерименту в крові спортсменів підвищився рівень двох типів імунних клітин:
лімфоцитів і моноцитів. Лімфоцити – інструмент для знищення вірусів, бактерій
і токсинів, а моноцити відповідають за
поглинання і переробку чужорідного
патогенного матеріалу.

Циркуляція крові

Один з найефективніших способів
поліпшити циркуляцію крові – це чергування холодної та гарячої води під час
душу. Коли на тіло потрапляє холодна

Глибоке дихання

Якщо ви регулярно прийматимете
холодний душ, то помітите, що ваше
дихання стало набагато глибшим. Це
пояснюється тим, що звуження просвіту
судин та вироблення теплоти вимагає
більшої забезпеченості киснем. Легені
розширюються і для їх заповнення потрібно більше повітря, ніж зазвичай.

Здоров’я шкіри і волосся

вода, то судини звужуються, а коли гаряча – розширються. Гарна циркуляція
крові – це профілактика таких серйозних
захворювань, як гіпертензія, варикозне
розширення вен та безлічі інших судинних порушень.

Терморегуляція

Холодний душ – це свого роду «порція стресу», яка змушує ваш організм
виробити дозу внутрішньої енергії для
забезпечення тепла. У зв'язку з цим,
холодний душ може допомогти людям, у
яких хронічно холодні кінцівки або сильне потовиділення.

Боротьба з депресією

Дослідження вчених зі штату Вірджінія довели, що холодна вода
стимулює зону «блакитної плями»
головного мозку, що в свою чергу
призводить до вироблення норадреналіну – гормону, який допомагає впоратися з депресією.

Гаряча вода сушить шкіру і волосся. У
той час як холодна додає волоссю блиск,
а шкіру робить здоровішою. Такий оздоровчий ефект полягає в тому, що під
впливом холодної води стискаються пори
і кутикули, що запобігає забрудненню й
утворенню невеликих запалень.

Заряд бадьорості і
добре самопочуття

Холодний душ допомагає швидкому
ранковому пробудженню і заряду бадьорості на весь день. Причина в посиленні
циркуляції та роботи серцевого м’яза, що
дає організму величезну кількість енергії.

Не починайте раптово

Якщо ж раніше ви не приймали холодний душ, то різко цього робити у жодному разі не можна. Почніть з повітряних
ванн, поступово переходячи на обтирання мокрим рушником та до контрастних
процедур, а вже потім – на холодний душ.
Якщо ви страждаєте на серцевосудинні порушення, артеріальну гіпертензію, сильні головні болі, обов’язково
проконсультуйтеся з лікарем. Холодний
душ вам може бути протипоказаний.

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. Нежитлове приміщення, що розташоване за адресою м. Чернівці площа Філармонії, 6, загальною площею 94,5 кв.м є власністю ПФ «Інтервал», Договору про виділ у натурі
частки нерухомого майна від 13.06.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед, у т.ч., ТОВ «Фортуна-банк». Приміщення становить 69/100 ідеальних часток
будівлі (нежитлові приміщення бару), з належних боржнику 93/100 часток цієї будівлі та складається з: 1-1 торговий зал площею – 62,30 кв.м, 1-2 кухня – 23,70 кв.м, 1-3 коридор – 2,5
кв.м, 1-4 вбиральня – 2,60 кв.м, 1-5 комора площею – 3,4 кв.м. Матеріал стін - цегла/бетон. Нежитлові приміщення розташовані на підвальному поверсі. В приміщенні діє бар «Брістоль».
Процент зносу відповідає значенню - технічний стан добрий. Згідно довідки Управління земельних ресурсів у м. Чернівці від 0408.2008 року, земельна ділянка, на якій розташований
об›єкт нерухомості перебуває у державній власності та обліковується в землях житлової забудови. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Стартова (початкова) ціна – 782
946,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 39 147,30 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 27.08.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 27.08.2012 року
о 10:00 год.
Лот № 2. Нежитлова будівля, загальною площею 186,40 кв.м., що розташована за адресою: м. Сторожинець, вул. Фізкультурна, 1-А, є власністю боржника згідно Свідоцтва про
право власності на нерухоме майно виданого виконавчим комітетом Сторожинецької міської ради 14.12.2007 р. та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед АТ «Державний Ощадний банк Україна». Цегляна одноповерхова будівля магазину (по факту складська будівля будматеріалів) літ. К-І загальною площею 186,40 кв.м. (основне приміщення
– 152,3 кв.м., основне приміщення – 34,1 кв.м.) Процент зносу відповідає значенню - технічний стан будівлі характеризується як задовільний. Будівля розташована на земельній ділянці
площею 0,3000 га з цільовим призначенням для обслуговування нежитлових будівель, яка надана в платне оренде користування згідно договору оренди від 01.10.2007 р. з терміном до
01.10.2037 р. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 203 583,20 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 10 179,16 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №2 призначені на 27.08.2012 року об 16:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий термін реєстрації:
27.08.2012 року о 15:00 год.
Лот № 3. Нежитлова будівля літ. А, загальною площею 207,60 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Українська, 17, с. Чорнівка, Новоселицький район, Чернівецька область, є
власністю боржника згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого Виконавчим комітетом Чорнівської сільської ради 20.02.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Нежитлова будівля одноповерхова з підвалом та прибудовами (літ. а та аІ). Фундамент бетон, стіни цегляні, перекриття дерев’яне,
покрівля а/ц лист, підлога бетон, оздоблення штукатурка пофарбування водяними сумішами, несправність системи проводки, технічний стан оцінено в 47% зносу. Відомості про правовий режим та розмір земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Стартова (початкова) ціна – 29 812,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 1
490,60 грн. без ПДВ.
Лот № 4. Нежитлова будівля з навісом для сільськогосподарської техніки, загальною площею 107,10 кв.м., що знаходиться за адресою:вул. Українська, 17 «Б», с. Чорнівка, Новоселицький район, Чернівецька область, є власністю боржника згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого Виконавчим комітетом Чорнівської сільської ради 21.02.2008
року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Нежитлова будівля (літ. А) з прибудовою (літ. а), прибудовою навісом для господарської техніки
(літ. АІ). Фундамент кам’яний, стіни цегляні, дах, покрівля дерев’яні, а/ц лист, черепиця, підлога бетонна, , оздоблення штукатурка пофарбування водяними сумішами, несправність
системи проводки, технічний стан оцінено в 44% зносу. Відомості про правовий режим та розмір земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на використання.
Стартова (початкова) ціна – 31 020,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 1 551,00 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №3 та № 4 призначені на 29.08.2012 року об 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Косіора, 2. Кінцевий термін
реєстрації: 29.08.2012 року о 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. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах
необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А (у тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на
прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з
реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів. Остаточна плата
за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
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Вчинки оточуючих спровокують і підсилять розвиток вашого власного потенціалу або вплинуть на нинішні
обставини вашого життя. Якщо не втрутяться негативні
чинники, ви зможете поліпшити свій інтелектуальний,
фінансовий та соціальний статус.

Нинішні обставини надають Ракам можливість
продемонструвати свої знання або досвід. Цей період
сприятливий для того, щоби скористатися знайомствами та іншими своїми можливостями. Це поліпшить ваш
професійний статус, розширить кругозір, поглибить
інтелект.
Неконтрольована енергія оточуючих стимулюватиме Левів на працю, але разом з тим – і на гнів та досаду,
що уповільнить виконання намічених планів. Час не
терпить нерішучості і коливань, інакше інші привласнять
собі успіх, якого ви намагалися досягти.

Можливо, зробите щось унікальне, що здивує
рідних та колег. Якщо шанси на успіх не впадуть у
результаті обставин, то у цей період можна скорегувати розклад роботи, випробувати нові методи і
процедури, попрацювати з технічним устаткуванням,
комп’ютерами і винаходами.
Розумові здібності Терезів зростуть. Приплив ентузіазму спонукає втілити задуми та ідеї в успішні дії. У цей
період сприятливими будуть установка і ремонт техніки, а
розпродажі будь-якого типу пройдуть активно й успішно.
Чекайте гарних звісток здалеку.

СКОРПІОН

Ваше загальне положення помітно покращиться.
Практично будь-які дії призведуть до успіху. Навіть
невдача обіцяє позитивні перспективи. Настає час покращувати і демонструвати своє становище і знання. Але
не будьте надмірно впевненим у своїх здібностях – лінощі
шкодять успіху.

СТРІЛЕЦЬ

Будь-які спроби рушити прямо до наміченої мети
приведуть до небажаних результатів. Щоб обійти
правила, ви витратите більше часу та енергії, ніж
підкорившись їм. Зволікання перетвориться на повне
припинення роботи, гнів не дасть прислухатися до
голосу розуму.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Робота буде виконуватися, техніка – працювати як
належить, всі навколо будуть зайняті своєю справою, завдання вирішуватимуться без зайвих зусиль. У своїх діях
ви будете керуватися інстинктом й інтуїцією. Ви позбудетеся потреби змагатися будь з ким, навіть із самим собою.

Партнерські стосунки доставлятимуть вам одні неприємності. Не чекайте від оточуючих пропозицій співпраці, не
вірте тим, хто обіцяє вам допомогу і підтримку. Спроби діяти
у згоді з оточуючими будуть марними. Робіть все можливе,
щоби звести збиток до мінімуму.

Зазнаєте сильної спокуси зловживати задоволеннями. Завжди є шанс, що нинішні обставини перешкодять
біді, але на тому чи іншому рівні вам доведеться підпорядковувати наслідки невиправдано широких жестів і
нестандартних ситуацій.
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Люди, які вміють
керувати свідомістю
Щоб ефективно просунути свій товар на ринку, без доброї
реклами у наш час не обійтися. І вона – реклама, насувається
на нас з усіх усюд: із телевізора, радіоприймача, газетних
шпальт, поштової та електронної скриньок, у транспорті,
вздовж вулиць… Тільки встигай слухати, читати, споглядати!
І хтось же цю рекламу вигадує:
якою вона має бути, як її краще подати,
кого і з якою вірогідністю вона зацікавить… Такі премудрості і не тільки
знають рекламісти.

Є така Спілка… або
Професійні рекламісти
тримаються разом

Регіональний осередок Спілки рекламістів України у Чернівцях створений 2004 року. Це творчий союз, в якому, передусім, зібрані люди, зайняті в
галузі реклами. Кожен із членів Спілки
робить свою справу і долучається
власними ресурсами до різноманітних
подій у рекламному світі. Серед нещодавніх проектів, до яких долучилася
буковинська Спілка, – Студентський
фестиваль реклами, Марафон бізнесідей, Дебати віртуальних урядів. Члени об’єднання допомогли з банерами,
нагородними грамотами, плакатами.
Рекламний процес передбачає
творчість. І творчі ідеї найчастіше
приходять до голови у найнепередбачуваніший момент. Саме це – відмінна
ознака рекламістів, яка виокремлює їх
серед представників інших професій.
Бо ж це люди, які можуть «схопити»
ідеї, візуалізувати їх і запропонувати
споживачеві.
Нині в обласній організації 15
членів-рекламістів, які мають спільні
інтереси. Щоби увійти до Спілки, власного бажання замало. Перш за все, потрібен досвід роботи та визнання хоча
б двома дійсними членами об’єднання.
З 2010 року створений і молодіжний напрямок – молодіжна Спілка
рекламістів.
– Уже будучи студентами, молоді
люди можуть братися за професійний напрямок рекламної діяльності
і зростати, – каже голова обласної
організації «Спілки рекламістів
України», викладач рекламної
справи у ЧНУ ім. Ю. Федьковича та
ЧТЕІ КНТЕУ, директор рекламної
агенції «Аркан» Вардан ВАРДЕВАНЯН. – Бо загальна політика Спілки
полягає й у тому, щоби створити гідне

наступництво своєї діяльності. Тим
більше, що фах рекламіста вже введений до переліку професій України.

Реалізувати себе
можна… зайнявшись
рекламою

Вардана Вардеваняна в рекламу
привела не випадковість, а клопітка
робота, яка передувала результатові.
Працював він і працює нині в торговельно-економічному інституті, займається науковою роботою, пов’язаною
з рекламою.
– Оскільки вивчаю і навчаю рекламній справі, то з’явилося бажання
створити власну рекламну агенцію,

власний комунікаційний ресурс. І тоді
Вардан з колегою Віктором Савєльєвим винайшли новий носій реклами
– пристрій для утримання знімних інформаційних листів, який кілька років
тому можна було побачити в громадському транспорті Чернівців. Це й дало
змогу Варданові Вардеваняну увійти
на чернівецький ринок реклами, який
відчиняє двері далеко не всім та й не з
першого разу.
– Рекламна справа цікава і складна водночас, – каже пан Вардан. –
Цікава, передусім, творчістю. Щоправда, яскравий образ рекламіста
більше навіяний фільмами, романами.
Хоча насправді це достатньо рутинна
робота й її успіх залежить від правильної організації цієї справи. Тут досить
багато моментів, коли випробовується
на міць твоя віра щодо проекту, який ти
пропонуєш. І головне – не схибити. А
це те, на що обов’язково натикаються
рекламісти-початківці. Бо тільки потім
твоє ім’я працює на тебе, а напочатках
за своє ім’я треба боротися.

Призери 4-го Відкритого Буковинського
студентського фестивалю реклами
– згадує рекламіст свої перші кроки
до практичного втілення теоретичних
набутків. – З’явилися підприємства,
які зацікавилися напрямком розробки концепцій рекламних кампаній. І
першим таким підприємством стала
торгова марка «Декс», яка у 2009 році
отримала визнання року – «Імідж року
в Україні».
Та, щоби закріпитися на буковинському ринку реклами, потрібні були
або значні капіталовкладення, або

Щоби стати рекламістом, недостатньо мати комп’ютер і навики роботи з дизайнерськими програмами. Потрібні й спеціальні знання. У Чернівцях
їх можна здобути в ЧНУ та ЧТЕІ КНТЕУ,
навчаючись за напрямком «Маркетинг». А на практиці в цю професію
приходять й економісти, і журналісти,
які є дотичними до галузі реклами. Серед успішних рекламістів нашого міста
є фізики, програмісти та дизайнери.
Реклама – саме та царина, яка
дозволяє реалізовувати власні мож-

ливості, отримувати прибутки і задоволення від роботи. Все залежить від
того, на що ти розраховуєш і які маєш
можливості. Бо організація рекламної
агенції вимагає знаходження балансу
між адміністративною частиною і творчою складовою.
– Так вже склалося, що є кілька
компаній, які мають достатній виробничий ресурс, і саме вони навколо
себе й формують зв’язки з дрібними
рекламними майстернями або рекламними агенціями, – каже пан Вардан.
– Потужні рекламні компанії, як правило, створюються на базі тих компаній,
які вже володіють таким ресурсом,
маючи власні газети, телевізійні чи
радіоканали.

Реклама
перетворюється
на мистецтво

– Людина, яка займається рекламою, повинна вміти вихоплювати
настрій споживачів, бачити картину
дійсності очима замовника і знаходити
той образ і той формат реалізації, який
дозволить передати цю картину споживачу і буде спонукати його до потрібної дії, – каже голова обласної організації «Спілки рекламістів України».
Щоби вплинути на споживача,
на його світ потрібно подивитися не
ззовні, а зсередини.
Рекламісту доводиться зважати і
на те, що суспільство поділилося на дві
частини: та, яка отримує інформацію з
телебачення, і та, яка отримує її через
інтернет. Якщо раніше була тенденція
до пошуку нетрадиційних місць розміщення реклами – вуличні лавиці, урни
для сміття, зупинки, брендмаузери, то
сьогодні значна ставка робиться саме
на інтернет-мережу, де реклама еволюціонувала та зайняла своє чільне
місце. Актуальними залишаються й
газети та телебачення.
– Та нові способи донесення інформації треба шукати постійно, – каже
Вардан. – І при цьому обов’язково треба
враховувати чинник поколінь: нове покоління має нові комунікаційні канали.
Донедавна, приміром, рекламний продукт транслювався на масового споживача, а тепер споживач
індивідуалізується і вже потрібно
орієнтуватися на окремі субкультурні
групи. І надважливе завдання в цьому
контексті – запропонувати в одному
рекламному зверненні продукт, який
зацікавить одразу кілька таких груп,
які ніде не перетинаються.
– Інформаційне перевантаження
– ті ж самі телебачення, інтернет чи
листівки, які надходять у поштову
скриньку, вже виробили в людей
своєрідний бар’єр-фільтр, який не

Пристрій для утримання та
демонстрування знімних
інформаційних листів
дозволяє отримувати та сприймати
інформацію повноцінно, – переконаний голова Спілки рекламістів. – Тому
потрібно шукати якісь інші, нові, зачіпки, щоби донести інформацію.
Але всі вони мають застосовуватися
в комплексі.
Зокрема, на думку фахівця, якщо
говорити про «партизанський маркетинг», тобто формування чуток,
то ці чутки обов’язково повинні бути
підтвердженими чи в газетах, чи на
телебаченні, чи в інтернеті: якщо людина зацікавилася і здійснила якийсь
крок, щоб отримати інформацію, то тут
важливо дати їй можливість отримати
цю інформацію швидко. Можна застосовувати й «пошук лідерів думок»
– такі лідери мають значний вплив
на формування загальної думки, тож
варто відшукати своєрідні «гачки»,
які дадуть змогу привернути увагу
аудиторії.
У будь-якому разі, реклама вже
стала звичним явищем для сучасної
людини. Своєї мети, тобто свідомості
споживача, рекламна кампанія досягне тоді, коли буде побудована грамотно. І не має значення, що ви хочете
розрекламувати: зубну щітку, дитячий
підгузок чи ціле потужне підприємство
– аби рекламований продукт купили,
треба довіряти цю справу фахівцям. А
коли наступного разу, як пересічний
споживач, вибиратимете банку шампуню чи пральний порошок у магазині,
зверніть увагу, яку марку ви оберете
– чи не ту, часом, яка розрекламована
більш вдало?

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Астропрогноз на серпень
Кохання
На обрії Овнів з’явиться людина зовсім інших цінностей,
іншої культури та світогляду. Тельцям слід бути готовими і
відкритими до безлічі сюрпризів. Близнюкам та Левам вар-

Серпень для Риб несе успіхи в коханні, які прямо будуть

нездужання в ділянці хребта, особливо його грудного відді-

неждану та непланову суму грошей. Для Левів місяць буде

пов’язані з роботою.

лу – тут потрібен досвідчений мануальник. Стрільці частіше

стабільним і рівним, але незначне зростання фінансового

Здоров’я

втомлюватимуться, дратуватимуться, відчуватимуть розла-

добробуту чекатиме після 20-х чисел серпня. Ближче до

ди травного тракту. Козерогам краще не посилювати нерво-

кінця місяця Дів чекає зростання фінансового добробуту –

ву напругу з’ясуваннями стосунків. Водоліям бракуватиме

ці доходи, хоч і невеликі, зате стабільні. Із другої половини

вітаміну А – вітаміну зору, тож «напосядьте» на свіжу листову

місяця у Терезів настане період, сприятливий для всіляких

капусту, моркву, абрикоси, персики, чорницю тощо. Рибам

фінансових операцій і маніпуляцій. Незначного доходу й

варто поберегти свою нервову й серцево-судинну системи.

приросту фінансових ресурсів Скорпіонів варто очікувати в

Овнам варто звернути увагу на свій емоційний стан –

то тримати себе у руках – є шанси посваритися з коханою

вас ніщо не буде радувати, тому спробуйте відволіктися на

людиною навіть через дрібниці. Стосунки Раків з коханими

щось приємне. Тельцям у серпні не слід перевантажувати

стануть значно кращими, ви будете ближчими одне до

нервову систему – уникайте і не провокуйте стресів. Всі

одного. Кілька вихідних повернуть у стосунки Дів елемент

дрібні недуги й нездужання, які можуть статися у серпні з

новизни й свіжості. Друга половинка Терезів несвідомо дасть

Близнюками, не залишать після себе ускладнення. Емоцій-

вам привід для ревнощів і недовіри. У Скорпіонів – сприятли-

ний стан Раків буде пов’язаний зі станом фізичних органів і

вий час для легких «романчиків» на боці, але остерігайтеся

систем – не перенавантажуйте їх. Левам варто слідкувати

розчарування. Стрільці проявлятимуть імпульсивність, га-

за харчуванням – не забувайте: людина є те, що вона їсть.

рячковість і необдуманість у сенсі особистих взаємин – не

Дівам не можна перенавантажувати себе понаднормовою

забувайте: порвати стосунки завжди простіше, ніж «залата-

роботою – ризикуєте загостренням хронічних хвороб. На

ти». Від початку серпня у стосунках Козерогів панує повна

Терезів чекають невеликі нездужання і клопоти із серце-

гармонія та порядок. Поведінка або слова Водоліїв можуть

во-судинною системою – вам дошкулятимуть головні болі,

ранити й образити партнера на тривалий час – будьте обачні.

стрибки артеріального тиску. Скорпіони відчують біль і
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першій декаді серпня – дозвольте собі витрати на відпустку

Фінанси

або просто відпочинок. Для Стрільців головне – втриматися

Для Овнів доволі складний місяць – витрати переви-

на плаву та не дати «засохнути» вже перевіреним, старим

щать доходи, а невеликі шанси заробити проявляться аж

джерелам грошей. Козероги лише з другої декади серпня

після 25-го серпня. Заробітки Тельців будуть радше випад-

зможуть помітно відчути зростання свого фінансового благо-

ковими й невеликими, ніж регулярними та пристойними.

получчя. Якогось помітного фінансового зростання в серпні

Близнюки у середині місяця зможуть якщо не заробити

Водоліям не вдасться відзначити, одна з причин – відсутність

зараз, то закласти основи майбутнього фінансового бла-

злагодженої командної роботи. Від початку місяця Рибам не

гополуччя. Стан гаманця Раків у серпні буде стабільним і

слід позичати грошей – вас очікують труднощі з майбутньою

рівним, лише ближче до останніх чисел місяця одержите

їх віддачею.
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