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Ще недавно Дністер кишів
рибою. І осетровою теж

2 стор.

Справедливість по- Що ж сталося з великою рікою?
українськи. Мовою
статистики

Чому вона поволі вмирає?

10 стор.

Змій боятися –
в ліс не ходити
Чернівчани добре знають Театральну площу. Але
такою її збудували не так вже й давно. Ще років 120 тому
це була околиця міста, а далі – ліси. Обов’язком міського
судді було збирати мисливців і відганяти від міста хижих
звірів. Не змінилося ще й два покоління людей, а вже й
сліду немає від диких лісів та звірів... Подібне, боюся,
чекає і на афини…

11 стор.

Буковинські депутати на
«однокласники.ua»

Чи скуштують наші
нащадки «афини»?

12 стор.

2
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Справедливість по-українськи:

Червонець– інваліду, десятки і сотні тисяч – можновладцю
Середній клас, якого нині
практично ще немає в Україні, вже втрачає свої позиції,
Так, за результатами соціологічного опитування громадської організації «Українське демократичне коло»,
67% українців упродовж
останнього року відчули
погіршення матеріального
становища. При цьому 12%
українських сімей бракує
грошей на їжу, а 44% – на
одяг та взуття. Чи не тому
75% громадян України, за
результатами опитування,
готові їхати за межі держави
у пошуках роботи та кращого життя.
Та, навіть за умови таких
не вельми позитивних розкладів для держави, наш
рідний уряд почувається
якнайкраще. Ніщо не може

погіршити його апетит щодо
витрачання бюджетних коштів на власні потреби.
Для прикладу порівняймо такі, як на мене, вбивчі
цифри. На утримання будинку відпочинку «Конча-Заспа», комплексу відпочинку «Пуща-Водиця»
та автобази Державного
управління справами (ДУС,
який в народі називають
Дуся) цього року з бюджету
було виділено 107 млн. гривень. (13,3 млн. дол.). Тоді
як на санаторно-курортне
оздоровлення інвалідів з
подачі Верховної Ради виділили лише 97 млн. грн
(12 млн. дол.). Як відомо,
інвалідів в Україні – 2,6
млн. По скільки виходить
на кожного – порахувати не
важко. А скількох поважних

події

Дискотека: відірвись і
збагатись!
Сумку із 120 доларами та 1500 грн викрав у 41річної жінки молодий хлопець… на дискотеці в одному
з нічних клубів Чернівців. Потерпіла залишилася без
водійських прав і телефону. Правоохоронці затримали
23-річного чернівчанина. Речові докази частково вилучені. Слідство триває.

СГЗ УМВС в Чернівецькій області

Цінні речі транзитом
через Україну

Німецький військовий бінокль в оригінальному
футлярі І пол. ХХ ст. та 5 книг, які мають історичноколекційну цінність вилучили митники у громадянина
Німеччини, який перетинав український кордон.
Під час здійснення митно-прикордонного
контролю ручного багажу та житлового приміщення
фургону, в якому їхали іноземці, у шафі серед книг та
інших речей співробітники служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил виявили незадекларовані та непред’явлені до митного контролю 5
книг та бінокль у шкіряному футлярі. Вилучені предмети перевіряються на експертизі в Службі контролю за
переміщенням культурних цінностей через державний
кордон. Німець прямував з Білорусі до Румунії.
Вирішується питання про відкриття кримінальної
справи.

СГЗ Чернівецької обласної митниці

осіб обслуговують 107 млн.
грн? Верховна Рада – 450,
Кабмін – 1174, Секретаріат
Кабміну 587 та ще 514 осіб
з Адміністрації Президента,
де, до речі, ще взимку працювало 424 особи. Додаємо
й отримуємо 2725 осіб. Утім,
можливо, що ВРУ має свої
окремі кошти, а, ймовірно,
когось я не зарахувала. Тим
паче, що народні депутати,
приміром, відпочивають
сім’ями. Тож для полегшення підрахунку візьмемо круглу цифру – 3 тисячі
урядовців. І виходить, що
на потребу кожного з цих
людей держава витрачає
щорічно майже по 110 тис.
грн. Зауважу, йдеться не про
зарплату.
Та порівнюємо далі, бо, як
казав класик, усе пізнається

Соціальні знижки для
малозабезпеченихвжедіють!
2,5 тис. соціальних дисконтних карток «Єдина соціальна картка» передали цими днями малозабезпеченим і незахищеним мешканцям Чернівців. Ця картка
дозволить людям економити кошти на продуктах харчування, одязі, взутті, і навіть… на металопластикових
вікнах та ювелірних прикрасах.

саме в порівняннні. Фінансування всіх українських бібліотек – а їх, за даним 2002 року,
є нібито 20400 – «з’їдає» 108
млн. грн (13,5 млн. дол.). Це
по 5 тисяч з копійками на рік
на кожну. Як то кажуть, коментарі зайві. Демонструючи
такий нахабний пріоритет
власних потреб над суспільними, влада не може не викликати відрази і вже самим
своїм існуванням підвищувати
градус еміграційних настроїв.
Тому чи варто обурюватися
тим, що буковинці масово
оформляють румунські паспорти? Це роблять навіть мої
колеги, які перебувають на
непоганих посадах. Непатріотично? Факт. Але де нині знайдеш патріота, коли голова у
риби вже згнила...

До проекту вже приєдналися 109 підприємців. Розмір знижок
коливається від 2 до 20% і розповсюджуються на торгові точки,
при вході до яких є наліпки «Єдина картка», а саме: продукти
харчування (гіпермаркет «Караван», торговельні мережі «Ліна»,
«Нива», «Гном»), медикаменти (ТОВ «Комплекс»), промислові
товари, юридичні, поліграфічні, адвокатські послуги тощо.
За словами Наталії БАТРАКОВОЇ, керівника проекту
«Соціальна відповідальність – складова успішного бізнесу»,
підприємців заохочують до участі у проекті – за знижки вони вже
отримують безкоштовну рекламу. У 6 маршрутках на екранах
пасажири можуть побачити слайд шоу про проект і «Соціальну
картку» та підприємства, що залучилися до його реалізації.
Більше тисячі дисконтних карток отримав центр соціального
обслуговування «Турбота».
Загалом, у межах проекту планують розповсюдити 5 тисяч
карток для малозабезпечених та соціально незахищених родин.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

Любов КАФАНОВА, «Версії»

запитуйте-відповідаємо

Що таке реадмісія і чим вона може допомогти?
«Шановна редакціє! Наша область
– заробітчанська. Я, зокрема, теж їздив до
Росії… Але не поталанило. Потім поїхав до
Ізраїлю. Але звідти мене вислали в дуже
негарний спосіб. Довелося і в тюрмі посидіти.
Нині ж, я чув, між державами існують
певні угоди і нібито дають навіть кошти на
повернення додому. Розкажіть, будь ласка,
про це. Михайло ІВАНЮК».
Ось що повідомили редакції у
ВГІРФО УМВС в Чернівецькій
області:
Після Другої світової війни
діяло ліберальне законодавство
стосовно трудової міграції. Тож
західноєвропейські держави почали укладати між собою угоди
про політику стосовно незаконних мігрантів.
Реадмісія (від англійського
дієслова to readmit— приймати
назад) — це взаємні зобов’язання
держав, закріплені в міжнародних
угодах, прийняти назад власних
громадян, а також громадян тре-

тіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на
територію однієї із Договірних
Сторін, або, прибувши законно,
втратили підстави для легального
перебування.
Розширення реадмісійного
простору для України розпочалося від 1993 року з угод із
Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Потім була Литва,
Молдова та Латвія. Нині Україна вже підписала 17 угод про
реадмісію. Крім уже названих,
від 2000 року до 2008-го підписалися угоди з Узбекистаном,

Туркменистаном, Болгарією,
Швейцарією, Грузією, Туреччиною, Росією, Данією, Європейським Союзом, В’єтнамом і
Норвегією.
Угода з Європейським Співтовариством передбачає: реадмісію власних громадян на
батьківщину; реадмісію за прискореною процедурою (тобто
якщо особу було затримано в
прикордонному районі протягом
48 годин з моменту незаконного
перетинання державного кордону); повернення громадян третіх
країн та осіб без громадянства, які
перебували на території держави
на підставі посвідки на постійне
проживання чи візи, а також тих,
які незаконно в’їхали в державу,
або незаконно виїхали з її території; транзитне перевезення наземним, повітряним та морським
видами транспорту.
Директива Європейської
Комісії «Про повернення незаконних мігрантів з третіх країн
на батьківщину» підтверджує
перевагу практики надання

До яких кишень пішли бюджетні кошти?
Незаконні витрати водоканалу
сягнули далеко за півмільйона гривень
Державні кошти, як правило, витрачаються доволі легко – не свої ж бо. Так, за
повідомленням прес-служби КРУ в Чернівецькій області, протягом 2008-2010 років
водоканал оплатив завищену на 308,3
тис. грн вартість виконаних ремонтнобудівельних робіт на насосних станціях.
Сталося це внаслідок завищення сімома
підрядниками обсягів робіт, крім того, вони
завищили в актах приймання виконаних
робіт витрати на експлуатацію машин і
механізмів, загальновиробничих витрат та
неправильно застосували розцінки.

Ревізори виявили також, що 2008-го
року підприємство придбало паливо-мастильні матеріали та щебінь за цінами, які
перевищували середньоринкові. Як результат, державному підприємству, яким
поки що є водоканал, завдано збитків на
260,9 тис. гривень. Зафіксовано також й
інші порушення, що потягнули загальною
сумою на 677,3 тис. грн. Нині вже відшкодовано з них 137,3 тис. грн. А ще на цьому
підприємстві платили повну зарплату
студенту-п’ятикурснику денної форми
навчання, який працював водієм.

За результатами перевірки двох осіб
притягнули до адміністративної відповідальності, а на одну особу складено
протокол про адміністративне правопорушення – порушення законодавства
про здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти, який і передано
до суду. Матеріали ревізії також переда ли
УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області. Мабуть, саме міліція і прокуратура
відповість на запитання, до чиїх кишень
пішли бюджетні гроші.

Вл. інф

державами права добровільного повернення мігрантів над
їх примусовим поверненням.
Воно, як правило, супроводжується наданням відповідної
фінансової допомоги. Якщо
нелегальні мігранти не погоджуються з пропозицією добровільного повернення, у
такому випадку до них може
застосовуватися процедура
примусового повернення, у
тому числі у порядку реадмісії.
У разі примусового повернення
нелегальних мігрантів, країна
яка здійснює його, не надає
особі фінансової допомоги.
Якщо Ви – громадянин України, який повернувся з-за кордону
на батьківщину за програмою
добровільного повернення, або
Вас вислали примусово за процедурою реадмісії і Ви хочете
отримати відповідну допомогу в
Україні, то зверніться за консультацією за тел.: (044) 256-17-88,
або надішліть повідомлення на електронну адресу:
ddgirfo@mvs.gov.ua.

У суботу на Соборній
площі – зірковий
концерт
12-13 серпня буковинці і гості краю побачать захоплюючі змагання автогонщиків – V етап Чемпіонату України з
ралі «Александров-ралі 2011». Нагородження переможців
ралі відбудеться 13 серпня о 18 год. 30 хв. на Соборній
площі. Після – святковий концерт за участю українських
зірок естради.
«Александров-ралі 2011» відбудеться за дещо спрощеним маршрутом, який не потребує перекриття центральних
вулиць і призупинення руху громадського транспорту в
усій центральній частині міста. Але обмеження для руху
будуть.
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нове у законодавстві
Банкам заборонили
самостійно переукладати договори
Раніше вони могли, навіть
не повідомляючи клієнта,
збільшувати розмір процентної
ставки за кредитними
договорами або зменшувати
її розмір за договорами
банківського вкладу
– Це досить значне зрушення, тому що
банки могли, в залежності від ситуації на
фінансовому ринку, вносити певні зміни в
договори в односторонньому порядку, – повідомив Богдан КОВЧ, начальник управління Національного банку України в
Чернівецькій області.
У червні набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків»,
яким внесено зміни до Законів України «Про
Національний Банк України» та «Про банки і
банківську діяльність», отож головний банкір
області на селекторній прес-конференції
розповідав журналістам про нововведення у

банківському законодавстві.
Цим Законом, зокрема, збільшено розмір
статутного капіталу для новостворених банків
з 75 млн. грн до 120 млн. грн, а чинні банки
зобов’язано протягом п’яти років привести
розмір статутного капіталу у відповідність до
вимог Закону.
– Банки мають збільшити свій статутний
капітал. Якщо цього не відбудеться, Нацбанк
вноситиме пропозиції з реорганізації чи приєднання банку, продажу цієї чи іншої банківської системи, – зауважив п. Ковч.
З метою запобігання та протидії легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, у новій редакції Положення про
здійснення банками фінансового моніторингу
затверджено обов’язкову вимогу «моніторити» фінансові операції, якщо сума, на яку
вона проводиться, дорівнює чи перевищує
150 тис. грн.
– Раніше ця сума була вдвічі меншою – 80
тис. грн, – зазначив Богдан Ковч. – І це ще
одне позитивне зрушення, адже відтепер
не кожна операція буде відслідковуватися
комерційними банками.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

У чернівецьких вузах досі
масово готують економістів
Хоча за період кризи 20-30% працівників
банківської сфери втратили роботу

– До кризи на території області кожного
року відкривали свої представництва, філії,
відділення мінімум 5-10 банків. Це давало

молодим людям можливість роботу. З початку
кризи у нас в регіоні розпочав роботу лише
один новий банк, – зазначив Богдан КОВЧ,
начальник управління Національного банку
України в Чернівецькій області. – Це дуже мало.
Наразі, банківський спектр регіону представляють 55 банків України, всього ж в Україні їх
– 172. Отож, ще майже 120 банків мають можливість працювати на теренах області. Тому я
сподіваюся, що наша молодь ще матиме шанс
працевлаштуватися.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Попередньогоголовуподаткової
відновлено на посаді
За вимушений прогул від 7 квітня 2008-го
по 12 травня 2009 року Олександру Фищуку
виплатять 55 тис. грн компенсації
Лише третій керівник,
який очолює протягом останніх трьох років державну
податкову службу України,
несподівано відновив справедливість щодо незаконно знятого з посади у квітні
2008 року голови обласної
податкової адміністрації в
Чернівецькій області О. Г.
Фищука. Нинішнього керіника ДПА області п. Козловського призначено його
заступником. Отакі круті повороти долі вже не є несподіванкою для українських
високопосадовців. Значно
гірше почуваються у цій ситуації працівники обласної
податкової, адже 55 тис. грн
компенсації виплачуватимуться з її фонду зарплати.
До речі, така ситуація є незрозумілою, як і багато чого
іншого у функціонуванні

нашої держави. Адже Фищука знімали не буковинські
податківці. Чому ж тоді саме
вони страждають через провину вищого керівництва,
залишаючись без доплат?
Хіба не логічніше було б,
аби компенсацію повертали
з кишені винного?
Та було б справедливіше, коли й наступні 2 роки
не вилетіли з робочого стажу Фищука. Не з власної ж
волі він залишався вся без
роботи й далі, вже після рішення суду на його користь.
Тим паче, що звертався й у
ДПА України та державну
виконавчу службу. Але там
зволікали. Зрештою, якщо
Олександр Григорович напише позов до суду, то йому
відшкодують і цей втрачений
для стажу період.
Тим часом у податковій

системі України відбувається
реорганізація: ДПА називатиметься ДПС, тобто адміністрація перейменовується
на службу. Тож за 2 місяці
всі податківців писатимуть
заяви на звільнення. Та чи
всіх приймуть назад? Це вже
інше питання.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
«Версії»

Відмотав кабель – відмотай строк!
Незвичайну крадіжку вчинили цими
днями молоді буковинці на «замороженому»
будівельному майданчику Чернівців. Вони
напали на охоронця, побили й оглушили
його, зв’язали та викрали майже 1 тонну мідного кабелю. Охоронець, прийшовши до тями
через дві години після нападу, звільнив ноги
та зі зв’язаними руками побіг до сусіднього
житлового будинку просити допомоги…
Гарячим слідом правоохоронці затримали чотирьох молодиків віком від 19 до 26
років.
За словами Віталія ГРОСУ, начальника
Садгірського райвідділу міліції, органі-

затор проживав біля недобудови, тож саме у
нього й визріла думка «збагатитися». Допомогти погодилися друзі дитинства. Усі хлопці
були безробітними, один з них – колишній
держслужбовець. Свій вчинок вони пояснюють важким матеріальним становищем.
Цікаво, що на «чорному ринку» ціна
краденого сягнула би 50 тис. грн. Але хлопці
віддали крадене підприємцю одного з сіл Буковини, домовившись, що той розплатиться
згодом.
Крадіям загрожує позбавлення волі від
4 до 8 років.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Європейському місту – європейське пиво

«Опілля» варить для чернівчан класичне європейське пиво
Сьогодні дуже мало виробників пива у світі можуть похвалитися, що варять справжнє
живе пиво «від а до я» за старими класичними
рецептами. А в умовах, коли все більше людей
почали перейматися, що вони їдять і п’ють,
європейські виробники пива повертаються
до практики виробництва пива без жодної
хімії. В Україні за такими європейськими
принципами діє завод «Опілля», спеціалісти
якого варять справжнє живе пиво, аналогічне
англійському елю чи класичному баварському світлому пиву. На заводі переконані, що
мешканці справжнього європейського міста
Чернівці повинні пити справжнє європейське
пиво і своїм вибором доводити свою європейськість.
Так, ще у давньому Вавилоні правила
виготовлення пива були викладені у відомому зведенні законів царя Хаммурапі, що
є найбільш значною юридичною пам’яткою
Стародавнього Сходу. У цьому зведенні передбачалися суворі покарання пивоварів,

що розводили пиво водою чи додавали в пиво
неприпустимі добавки. Для винних передбачалося право вибору: бути утопленим у
діжці з зіпсованим пивом або пити його, доки
не впадеш мертвим. Це, звичайно, змушувало виробляти і продавати високоякісне

пиво. Не так жорстоко, але все ж карали,
недобросовісних пивоварів у середньовічній
Баварії, де у 1516 році був прийнятий закон, який регламентував виробництво пива
– Райнхайтсгебот, або в перекладі – «Вимоги
до чистоти». За недотримання цього закону

пивоварів публічно шмагали і забороняли
надалі займатися пивоварінням.
Сьогодні, в цивілізованому світі «покарати пивоварів», які, в гонитві за великими
прибутками, замість класичної рецептури,
готують «пиво» з додаванням різноманітних
хімічних домішок та консервантів, можуть
лише самі споживачі цього хмільного напою.
Саме так, відмовляючись купувати несправжнє пиво, ми караємо тих, хто псує рецептуру
домішками. Як і у виборі продуктів, коли ми
шукаємо овочі і фрукти без нітратів, м’ясну
продукцію без барвників та сої, при виборі
пива люди все частіше обирають справжнє
живе пиво з класичним пивним смаком, головна ознака якого – варіння лише на основі
3 складових: води, ячменю та солоду. Саме
такий рецепт ви зустрінете на пляшках пива
«Опілля», пивовари якого варять класичне
європейське пиво, тому не бояться бути «покараними» ані давніми, ані середньовічними,
ані сучасними методами.
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Максим БУРБАК: «Не треба бути геніальним
шахістом, щоби вирахувати – хто наступний»
Поки українці занурюються у відпочинок,
опозиція пірнає не в море, а в мітинги. Мітингувати
у серпні фізично неприємно, але, очевидно, ситуація
спонукала. І не тільки до мітингів, але й навіть до
певного об’єднання. Приміром, таємничі літери КОД
тепер означають Комітет опору диктатурі. Що ж
змусило зайнятися політикою в аполітичний сезон?
– запитуємо в обласного лідера «Фронту змін»
Максима БУРБАКА.

Цей мітинг був
спонтанним.
Моментальною
реакцією
– Чому «Фронт змін» узяв
участь у солідарному мітингу
опозиції? Що вам до проблем
Тимошенко?
– Це не питання Тимошенко,
Луценка. Гадаю, не треба бути геніальним шахістом, щоби вирахувати
– хто наступний.Це буде знов хтось
із опозиції. Точніше сказати – наступними будемо ми. У широкому
сенсі. Бо ці арешти мають відчутне
політичне забарвлення. У них є політична логіка. І цей бульдозер їде
з 2010 року і він потрохи... навіть
не потрохи, а конкретно руйнує усі
слабкі демократичні засади нашого
молодого суспільства. Ми хочемо,
щоби все повернулося у правове поле. Розглядайте справу по
суті, а не займайтеся політичними
інтригами.
До речі, Яценюк подавав законопроект, в якому була пропозиція,
щоби справи, де передбачається
покарання більше ніж на 5 років,
розглядалися колегіально трьома
суддями. Трьома фахівцями, а не
хлопцем Родіоном Кірєєвим, якого
невідомо звідки вийняли і невідомо
куди, чесно кажучи, потім засунуть.
Я йому, до речі, щиро співчуваю полюдськи, він в ситуації, з якої майже

неможливо вистрибнути.
– Ваші відчуття від мітингу?
– Цей мітинг був спонтанним.
Моментальною реакцією. Звісно,
його варто було б краще організувати. Абсолютно очевидно, що влада
ретельно підбирала момент для арешту. Це зайвий аргумент на користь
того, що справа-таки має політичне
забарвлення. Серпень, всі у відпустці, настрої у людей абсолютно відпочинкові. Тим не менше, ми зібралися
висловити наше ставлення. У цій
частині мітинг виправдав себе.

Схід – Захід: де
жорсткіше?
– Ви самі відчуваєте тиск тут
на місцях, у нашій області?
– (Замислився). Я б сказав так:
у нас все це робиться толерантно...
Коли зустрічаюся з однопартійцями
зі Сходу, вони кажуть, там жорсткіше
щодо опозиції. Там, як за армійським
анекдотом, якщо сказали «люміній»,
то буде «люміній». Взагалі ж то, у нас
щось постійно перевіряють. Але, зауважте, у «Фронті» немає «тушок».
Ну, крім Гаєвської. Хоча, раз на рік і
незаряджена рушниця стріляє. Загалом же, «Фронт змін» – це однодумці.
Ми не продаємо місця у списках. Це і
забезпечує єдність команди.
Подивіться на списки інших партій: там випадкові люди, яких нічого,
за великим рахунком, не об’єднує.
Окрім, звісно, вкладених у розкру-

чений політичний бренд коштів. Ті
партії сипляться як карткова хатка.
Тому вважаю, що ми, фактично,
єдина опозиційна партія на Буковині.
Не тому, що хочу опозиційної корони.
Просто ми – політична сила нової
формації. Ми – інші. В чому інші?
Ось приклад: прем’єр Азаров досі є
прихильником планової економіки.
Ви розумієте, він несе те, що вже
відпрацювало та не може бути актуальним. Це стосується і багатьох
інших партій. Це методи минулого,
які в нинішній ситуації, коли відбулися такі зміни у суспільстві, науці,
просто не можуть спрацювати. Я
розумію, що конкретно Азаров не
може змінитися. І розумію, що він не
може принести чогось іншого. Наша
ж партія орієнтована на новий світогляд, і ми хотіли б навіть відігравати
роль «соціального» ліфту саме для
молодих. Для тих, хто вихований
вже в іншу епоху. Це світогляд нового суспільства: більш відкритого,
багатого, толерантного.

четверта влада

Заява правління Чернівецької
обласної організації НСЖУ
Обговоривши відкритий лист журналістів з приводу
інциденту, що мав місце на сесії Чернівецької міської
ради 28.07.11 р., та з метою запобігти можливим проявам тиску на журналістів та утисків свободи слова з
боку суб’єктів владних повноважень, правління Чернівецької обласної організації НСЖУ
– заявляє про підтримку непорушного права
журналіста на професійну діяльність; право вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на
свій вибір;
– про неприпустимість неетичної поведінки стосовно журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності з боку депутатів чи будь-яких інших суб’єктів
владних повноважень;
– звертається до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних
повноважень області з пропозицією відмінити процедуру акредитації журналістів, продемонструвавши

цим повагу до засад демократії та свободи слова,
гарантованих Конституцією України; забезпечити
виконання законів України про інформацію, зокрема,
«Про доступ до публічної інформації»; унеможливити
прояви тиску на свободу слова та журналістів чи фільтрування інформації; поважати право журналістів на
виконання своєї безпосередньої функції – інформування суспільства;
- нагадує журналістам про такий інститут захисту
їхніх прав як посвідчення особи, а також про обов’язок
об’єктивного і неупередженого висвітлення подій,
явищ суспільного життя.
Напередодні 20-ї річниці Незалежності України
правління обласної організації НСЖУ заявляє про свій
намір послідовно відстоювати права і свободи людини,
в т.ч. право громадян на отримання правдивої інформації, стояти на сторожі свободи слова і демократії.

Обговорено та прийнято 9.08.11 р.
на розширеному засіданні правління ЧОО НСЖУ

Депутати не потрібні
владі
– Скажіть, що в політичних рішеннях рад вас приголомшило, з
чим ви не погоджуєтеся не тільки
як представник політичної сили,
а просто внутрішньо?
– Мене обурили рішення щодо
закриття або реорганізації освітніх
закладів. Це – Чудейський спецінтернат та Будинок учителя.
Щодо знаменитої обласної сесії,
яка не відбулася. Коли заступник
голови ОДА пан Галиць вклав стільки
зусиль, щоби «попіарити» «Фронт
змін». Я відчуваю навіть певну вдячність.
Швидше, не ми зірвали сесію, а
влада не спромоглася її провести.
Вони мають більшість. Але чомусь
всі на морях. А ви, хлопці з опозиції,
працюйте замість нас. На цій сесії
стрижневою мала бути пропозиція,
що голова ОДА і голова облради за
погодженням з головою бюджетної

комісії можуть вносити зміни до бюджету. Ось це приголомшило! Так навіщо тоді депутати? Вони не потрібні
владі. Збирайте нас раз на рік. І все.
І це після того, як стільки теревенили
про міське самоврядування. Такі
рішення фактично його знищують.
Я не кажу про зловживання, але
чомусь гроші спрямовують в ті райони, де влада має хоч якусь виборчу
перспективу.
– А щодо перспектив влади й
опозиції? Ви проводите якісь соціологічні опитування, вивчаєте
настрої людей?
– Моніторимо. Відомо, що рейтинги
влади падають. У нас нещодавно був
проект «Мобільна група». Зустрічі з
виборцями. Я проїхав усіма районами.
Це варто зробити очільникам області.
Люди просто... хаять. Не стільки вже
про проблеми розповідають, як вихлюпують накопичений негатив. Мені
здається, було б цікаво і повчально
послухати невдоволених.

Розмовляв Андрій ПАВЛІВ

Заява обласної журналістської
організації
Напередодні 20-ї річниці Незалежності України правління Чернівецької обласної
організації Національної спілки журнаілстів України (НСЖУ)висловлює стурбованість станом демократії в Україні, хвилею переслідувань та арештів лідерів опозиції,
кульмінацією яких став арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка на
президентських виборах 2010 року здобула прихильність майже половини населення
нашої держави.
Правління Чернівецької обласної організації НСЖУ виступає проти політичних
репересій, будь-яких намагань повернення до радянського авторитаризму, заявляє
про намір неухильно відстоювати свободу слова, права людини задля майбутнього
незалежної демократичної держави.
Звертаємось до голови НСЖУ Ігоря Лубченка з пропозицією звернутись від Національної Спілки журналістів України до Президента України Віктор Януковича – не
допустити утисків демократії у будь-який спосіб, зберегти демократичні завоювання
українського народу, які увінчалися створенням незалежної держави Україна.
Звертаємось до журналістів, керівників засобів масової інформації: неухильно дотримуватись професійних стандартів, принципів та журналістської етики; послідовно
відстоювати конституційні права та свободи громадян, своєю працею допомагати у
розбудові незалежної демократичної держави.

Обговорено та прийнято на засіданні правління ЧОО НСЖУ 9.08.11 р.
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Афіша

«Гаррі Потер та смертельні реліквії. Частина друга»: 18.40;
«Смурфики» 3D: 12.10, 14.20, 16.30, 21.10.
«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Малий зал. «Нестерпні боси»: 12.00, 13.40, 15.30, 17.20,
«Перший месник 3D»: 10.10; «Ковбої проти прибульців 3D»: 19.10, 21.00.
14.30, 19.00, 21.15; «Смурфики»: 12.20, 16.50.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Деревоспів». Виставка творів Володимира Ворончака
«Трансформери-3» в 3D: 14.10, 22.00; «Пірати Карибського моря: (бондарство, різьблення по дереву).
На дивних берегах» 3D: 11.30, 19.25; «Тачки-2»: в 3D: 17.00.
Ювілейна виставка живопису О. Приходнюка (до 75-річчя
від дня народження).
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Виставка вибраних робіт ІІІ Національного фотоконкурсу
Великий зал. «Перший месник» 3D: 10.00, 23.10;
ім. С. Назаренка.
Приватне підприємство «Нива-В.Ш.» (м. Київ, вул. Паньківська, 5) проводить прилюдні торги по
реалізації арештованого нерухомого майна, належного Попову Андрію Миколайовичу, м. Чернівці,
вул. Будівельна, 24/3, ід. номер 2683717678, а саме: Лот № 1. Комплекс будівель ковбасного цеху
загальною площею 1983,70 м.кв., (ковбасний цех літ. А-2, загальною площею 1068,40 м.кв., навіс
літ. Б, загальною площею 138,0 м.кв., забійний цех літ. В, загальною площею 502,70 м.кв., гараж літ.
Г, загальною площею 274,60 м.кв., вбиральня літ. Д, огорожа 1-3, покриття – І,) та знаходиться за
адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н., с. Кадубівці, вул. Українська, 1а. Ковбасний цех літ.
А-2, забійний цех літ. В: фундаменти - бетонні стрічкові, стіни, перегородки - цегляні оштукатурені,
перекриття, покриття - залізобетонні панелі, покрівля рулонна, підлоги бетонні, вікна дерев’яні двостворчаті подвійні, двері дерев’яні одно- та двополі. Внутрішні санітарно-технічні роботи та електроосвітлення. Фізичний знос – 37%. Навіс літ. Б - фундаменти - бетонні стрічкові, стіни - азбоцементні
листи, покрівля односхила, виконана з азбоцементних листів, підлоги – асфальтобетонні. Фізичний
знос – 29%. Гараж літ. Г - фундаменти - бетонні стрічкові, стіни, перегородки - цегляні неоштукатурені, перекриття – деревяне, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги – бетонні, ворота – металеві. Фізичний знос – 60%. Вбиральня літ. Д – цегляна, на одне очко. Фізичний знос – 30%. Огорожа
– залізобетонні плити, металева сітка. Фізичний знос – 20%. Покриття – І – асфальтове. Фізичний
знос – 40%. Будівлі та споруди розміщений орендованій земельній ділянці. Стартова (початкова) ціна
– 465990,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 55918,80 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 29
серпня 2011 року о 12:00 год., за адресою: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гагаріна, 2. Реєстрація
припиняється 29 серпня 2010 року об 11:00 год. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за
його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою:
м. Чернівці, вул. Севастопольська, 18-а Філія 26 ПП “Нива-В.Ш.”. 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. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів,
вихідних і святкових днів. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед
АКІБ „УкрСиббанк”. Довідки за телефоном: 0 372 583339.

теле Версії
УТ-1

ТРК ”Ера”
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини
06.10,07.05,08.05 Спорт
06.15,07.10,08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади, ч. 1
06.35 Вертикаль влади, ч. 2
06.45 Православний календар
07.15 Ера бiзнесу
07.45 М/ф
08.15 Огляд-преси
08.40 Кориснi поради
УТ-1
09.00 Пiдсумки тижня
09.20 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”, 11 с.
10.15 Мiсяць без жiнок
11.00 Перш за все, ми - люди,
2 с.
11.25 Шеф-кухар країни
12.30,18.40,21.35 Дiловий свiт
12.35 Право на захист
12.55 Армiя
13.10 Глибинне бурiння. Вiталiй
Кличко
14.05,16.05,16.30,18.15,22.50
Погода
14.10 Золотий гусак
14.35 Х/ф ”Пiд кам`яним небом”
16.10 Euronews
16.20 Дiловий свiт. Агросектор
16.35 Х/ф ”Веселi Жабокричi”
17.55 Вiкно до Америки
18.20 Новини
18.55 Т/с ”Особисте життя офiцiйних осiб”, 1 i 2 с.
20.45 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Свiт спорту
21.50 Футбольний код
22.55 Трiйка, Кено
ТРК ”Ера”
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади, ч. 1
00.35 Вертикаль влади, ч. 2
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки дня
01.45 Свiт спорту
02.00 Х/ф ”Пiд кам`яним небом”
03.35 Х/ф ”Веселi Жабокричi”
04.50 М/с ”Сандокан”, 13 i 14 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор

1+1

06.05 Т/с ”Тiльки кохання”
07.00 ”Криве дзеркало”
09.10 ”Смакуємо”
09.45 ”Сiмейнi драми”
10.40 ”Не бреши менi”
11.40 ”Шiсть кадрiв”
12.20 Комедiя ”Бережи мене,
дощу”
14.15 Бойовик ”Зворотнiй вiдлiк”

17.45,02.35 Мелодрама ”Дозвольте тебе поцiлувати”
19.30,23.55 ”ТСН”
20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”
21.00,21.30,22.05,02.10 Т/с ”Iнтерни” (2)
22.30 ”Iлюзiя безпеки. Солодке
життя”
23.30 ”Зняти все”
00.10 Х/ф ”Тигр пiдкрадається,
дракон ховається”
04.10 Мелодрама ”Лавина”

Iнтер

05.15 Х/ф ”На мосту”
06.50 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 1. ”Ми наш, ми новий...”
09.20 Т/с ”Повернення Мухтара 2”
10.25 Т/с ”Судмедексперти”
12.30,04.20 ”Знак якостi”
13.15 Т/с ”Спальний район”
14.05 ”Сiмейний суд”
15.00 Х/ф ”Iван Васильович
змiнює професiю”
16.45 ”Чекай на мене”
18.15 Т/с ”Бумеранг з минулого”
19.05 Т/с ”Обручка”, 683 с.
20.00 ”Подробицi”
20.25 Т/с ”Серце Марiї”
21.25 Т/с ”Знахар” (2)
23.20,03.10 Д/ф ”Великi українцi”
00.00,03.35 Д/ф ”Теорiя правди”
01.00 Х/ф ”Сила вiри”
02.45 ”Подробицi” - ”Час”

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей
05.15,06.00,01.55,03.10 Погода
05.20,02.45 Факти
05.30 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
05.55,07.35 Дiловi факти
06.05,09.00,12.55,19.10,01.50
Спорт
06.15 Уральськi пельменi
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.05,19.15,00.50 Надзвичайнi
новини
10.05,16.35 Т/с ”Ливарний”
12.10,13.00,20.10 Т/с ”Братани”
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф ”Квант милосердя”
18.45 Факти. Вечiр
22.35 Факти. Пiдсумок дня
22.50 Т/с ”Смерть шпигунам 2”
02.00 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”
03.15 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”
04.00 Пiд прицiлом
04.45 Т/с ”Герої 3”

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,23.30,04.00 «Час-Тайм»
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40
«Погода на курортах»

ТВА

7.00, 9.50, 17.20, 22.00, 23.55,
4.30 Погода
7.05, 9.55, 17.25, 22.05, 00.00,
4.35 Погода на курортах
7.15 Ранок Надіі
7.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.05, 4.40 Т/С «Модельна агенція Джен Д Кіт»
16.00 Привітай
17.15 Церква і світ
21.00 Провидиця Наталія
21.30, 23.30, 4.00 Теми дня
21.55, 4.25 Я маю право
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.55 Твій спорт
3.30 5.30 Диваки

ТРК ”Україна”

06.00 Срiбний апельсин
06.30 Подiї тижня
07.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 122 с.
08.00 Т/с ”Глухар”
10.00 Т/с ”Глухар. Продовження”, 1 с.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”, 23 i 24 с.
13.00 ”Хай говорять. Тiло напрокат”
14.00 Т/с ”Слiд”

Коміків смішили
80-річні буковинці

Чернівецький кастинг відбувався у кінозалі кінотеатру
«Ефект» упродовж вівторка.
Учасники представляли свої кумедні номери тривалістю
в одну хвилину. Цього дня продюсери прослуховували людей старшого віку. У чергах стояли навіть 80- річні дідусі та
бабусі.
Переможницею стала 47-річна мешканка одного з сіл
Буковини. Тож саме вона і поїде від Чернівців смішити Володимира Зеленського та Михайла Галустяна.

понеділок
понеділок

15 серпня

06.20,18.55,23.45,00.15,04.20
«Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10,23.50,03.25,04.15 «Бiзнес-час»
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50 «Погода в Українi»
09.25,13.20,14.20 «5 елемент»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
10.30,11.30,12.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi»
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi»
15.20,16.20 «Час iнтерв`ю»
17.25 «Територiя закону»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15 «Енергонагляд»
18.45 «Київський час»
19.30 «Час: важливо»
21.00,01.00,05.00 «Час»
22.00,01.50 «Українськi пристрастi»
00.25 «Автопiлот-новини»
00.35,03.55,04.55,05.55 «Огляд
преси»
03.30 «Велика полiтика»
04.30 «Життя цiкаве»

5

15.08-21.08.2011

15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00,19.00,03.30 Подiї
17.15,03.50 Критична точка
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 123 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Глухар. Продовження”, 4 i 5 с.
22.20 Х/ф ”Єлiзавета: Золоте
столiття” (2)
01.30 Х/ф ”Полин - трава окаянна”
03.00 Т/с ”Безмовний свiдок”
(2)
04.30 ”Хай говорять”
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”, 53 с.

Чернівці

07.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.50, 09.00, 13.10, 16.00, 19.40,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 «Служба порятунку»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Біоритм»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
15.30 «Фільми та зірки»
16.05 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Феєрія мандрів»
17.55 «Нафта»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
19.45, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Останній ривок» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00,14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Невигадані історії»
09.30, 12.00, 01.20 Т фільм
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.35 «Святині Буковини»
13.15 «Акценти»
13.55 «Буковинчики - веселичики»
15.05, 00.25, 05.55 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Мистецькі обрії» (рум.
мов.)
18.30 Спорт – тайм плюс»
19.30, 22.00 «Зав’язь»
20.00 «Спорт - драйв»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»

22.30, 04.00 Х фільм
02.30 «Будьте здорові»

ТЕТ

05.45 ”Гола правда”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”, 131 с.
07.00,08.00 ”Телепузики”
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”
09.00 Т/с ”Ранетки”
10.00 Т/с ”Нано любов”, 21 с.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки
та заучки”
12.00 ”Iнтуїцiя”
13.00 ”Давай одружимося”
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
15.30 ”Твою маму!”
16.00 ”Дом 2”
17.00 Т/с ”Унiвер”
18.25 Т/с ”Ранетки”, 26 с.
20.45 Т/с ”Унiвер” (2)
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”
23.00 ”Дурнєв+1”
23.30 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”
00.30 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий” (2)
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.50 ”До свiтанку”

НТН

05.50 ”Легенди бандитської
Одеси”
06.10 Х/ф ”Не клей дурня”
07.55 ”Детективи”
08.30 ”Легальний дохiд”
08.40 ”Правда життя”. Перевiр
себе
09.10,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”
10.05,23.00 Т/с ”Закон i порядок”
11.00,20.20 Т/с ”CSI: НьюЙорк”
12.00 Т/с ”Детективи”
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”
13.25 Т/с ”Небо у вогнi”
15.20 Х/ф ”Визволення”, 1 с.
17.00 Х/ф ”Один i без зброї”
18.30,03.50 ”Агенти впливу”
19.00,21.30,00.00,02.30,05.15
”Свiдок”
00.20 Х/ф ”Лiфт” (3)
02.55 ”Речовий доказ”
04.45 ”Правда життя”
05.35 М/с ”Черепашки-нiндзя”

СТБ

05.20,06.10 Т/с ”Комiсар Рекс”
06.05 ”Бiзнес+”
06.55 ”Чужi помилки. Смертельний дiагноз”
07.55 Х/ф ”Солдат Iван Бровкiн”
09.55 Х/ф ”Весна на Зарiчнiй
вулицi”
11.55 ”Битва екстрасенсiв”
14.05 ”Очна ставка. Купiть дитину”
14.55 ”Давай одружимося”
16.55 ”У пошуках iстини. Калi-

гула: хвороблива пристрасть
iмператора”
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”
19.10 ”Україна має талант! 2”
22.25 ”Очна ставка. Бомбила”
23.20 ”У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир для
Сталiна”
00.20 ”У пошуках iстини. Прокляття колекцiї Iльїна”
01.20 ”Бiзнес +”
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”
02.15 Х/ф ”Застава в горах”
03.50 Нiчний ефiр

Новий канал
05.10 Т/с ”Ранетки”
05.55,07.00 Kids` Time
06.00 М/с ”Новi пригоди Бетмена”
06.20 М/с ”Пригоди Джекi
Чана”
07.05 Т/с ”Веронiка Марс”
08.00,09.05,19.15,00.30 Погода
08.05,15.55 Т/с ”Друзi”
09.10 Х/ф ”Прекрасний”
11.20,19.30 Т/с ”Щасливi разом”
12.20 Батьки i дiти
13.45,20.10 Т/с ”Татусевi дочки”
14.45,15.50 Teen Time
14.50 Т/с ”Дрейк i Джош”
16.50 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”
17.50,21.15 Т/с ”Воронiни”
19.00 Репортер
19.10,00.25 Спортрепортер
22.15,00.40 Новий погляд
23.15 Очевидець
00.35 Служба розшуку дiтей
01.30 Х/ф ”Двадцять баксiв” (2)
02.55 Т/с ”Еврика 4”

К1
06.20 ”Спецiя”
06.50 ”Вайп аут”
09.30 ”КВН”
12.00 ”Бiйцiвський клуб”
13.00,02.10 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
15.00 ”Галiлео”
16.00 Т/с ”Буває й гiрше”
16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”
17.15 Т/с ”Менталiст”
18.10 Т/с ”Солдати”
19.10 ”У пошуках пригод”
21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”
23.50 ”Таємнi знаки. Речi”
03.40 ”Нiчне життя”

вівторок
УТ-1

ТРК ”Ера”
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини
06.10,07.05,08.05 Спорт
06.15,07.10,08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади, ч. 1
06.35 Вертикаль влади, ч. 2
06.45 Православний календар
07.15 Ера бiзнесу
07.45 М/ф
08.15 Огляд-преси
08.40 Кориснi поради
УТ-1
09.00,21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”, 12 с.
10.25 Мiсяць без жiнок
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.05,18.45,21.35 Дiловий свiт
12.15,14.25,16.05,16.30,18.15
Погода
12.20 Крок до зiрок. Євробачення
13.00 Хай щастить
13.20 Темний силует
13.35 Глибинне бурiння. Леонiд
Кравчук
14.30 Х/ф ”Страченi свiтанки”
16.10 Euronews
16.20 Дiловий свiт. Агросектор
16.35 Х/ф ”Благi намiри”
18.20 Новини
19.10 Т/с ”Особисте життя офiцiйних осiб”, 3 i 4 с.
21.25 Свiт спорту
21.50 Слов`янський базар. Концерт майстрiв мистецтв Росiї,
ч. 1
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Слов`янський базар. Концерт майстрiв мистецтв Росiї,
ч. 2
ТРК ”Ера”
23.50,00.30 Пiдсумки
00.00 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади, ч. 1
00.35 Вертикаль влади, ч. 2
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки дня
01.45 Свiт спорту
01.55 Х/ф ”Страченi свiтанки”
03.30 Х/ф ”Благi намiри”
04.55 М/с ”Сандокан”, 15 i 16 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор

1+1

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”
07.00,13.30 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”
08.40,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”
09.35,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”
10.35,17.40 ”Сiмейнi драми”

11.30 ”Не бреши менi”
12.30 ”Iлюзiя безпеки. Солодке
життя”
15.00,05.15 Т/с ”Детективне агентство ”Iван-да-Мар`я”
15.55 ”Шiсть кадрiв”
16.20 ”Мiняю жiнку 2”
19.30,23.55 ”ТСН”
21.00,21.30,22.05,02.10 Т/с ”Iнтерни”(2)
22.30 ”Грошi”
23.30 ”Зняти все”
00.10 Х/ф ”Життєва сила” (3)
02.35 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”
03.25 Х/ф ”Тигр пiдкрадається,
дракон ховається”

Iнтер

04.55,16.00 Т/с ”Каменська 2”
06.35 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 2. ”Мирне лiто 21-го”
09.05 Т/с ”Повернення Мухтара
2”
10.10 Т/с ”Судмедексперти”
12.20,04.15 ”Знак якостi”
13.05 Т/с ”Спальний район”
14.10 ”Сiмейний суд”
15.10 ”Судовi справи”
18.10 Т/с ”Бумеранг з минулого”
19.05 Т/с ”Обручка”, 684 с.
20.00 ”Подробицi”
20.25 Т/с ”Серце Марiї”
21.30 Т/с ”Знахар”. (2 категорiя)
23.25,03.00 Д/ф ”Великi українцi”
00.05,03.25 Д/ф ”Теорiя правди”
01.05 Х/ф ”Мiсiя порятунку” (2)
02.30 ”Подробицi” - ”Час”
02.55 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей

ICTV

05.15,06.00,02.00,03.15 Погода
05.20,02.50 Факти
05.35 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
05.55,07.35 Дiловi факти
06.05,09.00,12.55,19.10,01.55
Спорт
06.15 Уральськi пельменi
07.45 Пiд прицiлом
08.45 Факти. Ранок
09.05,19.15,01.00 Надзвичайнi
новини
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний”
12.15,13.00,22.50 Т/с ”Смерть
шпигунам 2”
12.45 Факти. День
14.35,20.10 Т/с ”Братани”
18.45 Факти. Вечiр
22.35 Факти. Пiдсумок дня
02.05 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”
03.20 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”
04.05 Провокатор
04.50 Т/с ”Герої 3”

5 канал

06.00 Програма передач.

середа
УТ-1
ТРК ”Ера”
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини
06.10,07.05,08.05 Спорт
06.15,07.10,08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади, ч. 1
06.35 Вертикаль влади, ч. 2
06.45 Православний календар
07.15 Ера бiзнесу
07.45 М/ф
08.15 Огляд-преси
08.40 Кориснi поради
УТ-1
09.00,21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 2.
”Дружина Халiфа”, 1 с.
10.25 Мiсяць без жiнок
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.05,18.45,21.35 Дiловий свiт
12.15,14.00,16.05,16.30,18.15,22.35 Погода
12.20 Х/ф ”Два роки над прiрвою”
14.05 Х/ф ”Партизанська iскра”
16.10 Euronews
16.20 Дiловий свiт. Агросектор
16.35 Х/ф ”Наймичка”
18.20 Новини
19.05 Аншлаг. Вибране
19.40 Слов`янський базар. День
1, ч. 1
21.25 Свiт спорту
21.50 Слов`янський базар. День
1, ч. 2
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
ТРК ”Ера”
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади, ч. 1
00.35 Вертикаль влади, ч. 2
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки дня
01.45 Свiт спорту
01.55 Х/ф ”Два роки над прiрвою”
03.30 Х/ф ”Наймичка”
04.55 М/с ”Сандокан”, 17 i 18 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор
1+1
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”
06.05 Т/с ”Тiльки кохання”
07.00,13.25 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”
08.40,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”
09.35,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”
10.35,17.40 ”Сiмейнi драми”
11.30 ”Не бреши менi”
12.30,05.10 ”Iлюзiя безпеки. Апокалiпсис - 2012. Чи справдяться
пророцтва майя”
15.05,04.25 Т/с ”Детективне

агентство ”Iван-да-Мар`я”
16.00 ”Шiсть кадрiв”
16.20 ”Мiняю жiнку 2”
19.30,00.00 ”ТСН”
21.00,21.30,22.05 Т/с ”Iнтерни”
(2)
22.30 ”Особиста справа”
23.30 ”Зняти все”
00.15 Трилер ”Нашестя монстрiв” (3)
01.50 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”.
02.35 Х/ф ”Життєва сила” (3)
Iнтер
04.40,15.55 Т/с ”Каменська 2”
06.20 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 3. ”Схiдний рубiж”
09.05 Т/с ”Повернення Мухтара 2”
10.10 Т/с ”Судмедексперти”
12.20 ”Знак якостi”
13.00 Т/с ”Спальний район”
14.05 ”Сiмейний суд”
15.05 ”Судовi справи”
18.05 Т/с ”Сiмейний будинок”
19.05 Т/с ”Обручка”, 685 с.
20.00 ”Подробицi”
20.25 Т/с ”Серце Марiї”
21.25 Т/с ”Знахар”
23.25,03.25 Д/ф ”Великi українцi”
00.05,03.50 Д/ф ”Теорiя правди”
01.05 Х/ф ”Вибух з минулого”
(2)
02.55 ”Подробицi” - ”Час”
03.20 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.20,06.05,01.55,03.05 Погода
05.25,02.40 Факти
05.35 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
06.00,06.35 Дiловi факти
06.10,09.00,12.55,19.10,01.50
Спорт
06.15 Уральськi пельменi
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.05,19.15,00.55 Надзвичайнi
новини
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний”
12.15,13.00,22.50 Т/с ”Смерть
шпигунам 2”
12.45 Факти. День
14.35,20.10 Т/с ”Братани”
18.45 Факти. Вечiр
22.35 Факти. Пiдсумок дня
02.00 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”
03.10 Т/с ”Термiнатор: Хронiки
Сари Коннорс 2”
03.55 Пiд прицiлом
04.40 Т/с ”Герої 3”
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 «Час-Тайм»
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,-

теле Версії понеділок8 6

16 серпня
06.01,22.30,04.00 «Час-Тайм»
06.15,10.15,13.10,17.05,18.40,23.50 «Погода на курортах»
06.20,18.55,23.15,00.15,04.20
«Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10,23.20,03.25,04.15 «Бiзнесчас»
09.15,11.20,12.20,14.10,16.05,17.55,22.50 «Погода в Українi»
09.25,13.20,14.20 «5 елемент»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
10.30,11.30,12.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi»
10.55,18.10,00.20 «Погода у свiтi»
15.20 «Мотор-ТБ»
16.15,17.15 «Українськi пристрастi»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15,03.30 «Агроконтроль»
18.45,23.00 «Київський час»
19.30,01.50 «Час: важливо»
21.00,01.00,05.00 «Час»
22.00,02.30 «Народний контроль»
23.30 «Територiя закону»
23.55,00.35,03.55,04.55,05.55
«Огляд преси»
00.25 «Автопiлот-новини»
04.30 «Феєрiя мандрiв»

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.30, 8.10, 21.55, 3.55 Я маю
право
6.35, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
23.55, 4.00 Погода
6.40, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
00.00, 4.05 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/с «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.00, 21.00 Провидиця Наталія
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція
Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
3.00 Анатомія культури

ТРК «Україна

06.00 Срiбний апельсин
06.40,17.00,19.00,03.40 Подiї
07.00 Т/с ”Єфросинiя. Продо-

вження”, 123 с.
08.00 Т/с ”Глухар. Продовження”,
3 i 4 с.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”, 25 i 26 с.
13.00 ”Хай говорять. Крадене
щастя”
14.00,22.20 Т/с ”Слiд”
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15,04.00 Критична точка
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 124 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Глухар. Продовження”,
7 i 8 с.
00.00 Т/с ”Закоханий агент”, 1 с.
01.00 Т/с ”Звiр”, 10 с. (2)
01.50 Х/ф ”Єлiзавета: Золоте
столiття” (2)
04.40 ”Хай говорять”
05.25 Т/с ”Любов та iншi дурощi”,
54 с.

Чернівці

07.00, 08.35, 15.00, «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Торгаші» (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 Т/с «Next» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Підводна течія» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 20.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
09.30, 12.00, 14.15, 01.20 Т
фільм
10.25 «Буковинський дивосвіт»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов)
11.10 «Світ слова» (рум. мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
13.15 «На музичній хвилі»
15.15, 00.25, 05.15 «А музика
звучить…»
16.25 «Країна талантів»
17.45, 21.15 «Спорт-тайм»
18.00 «Студія «А-3»

17 серпня
23.50 «Погода на курортах»
06.20,18.55,23.15,00.15,04.20
«Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10,23.20,03.25,04.15 «Бiзнес-час»
09.15,11.15,12.10,14.10,16.10,17.50,22.50 «Погода в Українi»
09.25,13.20,14.20 «5 елемент»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
10.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi»
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi»
11.20 «Енергонагляд»
12.15 «Cканер»
15.20 «Здоровi iсторiї»
16.20 «Арсенал»
17.25 «Вiльна гавань»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15,03.30 «Українська незалежнiсть»
18.45,23.00 «Київський час»
19.30,01.50 «Час: важливо»
21.00,01.00,05.00 «Час»
22.00,02.30 «Акцент»
23.30 «Драйв»
23.55,00.35,03.55,04.55,05.55
«Огляд преси»
00.25 «Автопiлот-новини»
04.30 «Не перший погляд»
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.25
Теми дня
6.25, 8.10, 21.55, 3.50 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.40, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.25, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.50, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.15, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.00, 21.00 Провидиця Наталія
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.50 Радіус
ТРК «Україна
06.10 Срiбний апельсин
06.40,17.00,19.00,03.30 Подiї
07.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 124 с.

19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”, 132 с.
07.00,08.00 ”Телепузики”
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”
09.00 Т/с ”Ранетки”
10.00 Т/с ”Нано любов”, 22 с.
11.00,01.50 ”Гламурнi штучки та
заучки”
12.00 ”Iнтуїцiя”
13.00 ”Давай одружимося”
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
16.00 ”Дом 2”
17.00 Т/с ”Унiвер”
18.25 Т/с ”Ранетки”, 27 с.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2 категорiя)
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”
23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий”. (2 категорiя)
01.00 Т/с ”Антураж”, 34 с. (3
категорiя)
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.50 ”До свiтанку”

НТН

06.00 ”Легенди бандитської Одеси”
06.25 Х/ф ”Один i без зброї”
07.50,12.00 Т/с ”Детективи”
08.30 ”Легальний дохiд”
08.40,19.00,21.30,00.00,02.10,05.10 ”Свiдок”
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”
12.35,19.20 Т/с ”Павутиння 2”
13.30 Т/с ”Небо у вогнi”
15.30 Х/ф ”Визволення”, 2 i 3 с.
18.30 ”Речовий доказ”. Убивцi
лiкарiв
00.20 Х/ф ”Люди-тiнi” (2)
02.35 ”Правда життя”
04.15 ”Агенти впливу”
05.30 М/с ”Черепашки-нiндзя”

СТБ

05.55,06.45 Т/с ”Комiсар Рекс”
06.40 ”Бiзнес+”.
07.45 ”Чужi помилки. Поїздка в
один кiнець”
08.45 ”Чужi помилки. Обличчя
пiд маскою”
09.45 Х/ф ”Не родися красивим”
11.50 Х/ф ”Здрастуйте Вам!”
14.00 ”Очна ставка. Бомбила”
15.00 ”Давай одружимося”
17.00 ”У пошуках iстини. Секрет
вiчної молодостi: елiксир для
Сталiна”

18.00,22.00 ”Вiкна-новини”
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”
19.55 ”Правила життя. Консервована брехня”
20.55 ”Правила життя. Соки, води,
смерть”
22.25 ”Очна ставка. Подзвонiть
мамi”
23.20 ”У пошуках iстини. Наркотики третього рейху”
00.20 ”У пошуках iстини. Примарнi
скарби гетьмана Полуботка”
01.20 ”Бiзнес +”
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”
02.15 Х/ф ”А якщо це любов?”
03.50 Нiчний ефiр

Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”
05.40,06.45 Kids` Time
05.45 М/с ”Новi пригоди Бетмена”
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”
06.50 Т/с ”Веронiка Марс”
07.50,19.00 Репортер
08.00,09.05,19.15,00.55 Погода
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”
09.10 Х/ф ”Полi”
11.15,19.30 Т/с ”Щасливi разом”
12.55 Батьки i дiти
13.55,20.15 Т/с ”Татусевi дочки”
14.50,15.55 Teen Time
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”
16.55 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”
17.55,21.15 Т/с ”Воронiни”
19.10,00.50 Спортрепортер
22.20 Х/ф ”Блейд 2” (2)
01.00 Х/ф ”Я зроблю все, що
завгодно”
02.50 Т/с ”Еврика 4”

К1
06.20 ”Iлюзiї сучасностi”
06.50 ”Країна смiється”
07.00 ”Брама часу”
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”
09.50,15.00 ”Галiлео”
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”
13.00,02.10 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
17.15 Т/с ”Менталiст”
21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”
23.50 ”Таємнi знаки. Речi”
03.40 ”Нiчне життя”
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08.00 Т/с ”Глухар. Продовження”,
6 i 7 с.
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”, 27 i 28 с.
13.00 ”Хай говорять. Дiтям до
16-ти”
14.00,22.20 Т/с ”Слiд”
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15,03.50 Критична точка
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 125 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Глухар. Продовження”,
10 i 11 с.
00.00 Т/с ”Закоханий агент”, 2 с.
01.00 Т/с ”Звiр” (2)
02.40 Т/с ”Вiсяки 2”, 27 с.
04.30 ”Хай говорять”
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”,
55 с.
Чернівці
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Торгаші» (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 Т/с «Next» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55«Афіша»
22.10 Х/ф «Бааль – бог шторму» (2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.2 «Погода»
08.30, 02.30 «Невигадані історії»
09.30 «Світ слова» (рум. мов)
10.25 «Моє сонечко»
10.55 «Милосердя»
11.25, 17.30 ”Зорепад побажань”
”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00, 01.20 Т/фільм
13.20 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов)
14.00 «Реалії»
5.15, 00.25, 05.25 «А музика
звучить…»
16.25 «Буковинчики - веселинчики»
17.55 «Експромт»
18.30 «Палітра»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Буковинська родина»

20.30 «Час країни
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х фільм

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”, 133 с.
07.00,08.00 ”Телепузики”
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”
09.00 Т/с ”Ранетки”
10.00 Т/с ”Нано любов”, 23 с.
11.00,23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”
12.00,01.50 ”Iнтуїцiя”
13.00 ”Давай одружимося”
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
16.00 ”Дом 2”
17.00 Т/с ”Унiвер”
18.25 Т/с ”Ранетки”, 28 с.
20.45 Т/с ”Унiвер”. (2 категорiя)
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий” (2)
01.00 Т/с ”Антураж”, 35 с. (3
категорiя)
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.50 ”До свiтанку”
НТН
06.00 ”Легенди бандитської Одеси”
06.20 Х/ф ”Ралi”
08.00,12.00 Т/с ”Детективи”
08.30 ”Легальний дохiд”
08.40,19.00,21.30,00.00,02.15,05.15 ”Свiдок”
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”
12.35,19.20 Т/с ”Павутиння 2”
13.30 Т/с ”Небо у вогнi”
15.30 Х/ф ”Визволення”, 4 с.
16.50 Х/ф ”Бажаю здоров`я!”
18.30 ”Правда життя”. Безкультурний вiдпочинок
00.30 ”Покер Дуель”
01.30 ”Полiттерор”
02.35 ”Речовий доказ”
03.00 ”Мобiльнi розваги”
03.20 ”Правда життя”
04.25 ”Агенти впливу”
05.35 М/с ”Черепашки-нiндзя”

СТБ

05.50,06.40 Т/с ”Комiсар Рекс”
06.35 ”Бiзнес+”
07.40 ”Чужi помилки. Хто в будинку господар”
08.40 ”Чужi помилки. Проклята
Попелюшка”
09.40 Х/ф ”Дванадцять стiльцiв”
13.00 ”Правила життя. Консервована брехня”

14.00 ”Очна ставка. Подзвонiть
мамi”
14.55 ”Давай одружимося”
16.55 ”У пошуках iстини. Наркотики третього рейху”
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”
18.10 ”Неймовiрна правда про
зiрок”
19.10 ”Зоряне життя. Зорянi
мами 2”
20.10 ”Росiйськi сенсацiї. Зiрка в
подарунок”
21.05 ”Росiйськi сенсацiї. Чорний
гумор”
22.25 ”Очна ставка. Уроки для
дорослих”
23.20 ”У пошуках iстини. Наркотики в СРСР”
00.15 ”У пошуках iстини. Формула радянського терминатора”
01.15 ”Бiзнес +”
01.20 Т/с ”Анатомiя Грей”
02.10 Х/ф ”Одиночне плавання”
03.40 Нiчний ефiр
Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”
05.45,06.50 Kids` Time
05.50 М/с ”Новi пригоди Бетмена”
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”
07.50,19.00 Репортер
08.00,09.05,19.15,00.50 Погода
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”
09.10 Х/ф ”Пожежний пес”
11.50,19.30 Т/с ”Щасливi разом”
12.50 Батьки i дiти
13.55,20.15 Т/с ”Татусевi дочки”
14.50,15.55 Teen Time
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”
16.55 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”
17.55,21.20 Т/с ”Воронiни”
19.10,00.45 Спортрепортер
22.20 Х/ф ”Блейд: Трiйця” (2)
00.55 Служба розшуку дiтей
01.00 Х/ф ”Риба пристрастi”
03.10 Т/с ”Еврика 4”
К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”
06.50 ”Країна смiється”
07.00 ”Прихована реальнiсть”
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”
13.00,02.10 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
17.15 Т/с ”Менталiст”
21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”
23.50 ”Таємнi знаки. Пограбування”
03.40 ”Нiчне життя”
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УТ-1

ТРК ”Ера”
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини
06.10,07.05,08.05 Спорт
06.15,07.10,08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади, ч. 1
06.35 Вертикаль влади, ч. 2
06.45 Православний календар
07.15 Ера бiзнесу
07.45 М/ф
08.15 Огляд-преси
08.40 Кориснi поради
УТ-1
09.00,21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 2.
”Дружина Халiфа”, 2 с.
10.25 Мiсяць без жiнок
11.05 Здоров`я
12.00,18.45,21.35 Дiловий свiт
12.10,16.05,16.30,18.15,22.50
Погода
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я
12.50 Х/ф ”Бризки шампанського”
14.25 Х/ф ”Провал операцiї ”Велика ведмедиця”
16.10 Euronews
16.20 Дiловий свiт. Агросектор
16.40 Х/ф ”Олекса Довбуш”
18.20 Новини
19.05 Без кордонiв
19.40 Слов`янський базар. День
2, ч. 1
21.25 Свiт спорту
21.50 Слов`янський базар. День
2, ч. 2
22.55 Трiйка, Кено, Максима
ТРК ”Ера”
23.00,00.00,00.30 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади, ч. 1
00.35 Вертикаль влади, ч. 2
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки дня
01.45 Свiт спорту
01.55 Х/ф ”Провал операцiї ”Велика ведмедиця”
03.30 Х/ф ”Олекса Довбуш”
04.55 М/с ”Сандокан”, 19 i 20 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор

1+1

06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”
06.05 ”Грошi”
07.05,13.35 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”
08.50,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”
09.45,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”
10.45,17.40 ”Сiмейнi драми”
11.40 ”Не бреши менi”
12.40,05.10 ”Iлюзiя безпеки. По

той бiк життя i смертi. Рай”
15.05,04.25 Т/с ”Детективне
агентство ”Iван-да-Мар`я”
16.00 ”Шiсть кадрiв”
16.20 ”Мiняю жiнку 2”
19.30,23.50 ”ТСН”
21.00 Т/с ”Iнтерни” (2)
21.25 Футбол. Лiга Європи. Днiпро (Днiпропетровськ) - Фулхем
(Лондон)
23.25 ”Зняти все”
00.05 Х/ф ”Вторгнення динозаврiв” (3)
02.15 Т/с ”Одруженi. З дiтьми”
03.05 Трилер ”Нашестя монстрiв” (3)

Iнтер

04.50,15.55 Т/с ”Каменська 2”
06.30 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 4. ”Червоний пiсок”
09.05 Т/с ”Повернення Мухтара
2”
10.10 Т/с ”Судмедексперти”
12.20,04.35 ”Знак якостi”
13.00 Т/с ”Спальний район”
14.05 ”Сiмейний суд”
15.05 ”Судовi справи”
18.05 Т/с ”Сiмейний будинок”
19.05 Т/с ”Обручка”, 686 с.
20.00 ”Подробицi”
20.25 Т/с ”Серце Марiї”
21.25 Т/с ”Знахар” (2)
23.20,03.15 Д/ф ”Великi українцi”
00.05,03.45 Д/ф ”Теорiя правди”
00.50 Х/ф ”Крайнi заходи” (2)
02.45 ”Подробицi” - ”Час”
03.10 Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей

ICTV

05.15,06.00,02.00,03.15 Погода
05.20,02.50 Факти
05.35 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
05.55,07.35 Дiловi факти
06.05,09.00,12.55,19.10,01.55
Спорт
06.15 Уральськi пельменi
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.05,19.15,01.00 Надзвичайнi
новини
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний”
12.15,13.00,22.45 Т/с ”Смерть
шпигунам 2”
12.45 Факти. День
14.35,20.10 Т/с ”Братани”
18.45 Факти. Вечiр
22.30 Факти. Пiдсумок дня
02.05 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”
03.20 Т/с ”Герої 3”

5 канал

06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 «Час-Тайм»
06.15,10.15,13.10,17.15,18.40,-

23.50 «Погода на курортах»
06.20,18.55,23.15,00.15,04.20
«Час спорту»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10,23.20,03.25,04.15 «Бiзнесчас»
09.15,11.20,12.20,14.10,16.10,17.50,22.50 «Погода в Українi»
09.25,13.20,14.20 «5 елемент»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
10.30,11.30,12.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi»
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi»
15.20 «Життя в задоволення»
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмiсiя»
17.25,18.15,03.30 «Акцент»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.45,23.00 «Київський час»
19.30,01.50 «Час: важливо»
21.00,01.00,05.00 «Час»
22.00,02.30 «Хронiка дня»
23.30 «Технопарк»
23.55,00.35,03.55,04.55,05.55
«Огляд преси»
00.25 «Автопiлот-новини»
04.30 «Життя цiкаве»

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.25
Теми дня
6.25, 8.10, 21.55, 3.50 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
23.55, 3.55 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
00.00, 4.00 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.20, 15.30 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.05 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.10 Панно Кохання
14.00 Провидиця Наталія
14.05, 4.10 Т/С «Модельна агенція Джен Д Кіт»
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
23.00 Т/С «Лікарня»
2.05 Т/С «Ворон»
2.50 Анатомія культури

ТРК «Україна
06.00 Срiбний апельсин
06.40,17.00,19.00,03.30 Подiї
07.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 125 с.
08.00 Т/с ”Глухар. Продовження”,
9 i 10 с.

теле Версії
УТ-1
ТРК ”Ера”
06.00 ”Доброго ранку, Україно!”
06.01 Ранкова молитва
06.05,06.30,07.00,07.30,08.00
Новини
06.10,07.05,08.05 Спорт
06.15,07.10,08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади, ч. 1
06.35 Вертикаль влади, ч. 2
06.45 Православний календар
07.15 Ера бiзнесу
07.45 М/ф
08.15 Огляд-преси
08.40 Кориснi поради
УТ-1
09.00,21.00 Пiдсумки дня
09.35 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 2.
”Дружина Халiфа”, 3 с.
10.35 Д/ф ”Самотнiй мандрiвник”
11.20 ”Вiра. Надiя. Любов”
12.10,21.25 Дiловий свiт
12.20,12.55 Погода
12.25 ”Надвечiр`я”
13.00 Наша пiсня
13.40 Околиця
14.05 Х/ф ”Де 042?”
15.25 Euronews
15.35 Дiловий свiт. Агросектор
15.45 Спецпроект ”Про що
кiно?”
18.20 Новини
18.40 Магiстраль
19.00 Шустер-Live
20.10 Слов`янський базар. Сябри збирають друзiв, ч. 1
21.30 Слов`янський базар. Сябри збирають друзiв, ч. 2
22.20 Слов`янський базар.
Концерт майстрiв мистецтв
України
ТРК ”Ера”
23.50,00.30 Пiдсумки
00.00 Погода
00.15 Вертикаль влади, ч. 1
00.35 Вертикаль влади, ч. 2
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Трiйка, Кено
01.25 Пiдсумки дня
01.50 Хiт-парад ”Нацiональна
двадцятка”
02.55 Х/ф ”Де 042?”
04.15 Х/ф ”Василиса Чудова”
05.25 М/с ”Сандокан”, 21 с.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор
1+1
06.00 ”Служба Розшуку Дiтей”
06.05 ”Особиста справа”
07.05,13.30 Т/с ”Тисяча i одна
нiч”
08.45,20.10 Т/с ”Доярка з Хацапетiвки 3”
09.40,18.30 Т/с ”Iсторiя зечки”.
10.40,17.40 ”Сiмейнi драми”
11.35 ”Не бреши менi”

12.35,05.30 ”Iлюзiя безпеки.
Всесвiтнiй потоп як передчуття”
15.00,04.45 Т/с ”Детективне
агентство ”Iван-да-Мар`я”
15.55 ”Шiсть кадрiв”
16.20,03.40 ”Мiняю жiнку 2”
19.30,03.00 ”ТСН”
21.00 Х/ф ”Темний свiт” (2)
23.00 Трилер ”Омен” (3)
01.00 Х/ф ”Вторгнення динозаврiв” (3)

Iнтер
05.00,15.55 Т/с ”Каменська 2”
06.40 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 5. ”Рiк сорок перший”
09.20 Т/с ”Повернення Мухтара 2”
10.20 Т/с ”Останнiй наказ генерала”
12.20,02.35 ”Знак якостi”
13.00 Т/с ”Спальний район”
14.05 ”Сiмейний суд”
15.05 ”Судовi справи”
18.00 Т/с ”Сiмейний будинок”
19.05 Т/с ”Обручка”, 687 с.
20.00 ”Подробицi”
20.25 ”День народження Iнтера”, ч. 1
23.00,03.00 Х/ф ”Полiт порушника”
01.20 ”Подробицi” - ”Час”
01.50 Д/ф ”Великий куш”
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15,06.05,01.15,02.35 Погода
05.20,02.10 Факти
05.35 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
05.55,07.35 Дiловi факти
06.10,09.00,12.55,19.10,01.10
Спорт
06.15 Уральськi пельменi
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.05,19.15,00.10 Надзвичайнi
новини
10.05,16.40 Т/с ”Ливарний”
12.15,13.00 Т/с ”Смерть шпигунам 2”
12.45 Факти. День
14.40,20.10 Т/с ”Братани”
18.45 Факти. Вечiр
22.15 Х/ф ”Кобра”. (2 категорiя)
01.20 Т/с ”Втеча з в`язницi 4”
02.40 Т/с ”Герої 3”
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,22.30,04.00 «Час-Тайм»
06.15,10.15,13.10,17.10,18.40,23.50 «Погода на курортах»
06.20,18.55,23.15,00.15,04.20
«Час спорту»

понеділок
четвер

18 серпня
11.00 Т/с ”Вiсяки 2”, 29 i 30 с.
13.00 ”Хай говорять. Урок для
вчителя”
14.00,22.20 Т/с ”Слiд”
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15,03.50 Критична точка
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 126 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Глухар. Продовження”,
13 i 14 с.
00.00 Т/с ”Закоханий агент”
01.50 Т/с ”Звiр”. (2 категорiя)
02.40 Т/с ”Вiсяки 2”, 28 с.
04.30 ”Хай говорять”
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”,
56 с.

Чернівці

07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Торгаші» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
14.30 «Біоритм»
16.00 Т/с «Next» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25, 21.55«Афіша»
22.10 Х/ф «Інші 9,5 тижня» (2)

ТРК «БУКОВИНА»

06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
08.30 «Будьте здорові»
09.30, 12.00, 14.15, 01.20 Т
фільм
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
“Сузір’я почуттів” (рум. мов.).
13.15 «Країна талантів»
15.15, 00.30, 05.15 «А музика
звучить»
16.25 «Буковинський дивосвіт»
18.00 «Студія «А-3»
19.30 «Палітра»
20.00 «Світ книги»
20.30 «Час країни»

19 серпня

06.30 «Ранок на 5-му»
09.10,23.20,03.25,04.15 «Бiзнес-час»
09.15,11.10,12.20,14.10,16.10,22.50 «Погода в Українi»
09.25,13.20,14.20 «5 елемент»
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
10.30,12.30 «Прес-конференцiї
у прямому ефiрi»
10.55,18.10,00.20 «Погода у
свiтi»
11.15 «Сканер»
15.20 «Своїми очима»
16.20 «Арсенал»
17.25 «Територiя закону»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15,22.00,02.30 «Вiкно у
Європу»
18.45,23.00 «Київський час»
19.30,01.50 «Час: важливо»
21.00,01.00,05.00 «Час»
23.30 «Трансмiсiя»
23.55,00.35,03.55,04.55,05.55
«Огляд преси»
00.25 «Автопiлот-новини»
03.30 «Машина часу»
04.30 «Яппi»

ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 22.15, 3.45 Я маю
право
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.20,
00.15, 3.50 Погода
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.25,
00.20, 3.55 Погода на курортах
6.45, 17.00 Дитяча програма
«Про казки»
7.15 Ранок надіі
8.30, 22.30 Т/С «Служба порятунку 112»
8.55, 15.00 Т/С «Чи боїшься ти
темряви?»
9.20 Т/С «Джин у домі»
9.45, 12.00, 19.30, 00.25 Познайомимось?
12.05, 19.35, 00.30 Панно Кохання
14.05, 4.00 Т/С «Модельна
агенція Джен Д Кіт»
15.30, 2.30 Твій спорт
16.00, 5.00 Привітай
17.15 Церква і світ
21.30, 23.30, 3.00 Теми тижня
23.00 Т/С «Лікарня»
УТ-1
06.00 Срiбний апельсин
06.40,17.00,19.00,03.30 Подiї
07.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 126 с.
08.00 Т/с ”Глухар. Продовження”, 12 i 13 с.
11.00,02.00 Т/с ”Вiсяки 2”

13.00 ”Хай говорять. Досконалi
форми”
14.00 Т/с ”Слiд”
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15,03.50 Критична точка
18.00 Т/с ”Єфросинiя. Продовження”, 127 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Глухар. Продовження”, 16 i 17 с.
22.20 Т/с ”Куля-дура”
04.30 ”Хай говорять”
05.15 Т/с ”Любов та iншi дурощi”, 57 с.

Чернівці
07.00, 08.35, 15.00 «Малятко»
07.10, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.00, 15.30 «Світ мандрів»
08.55, 18.00 Т/с «Торгаші» (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 Т/с «Next» (1)
17.05 Т/с «Студенти» (1)
19.25 «Афіша»
22.10 Х/ф «Жив-був песик»
(1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.00, 14.30, 17.00, 21.15,
03.15 «Музичний експрес»
06.45 «Тайм - аут»
07.00 «Ранок на Буковині»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новини»
08.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
21.55, 00.20 «Погода»
08.30 «Зав’язь»
09.30, 12.00, 01.20 Т фільм
10.25 «Студія «А-3»
11.25 «Буковинчики - веселинчики»
13.20 «Експромт»
14.00, 02.30 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.25, 05.30 «А музика
звучить»
16.25 «Країна талантів»
17.30 «Лідери якості»
17.45 «Європейським шляхом»
18.15 «Толока»
19.30 «Телелітопис краю»
20.00 «Милосердя»
20.30 «Час країни»
21.00 «Вечірня казка»
21.50 «Служба розшуку дітей»
22.00, 04.00 Х фільм

21.00 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 Х фільм
02.30 «Подіум її життя»

ТЕТ

05.45,15.30 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”, 134 с.
07.00,08.00 ”Телепузики”
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”
09.00 Т/с ”Ранетки”
10.00 Т/с ”Нано любов”, 24 с.
11.00,23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”
12.00,01.50 ”Iнтуїцiя”
13.00 ”Давай одружимося”
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
16.00 ”Дом 2”
17.00 Т/с ”Унiвер”
18.25 Т/с ”Ранетки”, 29 с.
20.45 Т/с ”Унiвер” (2)
22.05 Т/с ”Золотi. Барвиха 2”
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий” (2)
01.00 Т/с ”Антураж”, 36 с. (3)
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.50 ”До свiтанку”

НТН

06.00 ”Легенди бандитської Одеси”
06.20 Х/ф ”Бажаю здоров`я!”
07.55,12.00 Т/с ”Детективи”
08.30 ”Легальний дохiд”
08.40,19.00,21.30,00.00,02.20,05.15 ”Свiдок”
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”
11.00,20.20 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”
12.30,19.20 Т/с ”Павутиння 2”
13.30 Т/с ”Небо у вогнi”
15.25 Х/ф ”Визволення”, 5 с.
17.05 Х/ф ”I ти побачиш небо”
18.30 ”Легенди карного розшуку”.
Останнiй бiй Iвана Пахана
00.30 ”Покер Дуель”
01.30 ”Полiттерор”
02.45 ”Речовий доказ”
03.15 ”Правда життя”
04.15 ”Агенти впливу”
05.35 М/с ”Черепашки-нiндзя”

СТБ

06.15 ”Бiзнес+”
06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”
08.05 ”Чужi помилки. Беатрiче
жадає помсти”
09.05 ”Чужi помилки. Обличчя
пiд маскою”
10.05,02.15 Х/ф ”Покровськi
ворота”
13.05 ”Правила життя. Соки,
води, смерть”
14.05 ”Очна ставка. Уроки для
дорослих”

15.00 ”Давай одружимося”
17.00 ”У пошуках iстини. Наркотики в СРСР”
18.00,22.00 ”Вiкна-новини”
18.05 ”Неймовiрна правда про
зiрок”
18.55 ”Моя правда. Лариса Долiна. Стiна плачу”
19.55 Х/ф ”Асс”
22.25 ”Очна ставка. Сльоза дитини”
23.25 ”У пошуках iстини. Третiй
Рейх проти СРСР: як створити
надлюдину?”
00.25 ”У пошуках iстини. Пiонеригерої: правда про мiф”
01.20 ”Бiзнес +”
01.25 Т/с ”Анатомiя Грей”
04.30 Нiчний ефiр

Новий канал
05.00 Т/с ”Ранетки”
05.45,06.50 Kids` Time
05.50 М/с ”Новi пригоди Бетмена”
06.10 М/с ”Пригоди Джекi Чана”
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”
07.50,19.00 Репортер
08.00,09.05,19.15,01.15 Погода
08.05,16.00 Т/с ”Друзi”
09.10 Х/ф ”Майкл”
11.50,19.30 Т/с ”Щасливi разом”
12.45 Батьки i дiти
13.55,20.15 Т/с ”Татусевi дочки”
14.50,15.55 Teen Time
14.55 Т/с ”Дрейк i Джош”
16.55 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”
17.55,21.20 Т/с ”Воронiни”
19.10,01.10 Спортрепортер
22.20 Х/ф ”Сiм” (2)
01.20 Служба розшуку дiтей
01.25 Х/ф ”Я, я i знову я”. (2
категорiя)
02.55 Т/с ”Еврика 4”

К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”
06.50 ”Країна смiється”
07.00 ”Брама часу”
08.00,19.10 ”У пошуках пригод”
10.50,16.00 Т/с ”Буває й гiрше”
11.15,16.30 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”
12.00,18.10 Т/с ”Солдати”
13.00,02.10 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
17.15 Т/с ”Менталiст”
21.00 Т/с ”Мисливцi за чужими”
22.00,00.50 Т/с ”Надприродне”
23.50 ”Таємнi знаки. Зрадники...”
03.40 ”Нiчне життя”

понеділок
п’ятниця
ТЕТ
05.45 ”Твою маму!”
06.10 Т/с ”Iнститут шляхетних
панянок”, 135 с.
07.00,08.00 ”Телепузики”
07.30,08.30 ”Мультик з Лунтiком”
09.00 Т/с ”Ранетки”
10.00 Т/с ”Нано любов”, 25 с.
11.00,23.00 Т/с ”Всi жiнки вiдьми”
12.00,01.50 ”Iнтуїцiя”
13.00 ”Давай одружимося”
14.00,19.20 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
15.30 ”Гола правда”
16.00 ”Дом 2”
17.00 Т/с ”Унiвер”
18.25 Т/с ”Ранетки”, 30 с.
20.45 Т/с ”Унiвер” (2)
22.05,02.50 ”Теорiя зради”
00.00 Т/с ”Клiєнт завжди мертвий” (2)
01.00 Т/с ”Антураж”, 37 с. (3)
01.25 ”Дом 2”. Спецвипуск
03.40 ”До свiтанку”
НТН
06.00 ”Легенди бандитської
Одеси”
06.30 Х/ф ”I ти побачиш небо”
07.50,12.00 Т/с ”Детективи”
08.30 ”Легальний дохiд”
08.40,19.00,21.30,00.00,02.20,05.15 ”Свiдок”
09.00,22.00 Т/с ”NCIS: полювання на вбивцю”
10.00,23.00 Т/с ”Закон i порядок”
11.00 Т/с ”CSI: Нью-Йорк”
12.30 Т/с ”Павутиння 2”
13.30 Т/с ”Iсторiя льотчика”
15.25 Х/ф ”Визволення”, 6 с.
17.00 Х/ф ”Усе, про що ми так
довго мрiяли”
19.20 Х/ф ”Фарт”
00.20 Х/ф ”Пiдземелля” (3)
02.45 ”Правда життя”
04.20 ”Агенти впливу”
05.35 М/с ”Черепашки-нiндзя”
СТБ
06.15,02.25 ”Бiзнес +”
06.20 Т/с ”Комiсар Рекс”
08.05 ”Чужi помилки. Як вижити
нiчному метелику”
09.05 Х/ф ”Невловимi месники”
10.45 Х/ф ”Новi пригоди невловимих”
12.35 Х/ф ”Корона Росiйської
iмперiї, або Знову невловимi”
15.35 ”Моя правда. Свiтлана
Крючкова: жiнка-воїн”
16.35 ”Моя правда. Сергiй
Пєнкин”
17.35,22.00 ”Вiкна-новини”

17.45 ”Моя правда. Бiдна Настя”
18.50 ”Моя правда. Свiтлана
Свiтлична: виноватаЯ”
19.50 ”Зоряне життя. Невiдомi
дiти вiдомих батькiв”
20.50 ”Зоряне життя. Зорянi
усиновлення”
22.25 ”Зоряне життя. Зiркигеї”
23.50 ”Зоряне життя. Перший
сексуальний досвiд зiрок”
01.00 ”Як вийти замiж з Анфiсою Чеховою”
02.30 ”Холостяк”
04.55 ”Холостяк. Як вийти
замiж”
05.50 Нiчний ефiр

Новий канал
04.50 Т/с ”Ранетки”
05.40 Служба розшуку дiтей
05.45,06.50 Kids` Time
05.50 М/с ”Новi пригоди Бетмена”
06.05 М/с ”Сiмейка Аддамс”
06.55 Т/с ”Веронiка Марс”
07.50,19.00 Репортер
08.00,09.00,19.15,00.20 Погода
08.05 Т/с ”Друзi”
09.05 Х/ф ”Ласкаво просимо,
або Сусiдам вхiд заборонено”
11.20 Т/с ”Грань 2”
17.00 Т/с ”Вiдчайдушнi домогосподарки 6”
17.55 Т/с ”Воронiни”
19.10,00.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.15 Хочу на Фабрику!
23.15 Зроби менi смiшно
00.25 Х/ф ”Як я одружився на
вбивцi”
01.50 Т/с ”Еврика 4”
К1
06.00,09.50,15.00 ”Галiлео”
06.50 ”Країна смiється”
07.00 ”Прихована реальнiсть”
08.00,17.50 ”У пошуках пригод”
10.50 Т/с ”Буває й гiрше”
11.15,16.00 Т/с ”Два з половиною чоловiки”
12.00 Т/с ”Солдати”
13.00 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
17.00 Т/с ”Менталiст”
19.45 ”КВН”
22.00,02.30 Т/с ”Надприродне”
23.50 ”Бiйцiвський клуб”
00.50 Х/ф ”Пiджак” (2)
03.50 ”Нiчне життя”

субота
УТ-1
ТРК ”Ера”
06.00 Ранкова молитва
06.05,06.55,07.25 Погода
06.10 М/ф
06.20 Свiт православ`я
07.00 Ера здоров`я
07.30 Кориснi поради
07.45 На олiмпiйський Лондон
УТ-1
08.00 Шустер-Live
09.00 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”, 1-7 с.
16.00,17.55 Погода
16.05 Наша пiсня
16.40 Феєрiя мандрiв
17.05 В гостях у Д. Гордона
18.00 Зелений коридор
18.10 Мирний атом
18.30 Золотий гусак
18.55 Слов`янський базар.
Концерт майстрiв мистецтв
Бiлорусi
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Слов`янський базар.
Закриття
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
ТРК ”Ера”
23.00 Погода
23.05 Ера здоров`я
23.30 Питання з О. Березовською
23.40 Концерт М. Поплавського
”Я - українець”
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки дня
01.35 ТелеАкадемiя
01.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live)
02.15 Х/ф ”Чекай на мене”
03.45 Х/ф ”Назар Стодоля”
04.55 М/с ”Сандокан”, 22 с.
05.25 ”Надвечiр`я”
1+1
06.10 М/ф ”Смурфи”
07.05 ”Справжнi лiкарi”
08.05 ”Свiтське життя”
09.05 ”Хто там?”
10.00, 02.35 Х/ф ”Ледi-яструб”
12.10 Х/ф ”Ера драконiв”
13.50 ”Шiсть кадрiв”
14.45 ”Голос країни”
17.35, 04.30 ”Криве дзеркало”
19.30 ”ТСН”
20.00 Комедiя ”Москва сльозам
не вiрить”
22.50 Х/ф ”Темний свiт” (2)
00.45 Трилер ”Омен” (3)
Iнтер
04.50 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 7. ”Солоний вiтер”

07.00,08.20 ”Городок”
07.30 М/с ”Маша i Ведмiдь”
07.40 М/с ”Вiнкс”
09.00 ”Орел i Решка”
10.00 ”Україно, вставай!”
10.40 ”Вирваний з натовпу”
11.20 Д/ф ”Лариса Голубкiна. Я
тебе нiколи не забуду”
12.25 Т/с ”Замах”, 1-4 с.
17.10 ”Юрмала-2009”
19.05 ”Гаряче крiсло”
20.00 ”Подробицi”
20.25 ”День народження Iнтера”, ч. 2.
23.20 Х/ф ”Вiдьма”
01.20 Х/ф ”Непристойна пропозицiя” (2)
03.15 ”Подробицi” - ”Час”
03.40 Д/ф ”У пошуках НЛО”

ICTV
04.10,04.40 Погода
04.15 Факти
04.45 М/с ”Пригоди майстра
кунг-фу”
05.10 Х/ф ”Крiстофор Колумб”,
1с
06.40 Козирне життя
07.20,01.50 Х/ф ”Нiколи не
говори ”нiколи”
10.15 Велика рiзниця
11.15 Люди, конi, кролики i...
домашнi ролики
11.40 Квартирне питання
12.40 Х/ф ”Зброя”
14.40 Ти не повiриш!
15.40 Пiд прицiлом
16.40 Провокатор
17.40 Максимум в Українi
18.45 Факти. Пiдсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Наша Russia
20.20 Х/ф ”В iм`я короля”
23.00 Т/с ”Рюрiки”
23.30 Х/ф ”Хронiки мутантiв”
(2)
04.05 Х/ф ”Голова над водою”
(2 категорiя)
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01 «Час-Тайм»
06.15,10.10,13.05,17.15,18.40,23.50 «Погода на курортах»
06.20,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 «Час спорту»
06.30,18.45,23.00 «Київський
час»
06.40,11.20 «Автопiлот-тест»
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час
новин»
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода в Українi»
07.20 «Клуб 700»

07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 «Бiзнес-час»
08.15,11.10,16.15,18.10,00.20
«Погода у свiтi»
08.20,14.10,19.15,20.50,00.25
«Тема тижня»
08.30 «Рекламна кухня»
09.20,02.30 «Iнтелект.ua»
10.15 «Здоровi iсторiї»
10.35 «Не перший погляд»
11.35 «Технопарк»
12.15 «Вiкно в Європу»
13.10 «Вперед, на Олiмп!»
13.35 «Драйв»
14.25 «Гра долi» (Я на свiтi
один такий)
15.20,04.30 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16.20 «Арсенал»
17.25 «Феєрiя мандрiв»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15,03.30 «Народний контроль»
19.30,20.05,01.00,01.20,05.00,05.20 «Час iнтерв`ю»
21.00,01.50 «Велика полiтика»
21.30,02.00 «Українська незалежнiсть»
22.00 «Машина часу»
22.30,04.00 «Вiкно до Америки»
23.30 «Яппi»
23.55,00.35,03.55,04.55,05.50
«Огляд преси»

ТВА
6.30, 19.30, 00.05 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
7.45 Панно Кохання
9.00, 12.00, 13.00 Дитяча програма «Про казки»
9.45, 17.15, 21.55, 00.00 Познайомимось?
9.50, 17.20, 23.50 Погода
9.55, 17.25, 23.55 Погода на
курортах
12.30 Анатомія культури
13.20 Так говорить Біблія
14.00 Х/Ф «12 стільців»
15.10, 4.40 Домашні улюбленці
і ветеринари
16.15 Твій спорт
16.45 Радіус
22.00, 2.25 Х/Ф «12 стільців»
23.05 Теми тижня
5.35 Дослідження океанів планети
ТРК «Україна

06.00,05.30 Срiбний апельсин
07.00,19.00,03.40 Подiї
07.20,02.10 Х/ф ”Серце Дракона”

неділя
УТ-1
ТРК ”Ера”
06.00 Ранкова молитва
06.05,06.55,08.15 Погода
06.10 М/ф
06.20 Крок до зiрок
07.00 Д/ф ”Няньки дикої природи”
07.30 Свiт православ`я
07.40 Питання з О. Березовською
07.50 Сiльський час
08.20 Укравтоконтинент
08.40 Моя земля - моя власнiсть
08.50 Кориснi поради
УТ-1
09.00,11.20,16.25,17.50,22.50 Погода
09.05 ”Смiх до коликiв у рiк кролика”
09.45 Крок до зiрок. Євробачення
10.25 Шеф-кухар країни
11.25 Т/с ”Роксолана”. Фiльм 1.
”Настуня”, 8-12 с.
16.00 Золотий гусак
16.30 В гостях у Д. Гордона
17.20 Дiловий свiт. Тиждень
17.55 Мистецький телемарафон до
20-ї рiчницi Незалежностi України.
М. Поплавський
18.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. ”Шахтар” (Донецьк)
- ”Iллiчiвець” (Марiуполь)
19.50 В перервi - Погода
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Головний аргумент
21.55 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
ТРК ”Ера”
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.30 Погода
23.35 На олiмпiйський Лондон
23.50 Оперативний об`єктив
00.15 DW. Новини Європи
00.50 Кориснi поради
УТ-1
01.20 Пiдсумки тижня
02.00 Х/ф ”Волга-Волга”
03.45 Х/ф ”Першокласниця”
04.55 М/с ”Сандокан”, 23 с.
05.25 Околиця
1+1
06.10, 04.35 Комедiя ”Лукас”
08.15 М/ф ”Таємниця третьої
планети”
09.05 ”Лото-Забава”
10.00,04.00 ”Ремонт +”
10.50 ”Смакуємо”
11.25,02.00 ”Одружений за власним бажанням”
12.35,03.00 ”Тиждень без жiнок”
13.45 ”Криве дзеркало”
16.40 Комедiя ”Москва сльозам
не вiрить”
19.30,23.50 ”ТСН-Тиждень”
20.00 ”Голос країни”
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09.20 Т/с ”Карамболь”, 4 i 5 с.
11.10 Т/с ”Куля-дура”, 1 с.
12.10 Гола красуня
13.10 Т/с ”Куля-дура”
16.00,04.00 Т/с ”Дорожнiй патруль”, 4 i 5 с.
18.00 Т/с ”Iндус”, 1 с.
19.20 Україна. 20 рокiв життя
19.25 Т/с ”Iндус”, 3 i 4 с.
22.15 Х/ф ”Єгер”
00.20 Т/с ”Опергрупа”, 9 i 10
с. (2)

Чернівці
07.00, 08.20, 11.10, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25, «Погода»
07.15, 09.00, 12.25 «Малятко»
07.25, 08.30 «У фокусі»
07.50, 21.10 «ФДР-Вісті»
07.35 Kids Flix
07.50, 09.30, 11.50, 16.45, 19.05,
01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25 «Афіша»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.15 «Біоритм»
12.00 «Юний рятувальник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Жив-був песик»
(1)
16.05 «Караоке біля фонтана»
17.10 «Фільми та зірки»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
19.00 «Афіша»
21.30 Х/ф «Тигр і сніг» (1)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.55, 14.00, 19.00, 21.45,
00.00 «Погода»
06.50 «Подіум її життя»
07.35 «Тайм - аут»
08.00 «Толока»
08.45, 12.00, 05.00 Т/фільм
08.55 «Буковинчики-веселинчики»
10.00 «Акценти»
10.30 «На музичній хвилі»
11.00 «Країна талантів»
11.30, 19.05 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів»
(рум. мов.)
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А музика звучить…»
15.00 «Будьте здорові»
16.00 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»

Iнтер
04.40 ”Поки всi вдома”
05.20 Х/ф ”Державний кордон”.
Фiльм 8. ”На дальньому прикордоннi”
07.40 М/с ”Вiнкс”
08.25 М/с ”Маша i Ведмiдь”
08.50 ”Недiля з ”Кварталом”
09.30 ”Школа доктора Комаровського”
10.00 ”Ранкова Пошта з Пугачовою
i Галкiним”
10.35 ”Смачна лiга з А. Заворотнюк”
11.30 Д/ф ”Закохатися в людину.
Iгор Нiколаєв”
12.25 Т/с ”Заручники любовi”,
1-8 с.
20.00,02.40 ”Подробицi тижня”
20.50 Х/ф ”На гачку”
22.50 Х/ф ”Одинак”
00.55 Х/ф ”Людина, що бiжить” (2)
03.25 Д/ф ”Лариса Голубкiна. Я
тебе нiколи не забуду”
04.15 ”Формула кохання”
ICTV
05.25,05.40 Погода
05.30,18.45 Факти
05.45 Квартирне питання
06.35 Анекдоти по-українськи
06.55 Т/с ”Рюрiки”
07.35,23.55 Х/ф ”Вигляд на вбивство”
10.30 Ти не повiриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20,18.55 Спорт
12.25 Стоп-10
13.25,17.40 Наша Russia
14.00 Х/ф ”В iм`я короля”
16.40 Велика рiзниця
19.00 Х/ф ”Пiрати Карибського
моря 3: На краю свiту”
22.35 Голi i смiшнi
02.25 Iнтерактив. Тижневик
02.40 Х/ф ”Хронiки мутантiв” (2)
04.25 Т/с ”Герої 3”
5 канал
06.00 Програма передач.
06.01,09.20 «Вiкно до Америки»
06.15,10.10,13.15,17.10,18.40,23.50 «Погода на курортах»
06.25,08.05,18.55,23.15,00.15,04.20 «Час спорту»
06.35,18.45,23.00 «Київський час»
06.40 «Технопарк»

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.30,03.00 «Час новин»
07.05,09.10,17.50,22.50 «Погода
в Українi»
07.10,08.20,14.15,19.15,20.50,00.25,01.50,05.50 «Тема тижня»
07.20 «Клуб 700»
07.50,08.50,19.55,23.20,03.25,04.15 «Бiзнес-час»
08.15,11.10,12.15,16.15,18.10,00.20 «Погода у свiтi»
08.30,15.20,23.30,04.30 «Рекламна
кухня»
10.15 «Яппi»
10.35 «Феєрiя мандрiв»
11.15 «Трансмiсiя»
11.35,02.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цiкаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.25 «Гра долi» (Я на свiтi один
такий)
16.20,02.00 «Фактор безпеки»
17.15 «Податки»
17.30 «Не перший погляд»
18.00,00.00 «Час новин» (рос.
мовою)
18.15,03.30 «Машина часу»
19.30 «Велика полiтика»
20.05 «Хронiка тижня»
21.00,01.00,05.00 «Час: пiдсумки»
22.00 «Територiя закону»
22.30,04.00 «Час-Тайм»
23.55,00.35,03.55,04.55 «Огляд
преси»
ТВА
6.30, 7.45, 19.30, 00.30 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.45, 17.00 Дитяча програма «Про
казки»
9.15, 17.15, 21.55, 00.25 Познайомимось?
9.20 Вихід є…
9.50, 17.20, 00.15 Погода
9.55, 17.25, 00.20 Погода на курортах
12.00, 6.10 Дослідження океанів
планети
12.50 Радіус
13.20 Так говорить Біблія
14.00 Х/Ф «12 стільців»
15.30, 5.15 Домашні улюбленці і
ветеринари
16.30 Анатомія культури
22.00, 2.30 Х/Ф «12 стільців»
23.30 Теми тижня

ТРК «Україна
06.00 Срiбний апельсин
06.40 Подiї
07.00 Х/ф ”Дiти шпигунiв 2: Острiв
нездiйснених надiй”

ТЕТ
06.30 М/ф
06.45,08.10 ”Телепузики”
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята”
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”
09.35 ”Їж та худни”
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”
11.00,19.25 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
12.40,22.40 ”Одна за всiх”
13.40,00.10 ”Жiноча лiга”
14.40 ”Comedy Woman”
15.30 Т/с ”Унiвер”
16.50 Х/ф ”Раптово вагiтна”
18.30 ”Королева балу”
20.50 Т/с ”Унiвер” (2)
21.45,02.00 ”Теорiя зради”
23.40 ”Дурнєв+1”
00.40 ”Дом 2”
01.35 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.45 ”До свiтанку”
НТН
06.00 ”Легенди бандитського
Києва”
07.20 М/с ”Черепашки-нiндзя”
09.20 Т/с ”Суто англiйськi вбивства”
11.30 ”Речовий доказ”. Убивцi
лiкарiв
12.00 Х/ф ”Фарт”
14.00 Х/ф ”Фронт у тилу ворога”
17.00 Т/с ”МУР є МУР 3”
19.00 Т/с ”Iлюзiя полювання”
23.20 Х/ф ”Здатна на все” (2)
01.30 Х/ф ”Онг Бак: тайський
воїн” (2)
03.15 ”Речовий доказ”
04.10 ”Правда життя”
05.10 ”Агенти впливу”
СТБ
06.10 Х/ф ”Балада про доблесного лицаря Айвенго”
07.50 ”Караоке на Майданi”
08.50 ”Снiданок з Юлiєю Висоцькою”
09.00 ”Їмо вдома”
10.05 ”ВусоЛапоХвiст”
10.50 М/ф ”Пiнгвiни Мадагаскару”
11.50 Х/ф ”Iван Бровкiн на
цiлинi”
13.55 Х/ф ”Асс”
16.00 ”Неймовiрна правда про

зiрок”
19.00 Х/ф ”Не можу сказати
”прощай”
20.55 Х/ф ”Вечiрня казка”
23.05 Х/ф ”Невловимi месники”
00.45 Х/ф ”Новi пригоди невловимих”
02.15,03.35 Х/ф ”Корона Росiйської iмперiї, або Знову невловимi”
03.20 ”Мобiльна скринька”
04.40 Нiчний ефiр

Новий канал
04.25 Т/с ”Ранетки”
06.05 Т/с ”Журнал мод”
07.05 Репортер
07.20 Х/ф ”Яйцеголовi”
09.00 М/с ”Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”
10.00 М/ф ”Пiдводна братва”
11.50 Х/ф ”Ласкаво просимо,
або Сусiдам вхiд заборонено”
13.30 Файна Юкрайна
14.10 Зроби менi смiшно
15.05 Даєш молодь
15.45 Т/с ”Татусевi дочки”
16.55 Х/ф ”Новий хлопець моєї
мами”
18.50 Х/ф ”Чого хоче дiвчина?”
21.00 Х/ф ”Блондинка в законi 2”
23.00 Х/ф ”Холостяцька вечiрка. Остання спокуса” (3)
00.55 Спортрепортер
01.00 Х/ф ”Френкi i Джоннi” (2)
03.05 Т/с ”Еврика 4”
К1
06.40 ”Пройдисвiт”
07.10 ”У пошуках пригод”
09.00 ”Галiлео”
10.00 ”Спецiя”
10.40 ”Вайп аут”
11.40 ”Клiф дайвiнг”
12.00 ”Найрозумнiший”
14.00 Т/с ”Таємницi Смолвiля”
15.50 Т/с ”Два з половиною
чоловiки”
17.50 ”Бiйцiвський клуб”
18.50 ”Городок”
20.15 Х/ф ”Одного разу в Мексицi”
22.20 Х/ф ”Пiджак” (2)
00.20 Х/ф ”Мiсто на кордонi”
(3)
02.15 ”Нiчне життя”

теле Версії понеділок

21 серпня

22.00 Т/с ”Iнтерни” (2)
22.25 ”Голос країни - результати
голосування”
22.55 ”Свiтське життя”
00.25 Х/ф ”Ера драконiв”

18.15 «Реалії»
19.30 «Формула успіху»
20.25 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 00.45 Х фільм
04.20 «Милосердя»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Т/с ”Карамболь”, 7 i 8 с.
12.50 Х/ф ”Єгер”
15.00,04.00 Т/с ”Дорожнiй патруль”
18.00 Т/с ”Iндус”, 5 с.
19.00,03.30 Подiї тижня
19.30 Т/с ”Iндус”, 7 i 8 с.
22.20 Футбольний уiк-енд
23.30 Т/с ”Опергрупа” (2)
01.30 Х/ф ”Щелепи 3” (2)
03.00 Щиросерде зiзнання
Чернівці
07.00, 09.30, 11.00, 12.55, 14.40,
18.30, 21.25, 00.25 «Погода»
07.05 «У фокусі»
07.30 «Малятко»
07.50 «Юний рятувальник»
08.00 Kids Flix
08.10, 09.35, 11.55, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер» (рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
10.35 «Музичний серпантин»
11.05 «Фільми та зірки»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Тигр і сніг» (1)
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
18.35 «Біоритм»
21.00 «Феєрія мандрів»
21.30 Х/ф «Кохання під час чуми»
(2)
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 09.30, 13.00, 15.30, 00.15
«Музичний експрес»
06.35, 11.10, 14.00, 19.15, 21.45,
00.00 «Погода»
06.45, 19.30 «Палітра»
07.35 «Тайм-аут»
08.00, 15.00 «Реалії»
08.45 М/фільм
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 20.25 «Зелений БУМ»
11.35, 17.30 Зорепад побажань”
”Сузір’я почуттів”.(рум. мов.)
12.00, 05.00 Т/фільм
13.30 « У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 03.00 «А м узик а звучить…»
16.00, 22.00, 00.45 Х/фільм

18.00, 21.00 «Подіум її життя»
18.45 «Енциклопедія дизайну
20.45 «Вечірня казка»
03.40 «Телелітопис краю»

ТЕТ
06.30 М/ф
06.45,08.10 ”Телепузики”
07.10,08.35 ”Малята-твiйнята”
07.35,09.00 ”Мультик з Лунтiком”
09.35 ”Їж та худни”
10.00 Т/с ”Хто у домi господар”
11.00,18.55 Т/с ”Моя прекрасна
няня”
12.40,22.40 ”Одна за всiх”
13.05 ”Королева балу”
14.00 ”Єралаш”
14.30 Т/с ”Унiвер”
15.30 Х/ф ”В курсi справи”
17.10,23.10 Х/ф ”Помста придуркiв
2: Придурки в раю”
20.25 Т/с ”Унiвер” (2)
21.45,02.10 ”Теорiя зради”
00.55 ”Дом 2”
01.45 ”Дом 2”. Спецвипуск
02.55 ”До свiтанку”
НТН
06.00 ”Легенди бандитського Києва”
07.15 Т/с ”Мiс Марпл”
09.25 Т/с ”МУР є МУР 3”
11.30 ”Легенди карного розшуку”.
Останнiй бiй Iвана Пахана
12.00,05.05 ”Агенти впливу”
12.30 ”Бушидо. Схiднi єдиноборства”
14.20 Т/с ”Iлюзiя полювання”
19.00 Х/ф ”Чингiсхан”
21.50 Х/ф ”Онг Бак: тайський воїн”.
(2 категорiя)
00.00 Х/ф ”Шаблезуба тварюка”.
(3 категорiя)
01.55 Х/ф ”Здатна на все”. (2
категорiя)
03.40 ”Речовий доказ”

СТБ
04.55 М/ф ”Острiв скарбiв”
06.45 Х/ф ”Чорна стрiла”
08.40 ”Снiданок з Юлiєю Висоцькою”
08.50 ”Їмо вдома”
10.00,23.10 ”Неймовiрнi iсторiї
кохання”
11.00 ”Караоке на Майданi”
12.00 ”Росiйськi сенсацiї. Любити
зiрку”
12.50 ”Росiйськi сенсацiї. Полювання на спiвакiв”
13.45 ”Росiйськi сенсацiї. Зiрка в
подарунок”
14.40 ”Росiйськi сенсацiї. Чорний
гумор”

15.35 ”Зоряне життя. Зорянi мами
2”
16.35 ”Моя правда. Лариса Долiна.
Стiна плачу”
17.40 ”Паралельний свiт”
19.00 ”Битва екстрасенсiв”
21.05 Х/ф ”Довгождана любов”
00.10 ”У пошуках iстини. Примарнi
скарби гетьмана Полуботка”
01.10 ”У пошуках iстини. Формула
радянського терминатора”
02.05 ”У пошуках iстини. Пiонеригерої: правда про мiф”
02.50 ”У пошуках iстини. Прокляття
колекцiї Iльїна”
03.30 Нiчний ефiр
Новий канал
04.30 Т/с ”Ранетки”
06.05 Клiпси
06.35 Т/с ”Журнал мод”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25,11.50 Даєш молодь
09.00 М/с ”Вiтаю в клубi Мiккi
Мауса”
10.00 Х/ф ”Коти проти собак”
12.55 Шоуманiя
13.45 Ексклюзив
14.40 Аналiз кровi
15.05 Info-шок
16.05 Новий погляд
17.05 Т/с ”Воронiни”
18.10 Х/ф ”Блондинка в законi 2”
20.05 Х/ф ”Вiйна наречених” (2)
22.00 Хочу на Фабрику
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф ”Мiсто грiхiв” (3)
02.25 Т/с ”Еврика 4”
К1
06.00 ”Найрозумнiший”
07.10 ”Прихована реальнiсть”
08.10 ”AutoEVO”
08.40 ”Модний круїз”
09.10 ”Галiлео”
10.20,01.10 ”Слiдами пращурiв”
11.00 ”Вхiд заборонено”
11.30 ”Клiф дайвiнг”
12.10 Т/с ”Два з половиною чоловiки”
13.50 ”Якось у мiлiцiї”
15.50 ”Брейн-ринг”
17.00 ”Городок”
18.20 Х/ф ”Одного разу в Мексицi”
20.40 ”КВН”
23.00 ”Що? Де? Коли?”
23.50 ”Не може бути”
00.20 ”Бiйцiвський клуб”
01.30 ”Нiчне життя”
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Нова роль боржника у виконавчому провадженні

Від березня 2011 року змінилася
роль боржника у виконавчому провадженні.
Наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила Закон
України «Про внесення змін до За-

кону України «Про виконавче провадження» та деяких змін до інших
законодавчих актів України щодо
вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб)». Відтоді
Закон України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) викладено
в новій редакції.
Слід зазначити, що, за попередньої редакції Закону, боржник мав
можливість ухилитися від виконання
судових рішень. Фактично кожну
процесуальну дію державний виконавець повинен був погоджувати з
боржником. Водночас нова редакція
звужує права боржника.
Так, в ухваленій редакції Закону передбачено новий механізм

запитуйте – відповідаємо
Захистимо себе самотужки
На вулиці, де я проживаю, влаштували незаконне сміттєзвалище, рештки побутових відходів та сморід не дають спокою.
Чи можемо ми, мешканці нашої вулиці, створити громадську
організацію, яка б захистила наші інтереси і права та діяла в
межах нашого села?
Іван ПОПЕСКУ,
Новоселицький район

Аліна ГУЦУЛ, Провідний спеціаліст Головного управління юстиції в Чернівецькій області:
– Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня
1992 року №2460 дає можливість створити громадську організацію, яка є об’єднанням громадян для задоволення та захисту
своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних, екологічних та інших
інтересів. Відповідно, будь-яка група людей, незалежно від
статі, расової приналежності, віросповідання може об’єднатися
з метою захисту своїх інтересів.
Крім того, законодавством передбачено, що місцева громадська організація може діяти в межах області, району, міста,
району в місті, селища чи села.
Отже, мешканці вашої вулиці можуть зібрати установчі збори
та створити екологічну громадську організацію, яка б, перш за
все, захищала їх інтереси щодо конституційного права на чисте
довкілля. Наступним кроком має бути легалізація громадської
організації.
Для легалізації громадської організації необхідно подати
перелік встановлених Положенням про порядок легалізації
об’єднань громадян і затверджених Кабінетом Міністрів України
від 26 лютого 1993 року №140 документів, а саме: заяву встановленого зразка, протокол установчих зборів, відомості про
склад засновників та про склад керівних органів, статути, документ, що підтверджує юридичну адресу, документ про сплату
реєстраційного збору.
Офіційне визнання громадської організації, діяльність якої
поширюється в межах одного села, здійснюється в органах
місцевого самоврядування даного населеного пункту (сільраді). В триденний термін сільська рада виносить рішення про
реєстрацію громадської організації, або про відмову у реєстрації
в разі, якщо реєстраційні документи подані з порушенням.
Причому, відмова у реєстрації не є перешкодою до повторного
звернення.
Після отримання свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян члени організації можуть розпочинати активну діяльність
із захисту своїх законних інтересів.

реалізації та оцінки арештованого
державним виконавцем майна – виключно на публічних торгах (аукціонах) або на комісійних умовах.
Відповідно до ст. 2 Закону примусове виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб) покладається на державну виконавчу
службу. Ст. 3 Закону передбачає
виконання рішень також й іншими
органами. Ст. 5 Закону передбачає
обов’язковість вимог державного
виконавця.
Вимоги державного виконавця
щодо виконання рішень обов’язкові
для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб
на території України.
Державному виконавцю повинні

бути безоплатно надані у встановлений ним строк інформація, документи
або їх копії, необхідні для здійснення
його повноважень.
Невиконання законних вимог
державного виконавця тягне за
собою відповідальність згідно із
законом.
Ст. 6 Закону передбачено гарантії прав фізичних і юридичних осіб у
виконавчому провадженні.
Державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому
права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення
прав та законних інтересів фізичних
і юридичних осіб.
Державний виконавець роз’яснює особам, які беруть участь у ви-

конавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих
дій, їхні права згідно з вимогами
закону.
Рішення, дії або бездіяльність
державного виконавця можуть бути
оскаржені в порядку, встановленому
Законом.
Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін,
прокурор, експерти, спеціалісти,
перекладачі оціночної діяльності
– суб’єкти господарювання.
Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Аліна ГРУБЛЯК, Провідний
спеціаліст Головного управління
юстиції у Чернівецькій області

ЗапобіганняйпротидіякорупціївУкраїні
Корупціонерів – до Єдиного
державного реєстру порушників закону
З 1 липня 2011 року набрав чинності
Закон України «Про засади запобігання
та протидії корупції» від 07.04.2011 року
№ 3206- VI. Він містить низку новел,
впровадження яких дозволить побудувати ефективну систему запобігання та
протидії корупції.
Як свідчить назва та зміст закону,
пріоритетного значення набуває превентивний підхід до подолання корупції,
що є істотною відмінністю від домінуючого раніше репресивного характеру
законодавства, за якого основна увага
приділялася питанням відповідальності
за корупційні правопорушення. Тож,
як зазвичай кажуть лікарі – «хворобі
краще запобігти, ніж потім боротися з її
наслідками».
Отже зупинимося на найважливіших
положеннях нового закону.
Першочергово, Закон України «Про
засади запобігання та протидії корупції»
значно розширив перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення – антикорупційне законодавство
поширюється не лише на державних
службовців, а й на осіб, які працюють на
державу, але не наділені таким статусом.
Це дозволяє докорінно змінити ситуацію
із високим рівнем зловживання у зонах
підвищеного корупційного ризику, зокрема, таких, як освіта та медицина.
Крім того, за корупційні правопорушення тепер можна притягнути до
відповідальності посадових осіб іноземних держав та міжнародних інституцій, а також представників приватного
сектору.
Закон встановлює також низка обмежень щодо використання службового
становища (заборона з метою одержання вигоди неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні
ними діяльності; неправомірно сприяти у
призначенні особи на ту чи іншу посаду;
втручатися в діяльність інших органів
державної влади; надавати не передбачені законодавством переваги).
Також передбачені обмеження щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Зокрема, публічним
службовцям заборонено займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою
діяльністю (за винятком окремих видів
діяльності), входити до складу керівних

органів підприємств чи організацій, що
мають на меті одержання прибутку.
Власне кажучи, саме ці обмеження
не можна назвати принципово новими,
однак їхній перелік та формулювання у
новому законі є більш чіткими, ґрунтовними та деталізованими.
Варто відзначити, що закон приділяє
значну увагу вдосконаленню механізму
добору на публічну службу. Важливим
елементом цієї процедури є спеціальна
перевірка претендентів на службу. Її
результати будуть визначальними при
вирішенні питання щодо призначення
особи на посаду.
Закон встановлює норми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів.
Так, державні службовці повинні не
допускати будь-яке виникнення конфлікту інтересів, а у разі його наявності
– невідкладно повідомити про це безпосереднього керівника.
Новелою українського антикорупційного законодавства є обмеження
щодо осіб, які припинили публічну
службу. Таким особам забороняється
протягом року з дня припинення служби укладати трудові угоди чи угоди
у сфері підприємницької діяльності з
підприємствами, установами чи організаціями, стосовно яких відповідна особа
здійснювала контрольні чи наглядові
повноваження, приймала управлінські
рішення. Також колишнім службовцям
упродовж зазначеного проміжку часу
забороняється поширювати інформацію,
яка стала відома у зв’язку із виконанням
службових обов’язків, а також пред-

ставляти інтереси осіб у справах, в
яких стороною виступає орган, в якому
працювала дана особа.
Закон не залишає поза увагою актуальне питання фінансового контролю за
доходами публічних службовців, а також
за їх витратами, зберігаючи існуючий на
сьогодні загальний порядок здійснення
такого контролю шляхом щорічного
декларування.
Передбачається також викорінити
практику фінансування державних органів за рахунок тих чи інших фізичних
та юридичних осіб. Бо таке, з дозволу
сказати, спонсорство не сприяє забезпеченню принципу об’єктивності в роботі
цих органів.
Запорукою успіху в запобіганні та
протидії корупції є формування в населення ставлення нетерпимості до її проявів. Тому законом передбачено широке
залучення громадськості до заходів у
сфері подолання корупції.
Закон також чітко розмежовує адміністративну та кримінальну відповідальності за корупційні правопорушення.
Та встановлює обов’язкове звільнення
з роботи осіб, які притягнуті до відповідальності за вчинення таких правопорушень.
Важливим стримуючим від вчинення
корупційних діянь фактором є запровадження Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Василь МАКОВІЙЧУК, начальник
Кіцманського районного управління
юстиції

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Змій боятися – в ліс не ходити
Чернівчани панікують. У місцевих ЗМІ
з’являється інформація про збільшення
кількості змій на Буковині. Масла в вогонь
додають поодинокі чутки про укуси.
Однак у відділі зв’язків із ЗМІ та роботи з
громадськістю УМНС в Чернівецькій області
заспокоюють. Мовляв, ситуація спокійна і
цього року був лише один випадок укусу.

Офідіофобія (Ophidiophobia) – страх перед зміями
– закладена у нас на рівні
інстинктів. І з цим нічого не
вдієш. Украй неприємною є
зустріч з гаддям на відпочинку.
Ще гірше, коли вони нахабно
вриваються на наші подвір’я.
Люди бояться цих плазунів
не тільки за неприємний вигляд чи сичання, а й за їх смертельну отруту. Однак, не всі
змії є отруйними… За даними
журналу «Станіславський
натураліст», в Україні небезпечними для життя є тільки 5
видів: гадюка степова, гадюка
Нікольського, гадюка Ренарда,
гадюка носата і гадюка звичайна. На Буковині водиться
тільки остання. Її ще називають
Гадюкою лісовою.
Відповідної служби, яка
займається ізоляцією плазунів
у Чернівецькій області немає.
Немає й змієловів. Це пов’язують із тим, що Буковина роз-

міщена не в степовій зоні, і змій
тут не так вже й багато.
Якщо раптом сталося так,
що вас укусила змія, негайно
викличте швидку. Що стосується вакцини, то, за словами
Ростислава КАЛОШИНА,
заступника начальника
Головного управління охорони здоров’я ЧОДА , лікувальні заклади області цілком
забезпечені зміїною протиотрутою. Її своєчасно доставлено в усі районні лікарні.

Якщо вас укусила
змія:
…перш за все слід визначити, отруйна вона чи ні. На
місці укусу залишаються сліди
від зубів змії у вигляді двох
серпоподібних смуг, що утворюють напівовал із дрібних
точок. Неотруйна змія залишає
тільки цей слід на шкірі. Якщо
ж укусила отруйна змія, то в

Гороскоп на тиждень

Овен

Телець
передній частині напівовала
між серпоподібними смугами
є дві ранки (сліди від її двох
отруйних зубів), з яких переважно витікає кров.
Отже, якщо вас укусила
отруйна змія, перш за все спробуйте відсмоктати з рани отруту, постійно її випльовуючи.
Не можна цього робити тим, у
кого є поранення слизової губ
або порожнини рота. Рану слід
обробити 5%-им спиртовим
розчином йоду або спиртом.
Відтак необхідно обмежити рухомість потерпілого.
Якщо змія укусила в ногу, прибинтувати її до другої ноги та,
підклавши що-небудь під ноги,
злегка підняти їх. При укусі в
руку необхідно зафіксувати
її в зігнутому положенні. При
сильному болі можна прийняти 1-2 таблетки аналгіну або
баралгіну. Щоб прискорити
виведення отрути, давайте
потерпілому пити більше чаю і

лужної мінеральної води.
Категорично забороняється:
- накладати джгут на кінцівку вище місця укусу. Ця міра
не перешкоджає всмоктуванню і розповсюдженню отрути в
організмі, але порушує кровопостачання в кінцівці та сприяє
розвитку некрозу (омертвіння)
тканин, накопиченню продуктів розпаду в кінцівці та різкому
погіршенню стану хворого
після зняття джгута;
- припікати місце укусу
вогнем, хімічними речовинами;
- розрізати рану у місці
укусу.
Всі ці маніпуляції дуже
шкідливі. Вони призводять до
інфікування ран, які довго не
гояться, сприяють порушенню
обміну речовин у пошкоджених
тканинах.

Близнюки

Рак

За6місяців2011рокунаБуковині
зареєстровано 1464 випадки аскаридозу, 58 – трихурозу, 798 випадків
ентеробіозу, що на 8% менше, ніж за
аналогічний період минулого року.

Збудники ентеробіозу – гострики, сприяють поширенню вторинної інфекції жіночих
статевих органів (особливо у дівчаток), з розвитком запальних процесів.
Продуктиобмінугельмінтівпризводятьдо
алергій, порушують мінеральний обмін, через
що виникають анемії. Загальна слабкість,
головні болі, швидка втома, втрата апетиту,
зниженняпрацездатності,плаксивістьудітей,
поганийсон,можливіепілептиформнінапади,
а іноді тяжкі невиліковні стани – усе це можуть
викликати гельмінти. У деяких випадках
інвазія може протікати з міграцією личинок
в мозок, печінку, міокард з наступним розвитком міокардиту, менінгоенцефаліту тощо.
Механічна дія паразитів на організм
людини багатогранна і часто є основною причиною небезпечних ускладнень.
Деякі паразити так приживаються в
жовчовивідних шляхах, що іноді повністю
блокують відтік жовчі. Такі пацієнти потрапляютьдоінфекційнихстаціонарівздіагнозом
«гепатит», чи в хірургічні з підозрою на жовчнокам’яну хворобу.
Варто згадати про токсокари – гельмінти
собак та кішок, які, потрапляючи в сітківку
ока, можуть стати причиною розвитку
сліпоти.
У зв’язку з міграційними процесами,
виїздом на заробітки в різні країни світу,
розширенням торгових відносин з іншими

державами, в Україну завозяться різні види
гельмінтозів, не характерних для нашої
місцевості. Зараження гельмінтозами найчастіше відбувається в літній період під час
перебування на природі.
95% усіх вражених трихінельозом–ценаслідкивживаннясмачного
шашлика і домашнього сала з прожилками м’яса.
Аби запобігти зараженню паразитами,
дотримуйтесь простих правил:
1. Мийте руки перед вживанням їжі.
2. Обдавайте кип’ятком зелень, овочі,
які подаєте до столу в сирому вигляді.
3. Не купуйте рибопродукти на стихійних ринках, які не пройшли ветеринарносанітарний контроль.
4. Не вживайте в їжу не прожарене
м’ясо.
5. Не купайтеся в невідомих водоймищах.
6. Застосовуйте репеленти з метою відлякування комарів і мошок. (кровососні комахи є переносниками ряду гельмінтозів).
7. Проведіть дегельмінтизацію своєї
собаки та кішки, запобігайте забрудненню
навколишнього середовища їх екскрементами.

Підготувала Любов ПЛАХІНА, «Версії»

Керівник ПМК-76 Василь КАГЛЯНЧУК вітає свій рідний колектив будівельників зі святом:
«Бажаю здоров’я, успіхів, натхнення і благополуччя Вашим сім’ям.
Нехай Ваша праця приносить вам радість і достаток, людям –
затишок зручних осель, а Україні – процвітання!».

На службових теренах імовірні численні конфлікти. У цій ситуації на допомогу прийдуть надійні
друзі, народжені під знаком Стрільця. Готуйтеся
до значних витрат. Вихідні проведіть на природі у
вузькому колі близьких людей.

Вдалий час для просування кар’єрними східцями. Не пропустіть цей рідкісний шанс. Ваша природна чарівність притягує багатьох людей. Якщо
серед них виявиться Овен – знайте, що він принесе
у ваше життя нові фарби і, ймовірно, любов.

Лев

Діва

Не плануйте справи, пов’язані зі значними фінансовими витратами. Матеріальне становище вкрай
нестабільне і може привести до краху. Тиждень
обіцяє численні знайомства, флірт, романи. Зірки
натякають, що хтось із представників знака Козеріг
може запропонувати вам руку і серце.

Терези

Не варто братися за кілька справ одночасно.
Краще зосередитися і домогтися очевидного успіху
в чомусь одному. Вірогідні гучні конфлікти з кимось
із Левів, аж до розриву стосунків. Займіться профілактикою здоров’я і не нехтуйте повноцінним
сном.

Скорпіон

Час, повний спілкувань і переговорів. Заплануйте поїздку, відвідайте друзів і далеких
родичів, випробуйте нові емоції та враження.
Сміливо беріться за будь-які справи. Успіх гарантований. Будьте уважні до Риб. Від них зараз
можна чекати чимало приємних сюрпризів.

Стрілець

Чим більшу професійну активність виявите, тим
вагомішу винагороду отримаєте. Світила радять не
лінуватися і не нехтувати навіть найнуднішими проектами. Легковажне ставлення до другої половини
може поставити під загрозу ваші взаємини. Якщо
знадобиться порадник – шукайте Тельця.

Козеріг

Ви опинитеся в епіцентрі різного роду пліток,
від яких залежатиме ваша репутація і найближче
майбутнє. Прислухайтеся до інтуїції і порад близької
людини, народженої під сузір’ям Скорпіона. Самотні представники знаку, найімовірніше, зустрінуть
любов.

Водолій

Перешкоди, які тривалий час стримували ваше
професійне просування, нарешті, усунені. Саме час
для рішучих дій, завоювання авторитету колег і заохочень із боку керівництва. Ймовірна несподівана зустріч
із давньою любов’ю, а також відновлення розірваної
дружби з кимось із Дів.

або Паразитичні «мешканці» в людському організмі
У моїх друзів, молодої подружньої пари,
захворіла дитина. Її трусило і «било» – напад
нагадував «чорну хворобу». Малюка оглянули лікарі і спрямували до психіатра на
лікування. І тільки щаслива випадковість
– їхні родичі працюють в одній із відомих столичних лабораторій – дозволила встановити,
що у хлопчика глисти. А вони, як наголосила
Мар’яна МИРОНЮК, завідувач паразитологічним відділенням обласної СЕС,
можуть маскуватися під будь-яку недугу.
– Гельмінтоз – найпоширеніше захворювання у світі. Четверта частина людства
вражена гельмінтами. А кількість хворих
вдесятеро перевищує офіційні цифри. І найбеззахиснішими перед паразитами є діти.
Клінічна картина при гельмінтозах різноманітна, в залежності від збудника та стадії
розвитку, він протікає під маскою різноманітних недуг: гострих респіраторних захворювань,пневмоній,гепатитів(міграційнастадія);
а порушення моторної та секреторної функцій
травного тракту призводить до розвитку запальних процесів, дистрофічних змін.

Розміряний плин життя наповнить цей тиждень
спокоєм і гармонією. Щоби не залишитися у програші, не йдіть на повідку у Терезів. Слухайте тільки
внутрішній голос. Фінанси не надто балуватимуть
вас, зате в сімейному житті буде повний порядок.

Незважаючи на повний штиль, ті рідкісні
помилки, які ви допустите в цей період, будуть
коштувати надто дорого. Особливо обережним
варто бути у взаєминах з Водоліями. Не виключені
суперечки в сім’ї і, як наслідок, бажання повної
самотності.

Підготувала Анастасія
ПОЛІЩУК, «Версії»

Нагельмінтозстраждаєкоженчетвертий

Час змінюватися. Відмінний результат матимуть експерименти зі зміною іміджу та різного роду перетворення. У любовних стосунках
візьміть за правило дотримуватися золотої
середини. Чекайте приємних новин від когось
із Раків.

Риби

Відчувши подих попутного вітру, ви кинулися за
новими враженнями і знайомствами. Відмінну компанію в пізнанні нового складуть Близнюки. Професійна
обстановка дозволяє вам робити «все й одразу»,
щедро винагороджуючи за будь-які досягнення.
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ДзеркалоІнтернету:Пробуковинськихдепутатів,аленете…
(Знову ОДНОКЛАСНИКИ. UA)
Один французький старий на ім’я
Фабр жив на околиці містечка і щодня
ходив на сусідній луг, щоби спостерігати життя комах. Щодня десятки
років. Потім він написав наукову книгу «Життя комах» і став знаменитим.
Наше завдання простіше. Подивитися, чим живе і дихає наш політбомонд
у відомих «Однокласниках». Хто

невимушеній домашній атмосфері
не має жоден з місцевих депутатів.
Зображення ці досить дотепні. З них
можна зробити висновок не тільки
про депутатські прихильності, але
й про життя артистів поза сценою.
Все це може розважити випадкового
гостя сторінки. Але одразу ж виникає питання: чому цей чоловік, на

запитували: «Ну, що там у нас із навколишнім середовищем Чернівців»?
І він, ймовірно, відповідав щось таке
сіреньке, невиразне, від чого в’яли
вуха. Але коли б ми спитали: «Пане
Олеже, ну як там вечір з Іллєю Ноябрьовим, як він травить анекдоти?
Який він взагалі?», то почули б у
відповідь таке, що запам’яталося
б надовго. І це, швидше, правило,
аніж виняток. О, скільки ж депутати
могли б нам розповісти про улюблену рибалку, футбол, кулінарні
подвиги тощо!
Іноді, щоправда, непрямо, але
любов і робота десь-десь збігаються.
До цієї думки підштовхнула сторінка
депутата Віталія Червінського, керівника комунального підприємства
міськШЕП. Адже цілий альбом його
фото присвячений власним байкам
(на них краще кататися гарними дорогами). Мотоцикли сфотографовані
у профіль, анфас, в три чверті, на
тлі гламурного кафельного гаражу,

Пан Брижак у житті
виглядає грайливіше, ніж на
передвиборних плакатах
вони, усі ті депутати, багатії, можновладці, яких ми так любимо шпетити
при будь-якій зручній нагоді? Ті
самі, на яких нарікаємо, що вони не
так голосують, щось там крутять з
бюджетом тощо...
До речі, в «Однокласниках»
представлений як не весь склад
буковинських депутатів, то кворум,
принаймні, є. І справді цікаво, за що
вони там голосують? Бадьорі фото
найгламурнішого пана Охотського,
журналіста і депутата Василя Забродського, таємничого багатія Юрія
Борисова і багатьох інших, звісно,
дещо відрізняються від їхніх передвиборчих зображень на сітілайтах. Але й тут серце буковинського
виборця мало б переповнюватися
гордістю. О, яких життєлюбів ми
обрали! Які бадьорі люди керують
нами! Радість, енергія, задоволення
життям у них, як правило, бризкає
через край. До речі, я спочатку піддався спокусі глумливо посміятися
над політиками, як роблять це на
кухнях, чи за кухлем пива багато
моїх дотепних друзів. Але потім мій
настрій змінився у несподіваний бік.
В який саме, скажу наприкінці.
Але спочатку – все ж таки огляд.
Найперше мою дитячу цікавість
привернув колишній депутат міськради Олег Охотський. Протягом
останнього скликання в міськраді
пан Охотський захищав навколишнє
середовище в одній із депутатських
комісій і вирішував питання житловокомунального господарства. І не так,
щоби проявив себе на громадському
поприщі. Але, виявилося, у цієї людини – безодня енергії, а справжня
його любов – зовсім не навколишнє
середовище. Він обожнює естраду. З фото стає очевидним, що пан
Охотський у місті є кимось на кшталт
короля корпоративів. Стільки фото
із українськими знаменитостями у

Подібних фото з естрадними зірками на сторінці
колишнього депутата Охотського рекордна кількість
ністю і гламурністю можуть породити
не одного Че Гевару. Хоча двадцять
років тому наше суспільство вирішило, що багатство – не гріх. Але осад
залишився.
І про гламурність. Чомусь завжди
думав, що гламурні журнали читають
переважно небагаті люди, щоби
помріяти і позітхати. Але очевидно,
що це наївне чтиво призначено саме
для багатих. Саме вони переймаються питанням, про що мріяти, як
жити красиво, як понтово витратити
гроші... Для чогось їх же здобували?
Тому більшість можновладців я б визначив як наївних споживачів. Вони
споживають все найбільш пафосне,
яскраве і блискуче. Крім того, вони
ще люблять бавитися такою іграшкою, як слава. Це, очевидно, останнє
задоволення після всіх інших.

нарешті ніяких понтів».
Однак, повертаючись до Борисова, стає очевидним, що слава його
мало хвилює. Бо його головні іграшки
серйозніші.
Не знаю, чи завжди було цікаво
французу Фабру розглядати на лугу
таємничих створінь. Але мені подивитися цей калейдоскоп захоплень,
амбіцій, любовей, емоцій було цікаво. Чомусь застрягли в свідомості і
вболівальницький шалик Борисова,
і дорога дублянка найвеселішого географа і чиновника Брижака (це б на
передвиборчий сіті-лайт!), і всілякі
дрібнички, про які вже не розповіси
читачам, бо бракує місця. Тож вони
залишаться за лаштунками. Хотілося
б ще додати для надто наївних жертв
політичної пропаганди, що їм корисно
було б подивитися, як буковинські

Таємничий Юрій Борисов зовсім не
таємничий у соціальних мережах
сторінці якого немає жодного фото
природи, займався навколишнім
середовищем?(!)

на тлі багатого двору тощо. Можна
зацінити кожен вигин технодива.
Це любов, панове. Можливо, Чер-

Сталеве обличчя депутата Громадського, сталеве
небо, сталевий бронетранспортер…

Керівник Головного управління охорони здоров’я ОДА
п. Шкробанець чомусь вирішив сфотографуватися саме так
І тут зрозумів, що на різних
прес-конференціях ми, журналісти, запитуємо депутатів завжди не
те. Охотського, наприклад, певно

вінський і буде займатися дорогами.
Або байками?
До речі, фото на сторінці п. Червінського своєю винятковою буржаз-

Утім, не всіх хвилює ця пристрасть.
Таємничий Юрій Борисов, про
вплив якого на буковинські політичні
події всі шепочуться, але ніхто не
пише, в соціальних мережах зовсім
не таємничий. Судячи з фото, він
активний футбольний вболівальник і,
крім того, член закритих англійських
елітних клубів. Особисто я спроб приєднатися до цих клубів робити не став,
відчуваю, що вступний внесок буде
для мене обтяжливим. Але мені цікаво,
чим розважаються в закритих клубах?
Чи не нудно в місцях, де збираються
люди, які плекають переважно свої,
а не чужі амбіції? Мені кілька мільйонерів на це скаржилися. Один з них,
пам’ятаю, забігши в гості, просидів
кілька годин і, коли прощався, з полегшенням зітхнувши, сказав: «Боже,

депутати в «Однокласниках» абсолютно не зважають на політичні пристрасті. Всі дружать з усіма. І, судячи
з цієї соціальної мережі, наші бютівці,
регіонали, нашоукраїнці – одна тепла
компанія.
Наприкінці обіцяв розповісти,
чому мені розхотілося глумливо насміятися над політиками, і що саме я
раптом чіткіше усвідомив, коли прискіпливо, як французький учений,
вглядався в чуже життя? А розгледів
звичайних людей. Таких, які шпетять
політиків за пивком. Я подався в невеличку смішну Інтернет-подорож,
щоби подивитися на НИХ... Цих владних монстрів, цих поганих хлопців. А
побачив НАС.
Усі фото взяті з відкритих сторінок www.odnoklasniki.ua

Сергій Воронцов
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Ще недавно Дністер кишів рибою. І осетровою теж:

Що ж сталося з великою рікою? Чому вона поволі вмирає?
Дністер дає життя мільйонам і мільярдам живих
істот і організмів. Разом зі своїми притоками
становить частину кровоносно-судинної системи
Землі. Та коли ця система зашлаковується, у ній
утворюються тромби. І наша блакитна планета
починає хворіти, а разом із нею – ми...
Цю діалектику усвідомили журналісти України та Молдови, які брали
участь у 5-тиденному сплаві Дністром,
присвяченому екологічним проблемам
басейну цієї річки та шляхам їхнього
вирішення, а також превентивній, тобто попереджувальній ролі екологічної
журналістики.
Дністер , – назву якого часто тлумачать як «велика ріка»,
бо його довжина становить
1352 км, – бере початок в Українських Карпатах на висоті 900
м і тече чотирма областями.
Потім потрапляє до Молдови,
а відтак знову в Україну, де і
впадає через Дністровський
лиман до Чорного моря.
Зараз у басейні Дністра
проживає більше 5 млн. осіб
в Україні та понад 2,7 млн. – У
Молдові.
Програму прес-туру разом із
майстер-класом від Алекса КІРБІ
(Лондон), автора та ведучого багатьох екологічних програм «Бі-бі-сі»,
Сьюзан БООС (Цюріх), редактора
швейцарського тижневика WOZ «Wochenzeitung» («Тижнева газета») та
Олега ЛИСТОПАДА (Київ), провідного
журналіста-еколога України й автора
книжок про довкілля, організували
кілька потужних зеленозорієнтованих
організацій (ЮНЕП / ГРІД-Арендал,
Zoï environment network та асоціацією
«Зелений хрест» (Львів) у рамках проекту ЕЄК ООН-ОБСЄ-ЮНЕП під егідою

міжнародної ініціативи «Навколишнє
середовище і безпека» (ЕNVSEC). Як
зауважив її координатор у Східній
Європі Микола ДЕНИСОВ (ЮНЕП, Женева), цей проект з показовою назвою
«Транскордонне співробітництво та
стале управління в басейні р. Дністер»
має на меті перетворити ризики довкілля на співробітництво. Саме цим
й опікується Ініціатива «Навколишнє
сердовище та безпека». Саме тому
разом, – в одному човні, – й попливли
молдавани та українці. І наскільки
ми всі у цьому світі взаємопов’язані,
невдовзі переконалися наочно. Адже
картини на Дністровському каньйоні
змінювалися від верхів’я до пониззя
разюче.

Забруднювачі – не
прибиральники
Басейн Верхнього Дністра розташований на території Львівської
області, для якої характерний високий рівень господарської діяльності,
– розповідав іхтіолог Тарас Микітчак з
інституту екології Карпат НАН України
А ще тут є чимало підприємств нафто- і
газодобування, чиї відходи без належної фільтрації іноді потрапляють до
річки, яка не здатна самоочиститися
від них.
У басейні Дністра розташувалися три із сотні найбільших
забруднювачів довкілля України. Це, зокрема, АТ «Нафтопереробний комплекс Галичина»

(м. Дрогобич), Роздільське
державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка» та Стебницький «Поліміерал», який
1983 року отруїв Дністер на
довгі десятиліття.
І хоча забруднювачів природи
постійно штрафують, ситуація не поліпшується. А все через те, що очисні
споруди не дають прибутку. Тож їхнє
спорудження лягає повністю на плечі
держави. До того ж часто підприємства, де є очисні споруди, мають
заборгованості з електроенергії. Тому
деколи можуть залишитися й без
світла. А звідси випливає наступна
проблема очисних: через зниження
температур гине сеціально вирощений мул, який очищає воду. Тому його
треба знову закуповувати. А на це
немає коштів.
Третя проблема залежить від екологічної неграмотності населення.
Коли йдуть дощі, до Дністра буквально
стікає з подвір’їв гній та інша органіка.
Крім того, смітники часто облаштовуються прямо на березі річки. Зручно ж!
Річка сама їх чиститить і змиває.

Смертельні фосфати
їмо та п’ємо
А ще нас усіх вразила така картина: вздовж усього берега через
кожні 100-200 метрів народ пере
білизну, рушники, одне слово, все,
що потрібно. При цьому, як правило,
користуються пральним порошком
«Гала», бо він дешевший, мовляв, за
«Аріель». Але завдяки дністровському
кисню все відпирається найкращим
чином. І не хочуть чути жіночки про
те, що саме через фосфати, якими
насичені пральні порошки, ще 1984го року Дністер «зацвів» токсичними
синьо-зеленими водоростями.
Прикметно, що з тарілок, які миються звичними для нас миючими за-

собами, фосфати теж не змиваються,
а потрапляють до шлунку, де наносять
шалену шкоду організму.

Калуська катастрофа
У районі Калуша, що на ІваноФранківщині, розташовані Калуські
поклади калійних солей. Вони розрозблялися ще з 1868 року для отримання
добрив та для хімічного виробництва.
За радянських часів на його базі працював Калуський хіміко-металургійний комбінат, а потім об’єднання
«Хлорвініл». Багатющі поклади полімерних калійних руд давали тоді роботу 17 тисячам людей на 8-ми заводах.
Потім підприємство нібито вмерло, а
нині знов відродилося, але під російькими прапорами «Лукойла».
Радіти б цьому – та не радіється,
хоча ми й відвідали український варіант підприємства – сучасний автоматизований «Лукор», який виробляє
хлорвініл. А неподалік місцевого озера
побачили... сніг. Хоча спека була під
+30 градусів. Нам пояснили, що то
білий хімічний фільтрат, який давно
вбив усе живе довкола. І що коли зайти до цього озера, то з нього вже не
вийти. Бо тут накопичені багаторічні
залишки (так звані хвости) виробництва полімерних матеріалів. Ось вони
й вилазять уже навіть із-під землі.
Зрозуміло, з ними щось треба робити.
Та, завдяки складним майновим і
фінансовим перетворенням, виникла
дивна ситуація: прибуток отримують
господарі підпримства, а його екологічні проблеми вирішує держава.
Серед найгостріших – три:
1. Плотина озера відстійника з рідкими відходами виробництва (хвостосховище), яке вже не відповідає нормам
безпеки, може не витримати, і тоді вміст
цього «мертвого моря» потрапить у
Дністер. Наслідки перевершать Стебниківську трагедію 1983-го.
2. Полігон, розташований в околицях Калуша, – єдине в Європі схо-

вище токсичних відходів такого типу,
зберігає біля 12 тис. тонн гексахлорбензолу, що визнається речовиною
найвищого класу небезпеки. Це третина усіх токсичних відходів України.
3. Численні провалля земної поверхні над шахтами, розташованими
під Калушем, та засолення водоносних
горизонтів у місті й селах Кропивник і
Сивка-Калуська, через що відселенню
підлягають десятки тисяч калушан. Та
й чи треба говорити, що підземні води
течуть у Дністер?... Сталася ж ця біда
через неправильні рішення, прийняті
колись щодо розташування та експлуатації хвостосховищ. Як наслідок,
була порушена екологічна рівновага у
товщі гірських порід Калусько-Голинського родовища калійних солей.
Координатор Міжнародної ініціативи «Навколишнє середовище та
безпека» географ Микола Денисов,
який мандрував з нами, розповів, що
в 2010-му комісії ООН і НАТО провели
тут ретельні дослідження, виробили
рекомендації щодо утилізації небезпечних хімікатів. Результат начебто
не змусив себе чекати: у тому ж році
спеціальним законом Калуш і прилеглі
до нього села оголосили зоною надзвичайної екологічної ситуації. Уряд
виділив 497 млн. грн (!) для вирішення
проблеми, але ...
Дізнавшись, що до Калуша приїхали журналісти, до них звернувся
колишній місцевий депутат, голова
екологічного НГО «Зелений світ Карпат» Михайло Довбенчук. Він запевнив,
що нічого не змінилося і вручив цілу кіпу
документів, які це підтверджують. Зараз
він веде нерівний бій з чиновниками,
намагаючись дізнатися, куди поділися
ці гроші. Адже зараз Калуш просить додатково ще 168 мільйонів гривень.
Далі: Наскільки чистий Дністер?
Куди поділися блискучі ібіси? Чи так
безпечна ГАЕС – у наступних числах
газети.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Любителі шаленого життя і швидкості зібралися на фест!

СпокійнаізатишнаЗаставнанадекількаднівпотонулаугуркотімоторів,гучніймузиціта…шкіряномувбранні. Тамуже
вчетверте зібралися прихильники свободи і драйву, щоби провести щорічний байк-фест «Мотобуковина»
Сотні байкерів та любителів року й етно не тільки
з усієї України, але й з Білорусі, Польщі, Росії та Естонії
розбили наметове містечко на березі Панського ставка, де протягом 5-7-го серпня й відбувся черговий
міжнародний фестиваль. У його програмі був не
просто проїзд колони байкерів, а й показ ретро-автомобілів, виступи буковинських, західноукраїнських
і столичних гуртів. Для шанувальників електронної
музики організатори запросили діджеїв DISа та MONROE. Крім того, всі охочі отримали можливість вперше
за історію байк-фесту позмагатись за кубок Буковини
із верхової їзди в селі Реваківці, що в 30-ти кілометрах
від Заставни. Цікаво було спостерігати, як власники
залізних коней приборкували живих красенів!
Ярмарок народних промислів, майстер-класи
народних умільців, конкурси на кращий байк і тату,
спортивні розваги органічно вплелися у хід фесту,
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прикрасивши собою територію комплексу «Корчма
над Панським ставом». У розпорядженні відпочивальників були також ресторан «Корчма», торговельні точки харчування, пункти продажу сувенірів
з атрибутикою фестивалю тощо.
Заставнівський байк-фест уже вкотре став
чудовою можливістю зустрітися разом усім поціновувачам шаленого життя і швидкості, тим, кого, незважаючи на різний вік, статус і професію, об’єднує одне
– любов до залізних коней! А оскільки мер Заставни
Ярослав Цуркан теж є великим прихильником мотобайків, то не дивно, що місцева міськрада посприяла
проведенню фестивалю. Більше того, вже сьогодні
заставнівці запрошують усіх на його перший ювілей,
який відбудеться наступного року!

Діана ПОПОВА, Альона РУДНИЦЬКА, «Версії»
Фото Антона БУРАЧЕКА
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