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абзац новин

М

олокопродукти, якими годують
дітей в оздоровчих таборах, не
відповідають нормам. За результатами перевірок, проведених контрольними органами, найбільше відхилень
знайдено у вершковому маслі: у 3-х з
6 зразків виявлені рослинні жири. Не
передбачені ДСТУ сторонні домішки
виявлені й у сметані: замість сметани
дітям давали «сметанний продукт».

С

виней із Запоріжжя до Чернівців
не пустять. Аби запобігти занесенню збудника африканської чуми свиней
до обласного центру, міська рада заборонила ввезення на територію міста
свиней, продукції та сировини з них і
кормів з території Запорізької області.

Ч

отирьох буковинців висунули на
номінацію «Герой-рятівник року».
На Буковині трапилося трио собливих
випадки,к оли молоділ юди,р ятуючил юдськіж
 иття,р изикувалис воїм. Ці люди – 25річнийІ ванЦ
 апізС
 окирянського району,
якийу рятувавд ворічногох лопчика,щ
 о
впавд ок риниці,В
 адимР оманюк,я кий
урятувавл юдину,щ
 оп
 отопалав р ічці,
та14-річнийІ ванД
 оскалюк і 13-річний
ДмитроД
 убен, яків рятувалид вохд орослихж
 інок,щ
 ол едьн
 ев топилисяу Пруті.

Д

воє професорів ЧНУ ввійшли до
рейтингу 100 найкращих науковців України з фізичних і технічних
наук. Зокрема, до рейтингу потрапили
професор, декан інженерно-технічного
факультету Олег Ангельський (14 місце) і професор, проректор з наукової
роботи Олександр Ушенко (37 місце).

Б

уковинські школи тепер цілковито забезпечені автобусами.
Керівництво області вручило ключі від 33
шкільних автобусів директорам навчальних закладів краю. Загалом в автопарку
освітянських закладів краю нині нараховуються 132 шкільні автобуси.

У

муздрамтеатрі нова завіса. Вона
виготовлена з тканини, яка не горить,
і є точною копією попередньої завіси.
Загалом київські дизайнери використали близько 220 погонних метрів темної
червоної тканини і золоту нитку.

У

Чернівцях з’являться нові сміттєвози й контейнери для сміття. Цього
тижня запрацювали 2 нові машини з відкачування нечистот, а вже найближчим часом, після проходження сертифікації, працюватиме машина для збирання сміття, яку
замовили в Німеччині. Крім того, планують
докупити ще 50 сміттєвих контейнерів.

К

афедральний собор у центрі
Чернівців хочуть перефарбувати. На цьому наполягає відділ охорони культурної спадщини міськради.
Йдеться про фасад храму, який адміністрація церкви без погодження пофарбувала у яскраво-рожевий колір.

Н

авчальний рік розпочнеться у
суботу, 1 вересня. Цього дня освітяни проведуть традиційне свято «День
знань». Поточного навчального року
заняття організовуватимуть за звичайною
семестровою системою: I семестр – від
1 вересня до 28 грудня, II семестр – від
14 січня до 24 травня. Осінні канікули
орієнтовно заплановані від 29 жовтня до
4 листопада, зимові – від 29 грудня до 13
січня, весняні – від 25 до 31 березня.

Н

а Кобилянській перехожих вчили
плести з лози. Біля краєзнавчого музею
майстер з лозоплетіння Микола Чорнописький провів майстер-клас для всіх охочих –
можна було дізнатися про ази збирання і підготовки лози, навчитися робити прості речі
власноруч, придбати вже готові вироби.

Передплатний індекс

09584

Передплатний індекс 09584
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Виготовив, придбав чи перевозиш
фальсифіковані ліки? – До буцегарні!

Від 1 серпня цього року набув чинності
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за фальсифікацію або обіг
фальсифікованих лікарських засобів». Цим
законом виключено адміністративну відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів,
яка передбачала штраф, і залишено виключно
кримінальну, яку суттєво посилено. Відтепер

виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут
завідомо фальсифікованих лікарських засобів
караються позбавленням волі терміном до 5 років. За такі ж дії, якщо вони спричинили смерть
особи або інші тяжкі наслідки, винну особу
може бути засуджено до довічного позбавлення
волі з конфіскацією майна.
Посилено й відповідальність за
контрабанду фальсифікованих лікарських
засобів на рівні контрабанди наркотиків.
Водночас, передбачене звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби
та вказала джерело їхнього придбання або
сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із
їх обігом, але лише у випадку, якщо такі дії
не створили загрози для життя чи здоров’я
людей.

Україна на 99-му місці серед 145 країн у
рейтингу здоров’я її громадян
Випередили Україну в рейтингу здоров’я Грузія, Вірменія
та Латвія. В цьому списку Україна
розмістилася між Іраком і Пакистаном. Найбільш здоровою країною,
за даними likar.info, є Сінгапур.
Серед лідерів – Італія, Австралія,
Швейцарія, Японія. У десятці також Ізраїль, Іспанія, Нідерланди,
Швеція, Німеччина. Випередили
Україну Грузія (71-ша), Вірменія
та Латвія (ділять 79-те місце), Литва (81-ша), Таджикистан (84-й),
Узбекистан (85-й), Азербайджан
(87-й) , Білорусь (91-ша), Росія
(97-ма). Найгірша ситуація зі здоров’ям у жителів Мозамбіку, Чаду, Республіки Конго, Лесото,
Свазіленду. При складанні рейтингу враховувалися тривалість життя, дитяча захворюваність
і смертність, причини смертності, поширення шкідливих звичок, екологічна ситуація.

«Сибірку» виявили на Запоріжжі
У с. Вознесенка на Запоріжжі в померлої
корови виявлено сибірську виразку. В населеному пункті ввели карантин, у районі
вакцинують тварин. Сибірка – особливо
небезпечна інфекційна хвороба тварин і
людини. Джерелом інфекції є хворі сільськогосподарські тварини: велика рогата
худоба, коні, віслюки, вівці, кози. Домашні
тварини – кішки та собаки – до сибірки
маловразливі. Інфікування людини відбувається при догляді за сільськогосподарськими тваринами та обробленні м’яса.
Крім цього, зараження відбувається також
при контакті з продуктами тваринництва –
шерстю, шкірою, хутром і щетиною. Інфекція може потрапити до організму людини з
ґрунту, де спори сибірської виразки можуть
перебувати протягом декількох років.

погляд політолога
Хрест потрапив
під роздачу?

Ігор БУРКУТ, політолог

Зізнання мультинаціональним Чернівцям
«Тим, чия душа назавжди залишилася в Чернівцях»
– саме так можна описати кількома словами виставку
під назвою «Дзеркало історії. Спогади про мультинаціональні Чернівці», що від 17 до 21 серпня тривала
в Галереї Ратуші. З цим магічним числом пов’язана ще
одна деталь: цінителям мистецтва пропонувалося 17
портретів та історій під ними.
Під світлинами людей – їхні спогади, поруч із портретами письменників і поетів минулого – цитати. Проте, коли заходиш до Галереї, герої світлин оживають:
життєрадісно та енергійно розповідають усім охочим
цікаві історії з життя.
18 студентів з Польщі, Молдови, Німеччини та
різних регіонів України, об’єднаних проектом «СвітУкраїна», доклали чимало праці, аби втілити свою
мрію в життя. Виставка була організована Єврейською
громадою Чернівців, Чернівецьким музеєм історії та
культури євреїв Буковини у партнерстві з Чернівецькою
міською радою.

Вікторія ЯШАН, «Версії»

анонси на вихідні
Відбудеться парад
раритетних автівок

Днями дівчата із скандально відомої організації
«Фемен» спиляли у центрі
Києва поклінний хрест, поставлений під час Помаранчевої революції. Свій вчинок пояснили солідарністю з російською панк-групою
«PussyRiot», співачок якої судили у Москві. Бо вони заспівали у московському храмі Христа Спасителя «Богородице, Путіна прожени». Віряни розцінили це як
образу своїх релігійних почуттів. Відтак молодих жінок
засудили до двох років колонії. Оцінки громадськості
різні: хтось захищає право на самовираження панкспівачок, інші вимагають покарати їх ще жорстокіше.
Назву групи, як правило, згадують англійською,
адже переклад її занадто двозначний. Свободу «пусськи» розуміють дуже розширено, що традиціоналістами не сприймається. Втім, на їхній захист виступило
багато іменитих людей. Серед них і всесвітньо відома
співачка Мадонна, яка нещодавно гастролювала у
Москві. Щоправда, католицька церква дуже критично
ставиться до самої Мадонни й свого часу вимагала, аби
вона змінила сценічний псевдонім. А коли співачка почала вивчати кабалу, ще й якісь темні окультні практики, то критичне ставлення до неї лише поглибилося.
Натомість московські панк-співачки увійшли у
конфлікт не з католицькою, а з православною церквою. Їхні київські колежанки пішли ще далі. Вони
замахнулися на символ християнства взагалі. Мало
того, що інтелект ніколи не був уродженою ознакою
«феменок», але цього разу вони перевершили себе.
Хрест, який вони спиляли, був установлений мешканцями західноукраїнських областей у пам’ять жертв
сталінських репресій. Тож саме цього символу зовсім
не стосувалися вигуки оголених дівчат, які закликали
українців виходити з-під впливу церкви. Мовляв, попи
освячують правлячий режим і необхідно позбуватися
віри в них. Але ж до офіційної церкви зрізаний хрест
не мав жодного відношення!
Розумні люди сказали дівчатам вже після акції:
якщо вони протестують проти прислужництва владі та
безмірної жадібності священнослужителів, то їм варто
своєю бензопилою розпиляти попівські «Мерси» чи
«Лексуси». А зваливши встановлений народом хрест,
вони тим самим плюнули в душу мільйонів, близькі
яких знищені нелюдським режимом. Адже саме більшовики завзято валили хрести й церкви, знищували
духовенство і рядових вірян різних конфесій. Коли розуму не вистачає збагнути таку річ, то не варто брати
бензопилу в руки та йти на «хрестоповал».
Проти офіційної церкви, яка нині стала «департаментом духовності» кремлівських небожителів,
протестує все більше людей. Злиття зі світською
владою не йде на користь самій церкві. Матеріально
священики, звичайно, від цього виграють. Але значно
більше втрачають в очах вірян. Коли ж народ піднімається проти непопулярної влади, може постраждати
й офіційна церква. Російське православ’я пройшло
через страшні випробування після революції 1917
року. Забувати про це не варто й самому духовенству,
й мирянам, і навіть критикам церкви. А «феменкам»
слід хоч зрідка використовувати власні голови за
прямим призначенням, інакше матимуть проблеми не
лише з владою й церквою, але і з народом.

регіональні
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У рамках відзначення Дня Незалежності
24 серпня о 10 год. на Соборній площі обласний автомобільний клуб «Буковина»
та обласна Всеукраїнська спілка автомобілістів проведуть автомотопарад раритетних транспортних засобів і автомобілів.
У параді візьмуть участь автосалони,
автопідприємства, любителі раритетних
автомобілів, автомотоспортсмени.

Авторалі інвалідівспинальників – у
Чернівцях

24 серпня о 10.30 від пл. Соборної в рамках всеукраїнського «Кубку Незалежності» автомобільним парадом розпочнеться
авторалі «Буковинські Карпати». На
автомобілях із ручним керуванням змагатимуться інваліди-спинальники. Серед
інвалідів, які пересуваються у візках, відбудуться змагання зі слалому та дартсу.

Масштабний етнофест
у Музеї народної
архітектури та побуту

У неділю, 26 серпня, на території музею
архітектури та побуту виступатимуть найкращі музичні колективи з усієї Буковини,
відбудуться акції та виставки, народні
майстри продаватимуть власні вироби,
відвідувачі побачать історичні інсталяції,
автентичні танці та зможуть посмакувати
народною кухнею. У фестивалі «Несемо
в серці Україну» візьмуть участь майже
півсотні майстрів, співаків, танцюристів
і митців.
Організатори планують перетворити фестиваль на справжнє фольклорне шоу. Родзинкою етнофесту буде його автентика.
Кожен район Буковини представлятиме
побут і творчість, притаманні лише його
населенню. Свято розпочнеться о 12.00
театралізованим прологом «Несемо в
серці Україну». Завершить свято співачка
Христина Охітва з концертом фолькового
року.

Інфоцентр «MERIDIAN CZERNOWITZ»
відкриють 27 серпня

У приміщенні міськради від 27 серпня
працюватиме інформаційний центр, де
можна буде дізнатися про всі заходи і
локації «MERIDIAN CZERNOWITZ» 2012.
Нагадаємо, ІIІ Міжнародний поетичний
фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ»
відбудеться з 6 по 9 вересня 2012 року у
Чернівцях. Програму фестивалю складають поетичні читання, лекції, презентації
книг, театральні та музичні перформанси,
відеопоезія, поезія в мультиплікації, електропоезія (поезія з електронною музикою)
та багато інших навколопоетичних подій.
Уперше в рамках фестивалю відбудеться
відкриття Міжнародної книжкової виставки за участю видавництв з України,
Польщі, Австрії, Німеччини та Швейцарії.
Також планується низка заходів з нагоди
відзначення Дня Йозефа Шмідта – всесвітньовідомого тенора з Чернівців. Учасниками «MERIDIAN CZERNOWITZ» є знані
й цікаві поети, музиканти, перекладачі з
Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ізраїлю,
Молдови, Румунії, України, Польщі, Данії,
Нідерландів, Великобританії та США.

Смерть у лісі

За півроку кожен буковинець вдихнув
1,7 кг викидів

Як інформує Головне управління статистики в
Чернівецькій області, за півроку в повітря області
викинуто 1500 тонн забруднювальних речовин,
що на 14,6% менше від аналогічного періоду минулого року. У першому півріччі цього року викиди
в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела

122 підприємств і організацій, з яких 45 підприємств – або 36,9% –розташовані в Чернівцях. У
середньому в області одне підприємство викинуло
12 тонн шкідливих речовин. Основними забруднювачами атмосферного повітря були підприємства переробної промисловості та підприємства,
що займаються сільським, мисливським і лісовим
господарством. Від них у повітря надійшло відповідно 822 тонни або 55% і 350 тонн або 23,4% від
загального обсягу всіх викидів. Щільність викидів
від стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на 1 км кв. території області склала 185 кг
шкідливих речовин (у І-му півріччі 2011 – 216 кг).
На одного жителя області в середньому припадало
1,7 кг викидів порівняно з 1,9 кг за цей же період
минулого року.

Найбільша кількість
заробітчан –
із Західної України
Частка українців, які мають роботу в інших країнах, в окремих регіонах сягає 25-40% працездатного
населення. Заробітчани щороку збагачують Україну
на 10 мільярдів євро. Ця сума дозволяє компенсувати
легальні показники дефіциту торгівельного балансу
та втримати національну валюту від карколомного
падіння. Наймасовішим регіоном трудових мігрантів
лишається Західна Україна. На заробітки їдуть переважно селяни.
Результати досліджень свідчать, що, скажімо,
на Тернопільщині нині на заробітках за кордоном
перебуває не більше 10-15% економічно активного
населення Західного регіону (0,6-0,9 млн. осіб). У
масштабах усієї країни загальна чисельність заробітчан, які постійно працюють за її межами, на сьогодні,
ймовірно, становить не більше 1,4-1,8 млн. осіб. Цей
показник перевищує кількість усіх працюючих у Києві
або зайнятих в усій системі освіти України.
Ці постійні заробітчани можуть щороку різними
каналами передавати до нашої держави 5-10 мільярдів євро. Ще 1-2 мільярди можуть ввозити українці,
які виїжджають на кілька місяців для сезонних,
переважно сільськогосподарських, робіт. Як повідомляє «Український тиждень», це свідчить про те, що
трудові мігранти, навіть за обережної оцінки їхньої
загальної чисельності, є одним із основних джерел,
яке компенсує від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами, виведення капіталів в офшори олігархами
та сповільнення темпів приросту іноземних інвестицій
через погіршення умов ведення бізнесу в Україні.

зміни в шкільній
програмі для
першокласників

Ж

ителі одного з сіл на Глибоччині
навіть не підозрювали, що за одним з їхніх парканів… будинок розпусти.
Глибоцький районний суд за створення місця
розпусти, звідництво і торгівлю людьми засудив до п’яти, п’яти з половиною та шести з
половиною років із конфіскацією майна трьох
буковинців. Жителі сіл Червона Діброва і
Молодія в підвальному приміщенні приватного
будинку облаштували кімнату, де 22-річна
буковинка впродовж шести місяців надавала
інтимні послуги любителям миттєвого кохання.
За це відвідувачі розрахувалися із сутенерами
спиртним, цигарками, продуктами харчування,
коштами в сумі 50-70 грн. Коли «бізнесмени»
вирішили продати бранку для аналогічної «роботи» за кордон, їх затримали правоохоронці.
ахраї-гіпнотизери ошукували буковинців. До Новоселицького райвідділу із
заявою про те, що невідома жінка циганської
зовнішності шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 3 тис. грн., звернулася
жителька с. Бояни. Ошукана жінка працює
продавчинею в одному з продуктових магазинів. Купуючи товар, шахрайка, назвавшися
провидицею з Почаївського монастиря, повідомила, що родину жінки зурочили, та попросила
винагороду за зняття вроків. Перебуваючи під
гіпнотичним впливом шахрайки, продавчиня
віддала гроші. Що її ошукали, жінка зрозуміла
тільки згодом, коли отямилася. Правоохоронці
затримали 52-річну шахрайку та ще чотирьох
осіб, які також причетні до шахрайства.
Подібні злочини вони вчинили й у Сторожинці
та Глибокій. Всі затримані родом з Вінничини.

П

Деякі елементи зі шкільної програми
першого класу раніше вивчали не раніше п’ятого. Дітям 6-7 років доведеться
запам’ятати, що таке крива лінія, скісна,
як виглядають куб, ромб, циліндр, промінь,
повідомляє ТСН. Крім того, якщо минулими
роками діти в першому класі повинні були
рахувати до 10, то нинішня програма змусить їх рахувати вже до 100.

У першому півріччі нинішнього року
на ринку вживаних авто продано майже 90 тис. машин. За підсумками першого півріччя, найпопулярнішими на
вторинному ринку України стали ВАЗ,
Volkswagen і Mercedes, повідомляє Корреспондент.net. У відсотковому співвідношенні трійка лідерів з продажу
розподілилася так: автомобілі марки ВАЗ
склали 16% від усіх проданих авто в цей
період, продажі Volkswagen – майже 8%,
а частка Mercedes на вторинному ринку
авт досягла 6,8%. У першій п’ятірці опинилися також Opel (5,5% від продажів)
і Daewoo із показником в 4,2%. Ці марки автомобілів залишаються на своїх позиціях уже другий рік
поспіль.
Наступним у десятці виявився Renault, який піднявся з дев’ятого на шосте місце, а для місця в топ-5
йому не вистачило 0,2% частки продажів. У десятку потрапили також Ford, BMW, Toyota і Mitsubishi. Тим
часом, найнижчі продажі автомобілів на ринку б\в авто зафіксовані серед марок Lamborghini, Ferrari та
Aston Martin. Від початку року було продано не більше 5 одиниць авто кожної з цих марок.

Позавчора в урочищі «Кошуя» Банилівського
лісництва Сторожинецького лісгоспу, де проводилася валка лісу, стався нещасний випадок. Під
час падіння ялини висотою більш ніж 27 метрів,
відчахнулася верхівка сусіднього дерева й упала
на обрубника гілок. Чоловік отримав тяжкі травми

кримінал

Вчителів шокують Ш

Найпопулярніші на вторинному ринку
України ВАЗ, Volkswagen і Mercedes

у ділянці спини. Від отриманих тілесних травм він
помер у лікарні.
За попередньою версією, трагедія сталася через
грубе невиконання потерпілим інструкцій з охорони
праці. Комісія зі спеціального розслідування, створена у територіальному управлінні Держгірпромнагляду в Чернівецькій області, розпочала роботу,
повідомляє Прес-служба управління.
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ідлітки думали, що крадіжки зійдуть
їм з рук. У листопаді минулого року два
восьмикласники одного з чернівецьких,
гостюючи в ровесника, викрали мобільний
телефон, ноутбук і електронний годинник його
батьків. Суд урахував щиросердне каяття,
відшкодування заподіяних збитків і першу
судимість – і позбавив підлітків волі на три
роки умовно з установленням випробувального терміну на один рік. А вже за кілька днів
після перебування на лаві підсудних хлопці
зрізали силовий кабель з баштового крану на
території новобудови по вул. Руській, а невдовзі на цій же будові знову викрали кабель.
Відтак за рішенням суду неповнолітні крадії
проведуть за ґратами більше трьох років.

Б

анкір украв у вкладників півтора мільйона гривень. Екс-керівник відділення
одного з банків Глибоччини впродовж жовтня
2006 – травня 2007 років шляхом маніпуляцій
з офіційними документами заволодів коштами
п’яти громадян у сумі понад 1,5 млн. грн. За
шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах, його засуджено до п’яти років ув’язнення.

У

Чернівцях за хабар затримали керівника поштового відділення. Прокуратура області порушила кримінальну справу
стосовно в.о. начальника одного з відділень
ЧД УДППЗ «Укрпошта» обласного центру
за вимагання хабара. Жінку затримали «на
гарячому», коли вона отримувала 2200 грн.
і 200 дол. США за забезпечення здійснення міжнародного поштового відправлення
товару – весільних суконь – без сплати податків і зборів, які підлягають нарахуванню та
сплаті при здійсненні митного оформлення.

М

іліціянтів покарано за побиття жінки.
Вироком Шевченківського районного суду
за перевищення службових повноважень і
одержання хабара до 5 років позбавлення
років із позбавленням права обіймати посади
в правоохоронних органах упродовж трьох
років і з конфіскацією майна засуджено двох
29-річних міліціонерів. Працюючи на офіцерських посадах одного з райвідділів УМВС
України в Чернівецькій області, застосовуючи
психологічний тиск і фізичне насильство, вони
вимагали від чернівчанки інформацію про місце
перебування її двоюрідного брата, підозрюваного у викраденні чужого майна, а також
1500 дол. США за порушення стосовно нього
кримінальної справи за менш тяжкою статтею.
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Правий той, у кого більше прав

захисту прав споживачів у Чернівецькій області
Надія КУТИНІНА:
– Упродовж першого півріччя цього року до
управління у справах захисту прав споживачів
надійшло 8 звернень від громадян щодо роботи
ПАТ «Чернівціобленерго». Скарги стосуються
переважно незаконного, як вважають споживачі, відключення електроенергії, перепадів
напруги, особливо в нових мікрорайонах. Є й
Як би там не було, ані те переконання, ані
то, і видів тарифів є кілька. Тепер розрахунки з
скарги, коли споживача нібито безпідставно
інше не є безпідставним, бо ж неточності з боку
точністю до 99% здійснює спеціальна програма.
звинувачують у втручанні в роботу лічильника.
обслуговуючих інстанцій трапляються доволі
Тобто, з одного боку, це наближення українських
В такому разі має бути проведена експертиза – і
часто, та й користувачі бувають не святими.
стандартів до європейських, з іншого – упереддалі питання вирішується в судовому порядку.
Втім, у будь-якому разі власник останнє слово
ження помилок з боку споживача.
Звертаються споживачі й щодо переходу
завжди залишає за собою. Тому прийняти все,
Розрахунковий період – це один місяць.
від розрахункових книжок до розрахункових
як є, найчастіше доводиться саме пересічному
Оскільки наші контролери не в змозі відвідати
платіжок. Переважно на книжках наполягають
обивателю.
одночасно всіх 370 тис. споживачів області й
люди старшого віку, які звикли до такого способу
зняти показники на 1 число – це просто нерерозрахунків. Треба мати на увазі, що оплата має
ально, то до когось контролер потрапить від 10
проводитися за фактично використану послугу.
«Не подобається – змініть
до 10, до когось – від 20 до 20, і відповідно до цих
Для цього раз на місяць приходить контролер
постачальника!»
чисел й відбуваються розрахунки. Якщо хтось не
організації, знімає показники, споживачеві на«Збиває з пантелику нова система платежів:
отримав рахунок, у кожному районі є районний
дається квитанція і він має сплатити суму згідно
якщо раніше сплачувати треба було за розраРЕМ, де можна, зателефонувавши, з’ясувати
з показниками, зафіксованими контролером. Це
хунковими книжками, то тепер це розрахункові
всі питання.
й одна з форм контролю за споживачами, і тут неплатіжки. А в них доволі часто трапляються
Якщо в платіжці одного місяця значиться,
має нічого протизаконного: постачальник елекрізні порушення – від невідповідності дат до
скажімо, 24 розрахункових дні, іншого місяця
троенергії передбачив контроль, виділив кошти
неправильних розрахунків в плані тарифів. При– 27 днів, тобто некалендарний місяць, нічого
на роботу контролерів і цей контроль системаходять платіжки за 20, 25 днів, а є й навіть за 6 і
страшного немає. Навіть якщо вам надійде рахутично здійснює. Порушень з боку «Чернівціобле9», – йдеться в одному зі звернень до редакції.
нок за 4 дні і ви його оплатите, ви виконаєте свій
нерго» в цьому плані немає і цілком допустимо,
Інший постійний читач пише: «Коли виниобов’язок – вчасно оплатите надані вам послуги.
що компанія обмежує можливість розрахунків
кають питання щодо вчасного зняття показника
А як споживач скажу: вважаю, що клієнт
саме за цією квитанцією. Але якщо споживач
лічильника на електроенергію, який розміщений
апріорі не повинен дивитися на лічильник – так,
наполягає на розрахункові за книжкою, він може
у мене в квартирі, в ПАТ «Чернівціобленерго»
як це не роблю я в Івано-Франківську, де в мене
це робити. Проте, раджу дотримуватися встановкажуть, що контролери часто не можуть застати
є квартира, але я там не живу. Показники я долених правил і розраховуватися за показниками
нас удома. Зараз компанія встановлює нові ліручив знімати енергопостачальній компанії,
лічильника, які зазначив контролер.
чильники, і що найцікавіше, встановлює на місці
а банку – знімати з мене гроші. Далі отримую
Якщо у споживачів виникають питання щодо
старих. Чому, проводячи заміну, одночасно не
на мобільний повідомлення про кошти, зняті з
порушення
захисту їхніх прав, вони можуть, не
виносити прилад за межі помешкання? За корзарплатної картки.
гаючи
часу,
звертатися до нашого управління
доном, до прикладу, такі лічильники встановлені
Незабаром плануємо запровадити в Черза телефонами 52-52-68 і 52-72-02. Нагадаю,
виключно ззовні».
нівцях таку ж систему, яка, скажімо, успішно
що надання послуг з електропостачання поЩе одна проблема, яку піднімають у листах
діє у Кіровограді: для розрахунку не потрібно ні
чинається з договору. В цьому документі повичитачі, – це можливе введення «електронних
книжки, ні рахунку – вся база даних передана
нні бути обумовлені всі параметри: і напруга, і
платіжних карток». Якщо «обленерго буде знів банки та відділення поштового зв’язку. Кліумови відключення, і термін сплати, і питання,
мати кошти безпосередньо з карток», це може
єнтові необхідно тільки сказати свою адресу та
що стосуються лічильника на електроенергію.
спричинити «безконтрольність власних коштів
прізвище, йому кажуть суму до сплати, він розТож, підписуючи документ, читайте його уважно
для платників».
раховується й отримує квитанцію. В Чернівцях
й одразу висловлюйте ті зауваження, які у вас
А пенсіонер Геннадій Геков навіть склав
нині триває передача баз даних.
виникли.
окремий перелік запитань до ПАТ «Чернівціо– Пане Олексію, зараз відбувається заміна
Заступник начальника Чернівецького
бленерго» в тій частині, де, на його переконання,
старих лічильників електроенергії на нові. Якщо
обласного
територіального відділення Антипорушуються права споживачів, та, детально
раніше лічильник стояв у помешканні корисмонопольного
комітету України Олександр
вивчивши законодавство з цих питань, підготувача, то й новий часто встановлюють саме в
ПАЛАМАРЧУК:
тував відповіді на них. Серед запитань читача:
оселі. Чи будуть виносити лічильники за межі
– До нас періодично надходять звернення
чи отримує споживач повну і достовірну інфорпомешкань з тим, щоб і доступ контролерів був
від
споживачів,
які скаржаться на неправомірні
мацію в кожній окремій платіжці, який повинен
забезпечений для вчасного зняття показників,
дії
ПАТ
«Чернівціобленерго».
Наприклад, небути розрахунковий період, який розрахунковий
і щоб упередити намагання споживачів якось
вірне нарахування плати за спожиту електроперіод у контексті 150 кВт та 800 кВт, чи повинен
маніпулювати пристроєм?
енергію, недонарахування пільгових кіловат.
споживач упродовж 10 днів оплатити платіжку,
Це стосувалося ветераякщо в ній розрахунковий пенів ВВВ, укладання угод,
ріод менший місяця…
які обмежували інтереси
Одному зі споживачів в
фізичних та юридичних
ПАТ «Чернівціобленерго» на
осіб, виставлення рахунвисловлені претензії відказали
ків за спожиту енергію на
Згідно
з
фінансовим
звітом
компа549
тис.
грн.
просто: «Не подобається – змі200-300 грн. більше, аніж
нії, виручка за цей період зросла до
За повідомленням УНІАН, на поніть постачальника». Тут гумопоказники лічильника, від397 400 000 грн. від 335 600 000 грн. у
чатку поточного року Фонд державного
ру енергетиків можна тільки
ключення електроенергії
першому півріччі 2011 року. Валовий
майна України продав компанії VS
позаздрити, бо ж ця компанія
без згоди споживача. Торік
прибуток
«Чернівціобленерго»
зріс
Energy
International
Ukraine
на
прива– монополіст на енергоринку,
обласне відділення Антидо 29 млн. грн. від 20,5 млн. грн. за
тизаційному конкурсі 45% держпакету
тож альтернативи – жодної.
монопольного комітету
аналогічний період 2011 року. Хоча
акцій «Чернівціобленерго» за 70 млн.
України визнало ПАТ «ЕК
Живи сьогодні,
торік у порівнянні з попереднім роком
грн. Група VS Energy контролюється
«Чернівціобленерго» виПАТ
«Чернівціобленерго»
збільшило
російським
бізнесменом
Олександром
але з поглядом у
нним у зловживанні моночистий прибуток у 3,5 рази – до 16 млн.
Бабаковим.
світле майбутнє
польним становищем і неЗа коментарем з цих пивірному нарахуванні плати
– Якщо говорити про приватні будинки, батань ми звернулися до голови правління ПАТ
за спожиту електроенергію населенню області.
гато лічильників ми і зараз виносимо на фасад.
«Чернівціобленерго» Олексія ШЕКЕТИ.
Відтак до порушника застосовані штрафні санкції
Але все впирається в кошти: аби замінити старий
– Олексію Михайловичу, з запровадженням
у максимальному розмірі.
лічильник на новий, треба тільки лічильник,
розрахункових платіжок люди скаржаться на
Цього року внаслідок виконання рекомена щоби винести лічильник на фасад будинку,
незручності, які виникли: в платіжках часто
дацій адміністративної колегії територіального
треба ще 25 метрів кабелю, захисний контейнер,
різниться кількість днів, за які споживачеві треба
відділення основними монополістами, діяльність
гофротрубу. За інвестиційною програмою ми зазаплатити, приходять вони нерідко із запізненяких зачіпає інтереси широких верств населенкупили на цей рік близько 55 тис. лічильників і 20
ням, або й узагалі не приходять. Яка мета таких
ня, в січні-червні припинено дії за ознаками
тис. коробок. Проект цей витратний, і за один рік
нововведень, скільки днів все ж таки становить
зловживання монопольним становищем ПАТ
ми його не реалізуємо: замінити всі лічильники
розрахунковий період?
ЕК «Чернівціобленерго», КП «Чернівціводоз виносом ми плануємо за 5 років. Таким чином,
– Розрахункові книжки – дуже далеке минуканал», ТОВ «Екотрансгаз», ТОВ «Метро Кеш
споживачі можуть бути певні, що на перспективу
ле. В Україні впроваджуються європейські норенд Керрі Україна», ТОВ «Альфа-Петрол», ТОВ
нововстановлений лічильник у помешканні все
ми, а таке питання як «книжка» в Європі ніколи
«Мавекс-Петрол», МКП «Спецкомбінат», ТОВ
одно винесуть за межі помешкання.
не стояло – є рахунок. Тим більше, що в книжці
«Автогазпром».
дуже часто можуть бути помилки, бо й кількість
Для оперативного виявлення та припинення
пільгових категорій громадян значна, і тарифних
Коментують профі
порушень законів у відділенні постійно діє пряма
зон навіть для простого споживача доволі багаЗаступник начальника управління у справах
«гаряча» лінія: 55-46-80.

Як відомо, скільки людей, стільки й думок. Особливо, коли це
стосується питань житлово-комунального господарства, розрахунків
за електроенергію, воду, газ. Споживач упевнений, що його дурять і
обдирають як липку, надавач послуг не втомлюється наголошувати: за
надані послуги треба платити, і платити вчасно.
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Голос народу
Чи зручно вам сплачувати за спожиту
електроенергію за розрахунковими
платіжками?

Вікторія Миколаївна, пенсіонерка:
– Я платіжками взагалі не користуюся. Бо
контролери знімають показники всередині місяця – 17
числа. А оскільки ми платимо за спожитий місяць, то
я 1 числа завжди знімаю показник самостійно і розраховуюся. Може, для когось це й зручно, але я сплачую
за книжкою.

Віталій, будівельник:
– Мені зручно розраховуватися за платіжками,
питань і проблем не виникає. Йду і плачу вказану суму
відповідно до надісланого рахунку. Це мене цілком
влаштовує. Головне, щоби тарифи не зростали.

Продам банки: трилітрові – 4
грн., літрові – 1 грн., півлітрові – 50 коп. Звертатися за тел.:
(0372) 3-75-68 та 096 425 86 89.

Загублений Витяг про
державну реєстрацію
права власності на квартиру серії СЕЕ №911537
вважати недійсним.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Земельна ділянка та цегляна будівля гаража літ. А
загальною площею 476,8кв.м, будівля гаража літ.Б, загальною площею 290,50кв.м. Майно, розташоване
за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60-Д., та є
власністю Магалюка В.К (смт. Глибока, вул. Буковинська, 14,). Земельна ділянка кадастровий номер
7321055100:01:006:0039, площею 0,2678 га з функціональним використанням для обслуговування
будівель та споруд (3.4 – іншого призначення) довжиною фронтальної лінії 25,99 м.п. Цегляна будівля
гаража літ. А загальною площею 476,8кв.м, будівля гаража літ.Б, загальною площею 290,50кв.м. Інженерно-технічне забезпечення в наявності. Майно належить боржнику на підставі державного акту на
право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №332182 від 16.08.2007р. договір купівлі продажу №ВКТ
438993 від 09.10.2008р.Стартова (початкова) ціна – 798712.80 грн. (без ПДВ) (договір № 2612042 від
08.05.12).Гарантійний внесок – 39935.64 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул. Головна, 143По лоту
обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження
на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок
№ 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних
документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 10 вересня 2012 р. об 12:00 год. за
адресою: смт. Глибока, в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 10 вересня
2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам №№1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:
Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Довідки за телефонами: 098 383 33 39. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
На виконанні у Першотравневому відділі ДВС Чернівецького МУЮ знаходяться виконавчі провадження про стягнення коштів з Терещенко Максима Юрійовича та Онищука Андрія Володимировича.
27.04.2012 року державним виконавцем призначено експерта, суб’єкта оціночної діяльності
– суб’єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні для визначення вартості майна, а
саме описаного та арештованого майна: будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36с, що
належить на праві приватної спільної часткової власності Терещенку Максиму Юрійовичу та Онищуку
Андрію Володимировичу.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження»
повідомляю Вас, що вартість арештованого майна, а саме будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36с згідно звіту про оцінку майна від 01.06.2012 року виданого суб’єктом оціночної діяльності
Товарницькою Н.Д. без врахування ПДВ становить 1 128 524 (Один мільйон сто двадцять вісім тисяч
п’ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп. в тому числі без виділення в натурі в рівних частинах:

½ частки, що належить власнику Терещенко М.Ю. - 564 262,00 грн.

½ частки, що належить власнику Онищук А.В. - 564 262,00 грн.
Одночасно повідомляємо, що у відповідності до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право
подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення.
У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності
- суб’єктом господарювання, державний виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна.
Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі
незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в
судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення.

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637)
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот № 1. Житловий будинок, загальною площею 73,10 кв.м. з належними будівлями і спорудами
та земельна ділянка пл. 0,0894 га, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський район,
с. Остриця, вул. Гагаріна, 17, є власністю боржника згідно рішення Герцаївського районного суду за №
2-159 від 17.03.2008 року і Державного акту на право власності на земельну ділянку серя ЯД 073787 виданого Герцаївським районним відділом земельних ресурсів 08.05.2005 року та реалізується в рахунок
погашення заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Житловий будинок (літ. А-1) одноповерховий,
матеріал стін - цегла, трикімнатний житловою площею 46,20 кв.м, кімнати площею 18,00 кв.м, 12,40 кв.м
та 15,80 кв.м. Належні будівлі та споруди: Літня кухня (літ. Б) цегляний, сарай (літ. В) цегляний , сарай
(літ. Г) цегляний, вбиральня (літ. Д) цегляний, сарай (літ. Е) дерев’яний, сарай (літ. Ж) цегляний, сарай
(літ. З) цегляний, криниця – 1 - бетон, огорожа – 2,3 - дерево, метал. Домоволодіння розташоване на
земельній ділянці загальною площею 0,0894 га, кадастровий номер №7320784000:01:001:0758, цільове
призначення - для індивідуального житлового будівництва, яка належить боржнику на праві приватної
власності. Процент зносу відповідає значенню - технічний стан будівлі добрий. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 240 183,00грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 12 009,15грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 10.08.2012 року
о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 4. Кінцевий термін
реєстрації: 10.08.2012 року об 11:00 год.
Лот №2. Житловий будинок №2Г пл.224.8кв.м з земельною ділянкою 0.1835га по вул. Миру в с.
Заволока Сторожинецького р-ну Чернівецької обл., що є власністю боржника-фіз.особи згідно Св-ва про
право власності на нерух.м-но САВ №683095 від 04.04.08р. та держ.акту на право власності на зем.ділянку
від 25.07.07р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «ВТБ БАНК» в особі відділення «Чернівецька регіональна дирекція». Об’єкт нерухомості - 2поверховий житловий будинок літ.А з
напівпідвалом літ.А-ІІ 27.8кв.м, заг.площею 224.8кв.м (1поверх: тамбур 7.0кв.м, коридор-хол 38.3кв.м,
кухня 14.2кв.м, ванна 17кв.м, кімната 17.1кв.м; 2-й поверх: коридор 19.4кв.м, кімната 17.2кв.м, кімната
17.2кв.м, кімната 17.9кв.м, кімната 17.9кв.м), житл.пл.99.2кв.м, % фіз.зносу відповідає значенню «стан
добрий з ремонтом» - на земельній ділянці заг.пл.0.1835га кадастровий №7324586500:03:003:0282,
цільове призначення– для будівництва і обсл-ня житл.будинку, госп.будівель та споруд, рівнинна,
нетипової форми, з задовільними фіз.характеристиками, забезпечена мережами ел.освітлення, газо-,
водопостачання (колодязь), з гравійною під’їзною дорогою. Відомості щодо обмеження на використання
відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 637 519,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
– 31 875,95грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №2 призначені на 12.08.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий термін реєстрації:
12.08.2012 року об 11:00 год.
Лот 3. Нежитлова будівля заготівельного пункту 132.6кв.м за адресою: вул. Головна, 84 в с. Іванівці
Кельменецького р-ну Чернівецької обл., що є власністю ПП «Поляріс» (ЄДРПОУ 30071840) згідно договору
купівлі-продажу ВСА №357506 від 01.03.05р. за р.№200, та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Кельменецького відділення №6796. Об’єкт
нерухомості – нежитл.будівля загот.пункту літ.А-1 (фундамент камінь бутовий, стіни камінь черепашник,
мережі: електроосвітлення), заг.площею 132.60кв.м, розташована на зем.ділянці 0.15га для комерційної
діяльності, яка перебуває в оренді. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 86 143,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 4 307,15грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №3 призначені на 13.08.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька
обл., смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Кінцевий термін реєстрації: 13.08.2012 року об 11:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних
торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750 в АТ
«ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні
на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів
з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за
телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних
торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої
форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у
тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом
заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00
години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах.
В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі
в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного
відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

теле Версі ї

Людмила, медик:
– Я цими питаннями не переймаюся – сплачую
так, як зручно: розраховуюся не за платіжками, а за
показниками. Знімаю показники самостійно всередині
місяця – тоді, коли отримую гроші.

«Чернівціобленерго» в першому півріччі
збільшило чистий прибуток на 73%

Теофіл, пенсіонер:
– Відчув незручність з переходом від розрахункових книжок до розрахункових платіжок. Кидають їх у
поштову скриньку, часто вони кудись зникають і не
знаєш, як розраховуватися. А з книжкою зручніше. Ми
й досі так розраховуємося: зняли показник, прийшли
до банку, там сказали суму, ми заплатили.
Алла, економіст, і Сергій, охоронець:

– Краще було з книжками: заповнив, заплатив,
квитанцію підклеїв – і без проблем. Зараз маємо стару
книжку і просто вклеюємо квитанцію. А зрештою,
краще було б прийти до каси, сказати адресу – і щоби
одразу висвічувався рахунок.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

УТ-1
Профiлактика.
14.00 Театральнi сезони. До
дня народження Богдана
Ступки.
14.35 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Паралiмпiада-2012. Надихаючи поколiння.
15.35 Х/ф «Солом`яний капелюшок».
17.50 Д/с «Нашi». Олександр
Усик.
18.45,21.25 Дiловий свiт.
19.00 Агро-News.
19.15 Мiсце зустрiчi.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Країну - народовi.
21.55 Смiшний та ще
смiшнiший.
22.25 Жарт з В. Моїсеєнком,
В. Данильцем.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 «Вiра. Надiя. Любов».
02.35 Мiжнародний дитячий
фестиваль «Змiнимо свiт на
краще».
04.05 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,
23.00 «ТСН»
06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
10.00 Т/с «Моя сповiдь. Михайло Євдокимов».
11.25 «Знiмiть це негайно!».
12.30,04.55 «Iлюзiя безпеки».
13.40,03.40 Т/с «Слiдаки».
14.05,04.05 Т/с «Остання
зустрiч».
15.15,16.40,02.50 «Росiйськi
сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 Х/ф «Пiслязавтра».
23.15 Бойовик «Погана
компанiя». (2).
01.25 Х/ф «Ворон». (2).

IНТЕР
Профiлактика.
14.00,21.00 Т/с «Однолюби».
16.15 «Чекай на мене».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
20.55 «Спорт у Подробицях».
23.15 «Позаочi».
00.15 Х/ф «Тобi, справжньому».
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.40 Д/с «У центрi подiй 3».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,03.00 Факти.
09.30,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.30,13.00 Т/с «Морський
пiхотинецьи».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.40 Т/с «Прокурорськ а
перевiрка».
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 2».
02.10 Резонанснi пограбування Великобританiї.
03.30 Т/с «Герої 4».
04.15 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 «Програма передач».
14.10,16.10,17.20,17.50,22.35
,22.55,23.50,00.35 «Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
,20.00,21.00,23.00,02.00,04.0
0 «Час новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
18.50,23.40,00.30,03.25 «Час
спорту».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».

27 серпня

19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
«Бiзнес-час».
23.30,00.25,03.20 «Crime
news».
23.45,00.40,02.35,03.35,04.35
«Огляд преси».
03.40 «Ранок iз зiркою».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 1 на 1 з Миколою
Вереснем
1 4 . 5 5 , 2 0 . 0 0 , 0 . 1 0 Тв о є
здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
ПРОФИЛАКТИКА
14.10, 19.40,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
15.20, 17.00, 19.30, 01.20 «Парад планет
15.25, 19.25, 21.55 «Афіша»
15.30 «Малятко»
15.55,19.20, 21.50, 00.25 «Погода»
16.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Хенд-мейд»
18.00 «Найгарніші острови
світу»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
22.10 Футбол. «Буковина»
(Чернівці) – «Арсенал» (Біла

Церква)
01.30 «Блискуча година від
М2»
ТРК «УКРАЇНА»
Профiлактика.
14.00 Т/с «Слiд».
1 5 . 3 5 , 0 3 . 0 0 Щ и р о с е рд н е
зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15,03.50 Критична точка.
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2»
21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
22.10 Х/ф «Драйв». (2).
00.20 Х/ф «Казки пiвдня». (2).
04.20 Т/с «Дорожнiй патруль
7».
05.10 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
05.00, 14.00 Профілактика
14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Новини»
14.10, 16.10, 19.20, 22.20,
00.00 «Погода»
14.15 «Буковинчики - веселинчики»
14.45, 20.30, 22.25, 03.05,
05.00 «Телемеридіани»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.20 М\фільм
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.00, 03.25 «Музичний експрес»
17.32 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум.
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.55 Д/фільм «Дикі порядки»
01.35 Д\фільм «Дні, що змінили світ»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Мерлін Монро»
ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 Т/с «Дєтка».
0 7 . 1 5 , 0 8 . 2 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Згадати все»: 12.00.
«Третій зайвий»: 16.10, 20.00.
«Мій пацан»: 10.00, 14.10, 18.00, 21.55.
Малий зал: «Джунглі: у пошуках Марсупіламі»: 11.25, 13.10.
«Три метри над рівнем неба 2»: 17.30.
«Смак щастя»: 21.20.
Фестиваль коротко-метражних фільмів: 10.00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Нестримні 2»: 11.00, 18.00, 20.00.
«Піраньї» 3D: 13.00, 14.40, 16.20, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Паралельні світи»: 10.30, 12.30, 14.20, 18.00, 20.00.
«Піраньї» 3D: 16.20, 22.00.
Малий зал: ««Нестримні 2»: 12.30, 18.10, 19.50, 21.30.
«Космополіс»: 10.30
«Згадати все»:14.10, 16.10.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст.
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
«Для тебе, Україно». Виставка вишитих ікон Надії Боєчко
(Румунія). До дня незалежності України.
Виставка декоративно-ужиткового мистецтва майстрів-ювілярів 2012 року (з фондів ЧХМ). До дня незалежності України.
Виставка творів Ігоря Калинчука. Живопис, акварель.
Виставковий центр «ВЕРНІСАЖ»:
23 серпня, 16.00: відкриття виставки Чернівецької обласної
організації спілки художників України до 21-ї річниці Незалежності України.

понеділок
понеділок
07.35 Телепузики.
07.55 Малята-твiйнята.
08.55, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.55 Єралаш.
10.25 Х/ф «Як вийти замiж за
мiльйонера».
12.00 Х/ф «Закоханий та беззбройний».
13.35, 20.20 Т/с «Дiффчатка».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00 УТЕТа мама!
16.35,19.55 Дайош молодьож!
17.00 Одна за всiх.
17.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.45 Маша та моделi 2.
19.15 Богiня шопiнгу.
21.00 Т/с «Дєтка». (2).
22.05 Т/с «Одна за всiх».
22.30 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.40 Слава зi Славєком
Славiним.
23.50 Дурнєв+1.
00.15 М/с «Масяня». (2).
00.40 Х/ф «Скайлайн». (2).
02.10 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 «Випадковий свiдок».
07.30,03.45 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Полювання на велетня.
09.00 «Православнi святi».
11.00 Т/с «Каменська 3».
15.00 Х/ф «Фронт у тилу ворога».
18.30 «Правда життя». Дитячi
забави.
19.00,00.00,02.15,04.15
«Свiдок».
19.30 Т/с «Даїшники».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Полювання на
звiра». (2).
02.45 «Речовий доказ».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ.
Профiлактика.
12.00 «Зоряне життя. Пiд
скальпель заради мрiї».
14.45 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
20.00 «Куб 3».

22.40 «Детектор брехнi 2».
23.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
00.45 Т/с «Комiсар Рекс».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Рiдня».
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
Профiлактика.
14.00,14.40 Kids` Time.
14.05 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.55,15.50 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
15.55,00.10 Т/с «Свiтлофор».
16.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.00,01.15 Репортер.
19.30,01.30 Спортрепортер.
19.35,01.35 Погода.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с «Красунi в
Клiвлендi». (2).
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.15 Зона ночi.
03.20 Богдан Хмельницький.
04.20 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
04.40,05.10 Зона ночi. Культура.
04.45 Швидкоплинний сон.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25 Х/ф «Бруно».
10.50 Х/ф «Спитай Сiндi».
12.45,02.45 Т/с «Кайл XY».
13.45 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
15.35 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Далекi родичi».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Заведемо дитинку». (2).
03.30 «Мобiльнi розваги».
03.45 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Запам`ятай.
09.35 Свiтло.
10.00 Хомка смакує, телеки дарує.
10.10 Футбол. ЧЄ-2012. Україна
- Швецiя.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.20,18.55 Погода.
12.25 Православна енциклопедiя.
12.55 Хай щастить.
13.20 Х/ф «Кам`яна душа».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 5 , 1 9 . 0 0
Паралiмпiада-2012. Надихаючи
поколiння.
15.40 Про головне.
16.15 Х/ф «Балада про Берiнга та
його друзiв».
17.50 Д/с «Нашi». Ольга Харлан.
19.10,21.35 Концерт «Пiсня
об`єднує нас».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Експерт на зв`язку.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 ТелеАкадемiя. Спецвипуск
«Вiдпочиваймо!»
01.55 «Вiра. Надiя. Любов».
02.45 Дитячий фестиваль «Всi
ми - дiти твої, Україно!»
03.35 Дитячий фестиваль «Хай
завжди буде сонце!»
04.30 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.25,18.25 Т/с «Склiфосовський».
11.30 «Знiмiть це негайно!».
12.35,05.00 «Iлюзiя безпеки».
13.40 Т/с «Слiдаки».
14.05,04.10 Т/с «Остання зустрiч».
15.15,16.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Армагедон». (2).
00.05 Бойовик «Облога». (2).
02.20 Х/ф «Пiслязавтра».

IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.55 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.10 «Детективи».
12.15,04.30 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.40 Д/ф «А. Пугачова.
Життя пiсля шоу».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Однолюби».
23.15 Т/с «Мережа». (2).
01.15 Х/ф «П`яний свiтанок».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV
05.10,06.20,02.05,03.25 Погода.
05.15,08.45,03.00 Факти.
05.30,04.30 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.30 Анекдоти по-українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.40 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 2».
02.10 Резонанснi пограбування

Великобританiї.
03.30 Т/с «Герої 4».
04.15 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14.
10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

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

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 16.55, 19.30, 01.20
«Парад планет»

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Запам`ятай.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.30,12.20 Погода.
10.40 Книга.ua.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Вир».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Закон».
17.50 Д/с «Нашi». Георгiй Зантарая.
18.50 Країну - народовi.
19.10 Олiмпiйськi пристрастi.
20.50 Мегалот.
21.30 Паралiмпiада-2012.
Церемонiя вiдкриття.
ТРК «Ера».
00.30 Пiдсумки.
00.45 Спорт.
00.50 Погода.
00.55 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Новини.
01.40 Сiльрада.
01.55 «Вiра. Надiя. Любов».
02.45 Паралiмпiада-2012.
Церемонiя вiдкриття.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.20,18.25 Т/с «Склiфосовський».
11.25 «Знiмiть це негайно!».
12.30,04.55 «Iлюзiя безпеки».

13.40 Т/с «Слiдаки».
14.05,04.00 Т/с «Остання зустрiч».
15.15,16.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «На ножах».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
«Динамо» (Київ) - «Боруссiя»
(Менхенгладбах).
0 0 . 0 5 Тр и л е р « З л оч и н и
пристрастi». (3).
02.10 Бойовик «Облога». (2).

IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 Ранок з
Iнтером.
07.30,20.55 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.10 «Детективи».
12.15,04.35 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.45 Д/ф «В`ячеслав
Добринiн. Свiт не простий, зовсiм
не простий...»
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Однолюби».
23.15 Т/с «Мережа». (2).
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.40 Х/ф «Особливо небезпечний
злочинець».(2).
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.40 Т/с «Лють».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.30 Т/с «Опера».
18.45 Факти. Вечiр.

07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,
15.55,19.20,21.50, 00.25 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
14.55 «Парад планет»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «За наймом» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.10,13.15,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Тенор i
балерина».
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Подружжя.
01.00 Х/ф «Драйв». (2).
02.40 Т/с «У полi зору 2» (2).
03.45 Т/с «Дорожнiй патруль 6».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20,13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»

29 серпня
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 2».
02.10 Резонанснi пограбування
Великобританiї.
03.30 Т/с «Герої 4».
04.15 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».

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

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
0 7 . 2 0 ,
0 9 . 5 0 ,
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16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.55, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50 Т/с «Слон i принцеса».
12.15,19.15 Богiня шопiнгу.
12.55,18.45 Маша та моделi 2.
13.35, 20.20 Т/с «Дiффчатка».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00 УТЕТа мама!
16.35,19.55 Дайош молодьож!
17.00,22.05 Т/с «Одна за всiх».
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 Т/с «Дєтка». (2).
22.30 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.40 Щоденники Темного 2.
00.50 МосГорСмєх.
01.15 Х/ф «А мама краща». (2).
02.35 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «МанГуст».
14.35,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.10,04.40 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Мегаакула проти крокозавра». (3).
02.40 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ.
06.00 «Документальний детектив.
Приречений наречений».
06.30,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 «Куб 3».
11.05 Х/ф «Наречена мого друга».

13.40 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.40 «Вагiтна в 16».
23.45 «Дочки-Матерi».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Приватний детектив,
або Операцiя «Кооперацiя».
04.45 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Буремний шлях».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.40,14.40 Kids` Time.
13.45 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.55,15.50 Teen Time.
15.00 Т/с «Друзi».
15.55,00.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.40 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
(2).
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,03.55 Зона ночi.
03.10,04.00 Богдан Хмельницький.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Легендарне парi.
05.00 Сон Алiни Костомарової.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо зможеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00,23.00 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».
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14.55,16.55,19.30,01.20 «Парад
планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Круті хлопці» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.10,13.15,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Чекаю тебе».
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2»,.
01.00 Х/ф «Сплячi». (3).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д\фільм «Зоо-шоу»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д\фільм «Гладіатори
в природі»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»

19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм

ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.55, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50 Т/с «Слон i принцеса».
12.15,19.15 Богiня шопiнгу.
12.55,18.45 Маша та моделi 2.
13.35, 20.20 Т/с «Дiффчатка».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,01.15 УТЕТа мама!
16.35,19.55 Дайош молодьож!
17.00,22.05 Т/с «Одна за всiх».
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
21.00 Т/с «Дєтка». (2).
22.30 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.40 Щоденники Темного 2.
00.50 МосГорСмєх.
01.40 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «МанГуст».
14.40,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.15,04.45 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Первiсний жах». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ.
06.05 «Документальний детектив.
Напад сумлiння».
06.35,01.15 Т/с «Комiсар Рекс».
08.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Фермер шукає дружину 2».
11.35 Х/ф «Тато напрокат».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МастерШеф 2».

00.15 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Старий Новий рiк».
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Буремний шлях».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.15 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.35 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.40,14.40 Kids` Time.
13.45 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.30 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Красунi в Клiвлендi». (2).
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,03.50 Зона ночi.
03.20,03.55 Десята муза в Українi.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Життя в обiймах квiтiв.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо зможеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00,23.00 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».
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Меру – мерове, депутату –депутатове
Наше місто так довго жило пристрастями,
які кипіли навколо посади міського голови,
що багато чернівчан сприймають і майбутні
вибори народних депутатів як продовження
боротьби за цю посаду. А це може спричинити
помилки, які дорого коштуватимуть місту і
його мешканцям.

Ситуацію суттєво загострює той факт, що два головні кандидати на майбутніх
парламентських виборах
від Чернівців – це нинішній і
колишній градоначальники:
Віталій Михайлішин, який
виконує обов›язки міського
голови, і відсторонений від
цієї посади Микола Федорук.
Слід, однак, чітко розуміти,
що цього разу вони змагатимуться не за мерське крісло.
У чому небезпека змішування в головах чернівчан
боротьби за мерський і депутатський пости?
Наше місто відчайдуш-

но потребує захисника на
державному рівні. Буковина
– регіон дотаційний, і це не
секрет. А значить, дуже багато чернівецьких проблем неможливо вирішити на місцевому рівні, і вони вимагають
втручання розподільників
державного бюджету – парламентарів і представників
центральних органів виконавчої влади.
Жоден з буковинських політиків на сьогодні не зміг або
не захотів стати таким захисником. Арсеній Яценюк, захоплений боротьбою за владу
в країні, не знаходить спільної
мови з чинною владою, відтак жодним чином не здатний
впливати на бюджетні рішення. Так само й інші політики,
які просочилися в парламент
за партійними списками, відповідають за свої дії не перед
виборцями, а перед партійними босами, які милостиво
взяли їх під крило.
Наслідки «знедоленості»
Чернівців ми спостерігаємо

щодня. Хоча справа не в тому,
що ми бачимо, а в тому, чого
не бачимо. Капітальний ремонт історичних будівель,
шкіл і лікарень, ремонт і розширення доріг, побудова нових розв›язок і соціальних
об›єктів – ось далеко не повний перелік того, на що в
місцевому бюджеті гроші знайдуться дуже не скоро. Ймовірно, не за нашого життя. А
якщо найближчим часом вони
не надійдуть і з державного
бюджету, то невдовзі Чернівці
перестануть бути тим містом,
яким ми так пишаємося і яке
хочемо залишити у спадок
своїм дітям.
Налагодити конструктивну комунікацію з Києвом на
користь регіону – це і є одним
з основних завдань кожного
«мажоритарника». Адже це
представник регіону у столиці. Саме йому належить і
за посадою, і по совісті стати
повноважним представником
Чернівців у вищому ешелоні
державної політики. Географічна близькість до центральних органів державної влади
та депутатський значок дозволяють відстоювати інтереси
міста в найвищих кабінетах
і залі парламенту, а мандат,
виданий безпосередньо чернівецької громадою (а не спонсором або покровителем),
яка надала заповітне місце в
партійному списку, передбачає повну персональну відповідальність перед земляками.

Звідси маємо набір якостей, якими повинен володіти депутат-мажоритарник:
енергійність, відвертість, дипломатичність. Звичайно, він
повинен бути патріотом міста
і добре знати його проблеми
зсередини. Але не менш важливими рисами є здатність
схиляти на свій бік у дискусіях, ефективно спілкуватися з різними людьми і навіть
презентабельна зовнішність,
наявність тієї харизми, яка
зазвичай зветься «європейськістю». Категорично необхідна і присутність за його
спиною сили, яка реально
впливає на соціально-економічне життя держави.
Від мера ж ми вимагаємо
зовсім інших якостей. Значно
більшу роль в наборі необхідних йому якостей відіграють
чесноти заощадливого господаря і досвід управління
міським господарством.
Як і в будь-якій фірмі, організації, дуже важливо, щоби
політичні та управлінські посади в місті і державі обіймали люди, які мають чесноти,
необхідні на даному конкретному місці. «Біда, коли пироги
пектиме чоботар і шитиме чоботи кухар», говорить класик.
Важко з ним не погодитися. На
щастя, у чернівчан є можливість розставити чиновників
по своїх місцях, адже і народний депутат, і міський голова
- виборні посади.

Кому можна довіряти в Кабміні
Проект «Слово і Діло» проаналізував ефективність роботи членів
Кабінету Міністрів на урядовій посаді за показниками активності
(загальної кількості обіцянок), відповідальності (кількості виконаних
обіцянок), безвідповідальності (кількості невиконаних обіцянок) і
кількості обіцянок, виконання яких ми досі очікуємо.
Найбільшу кількість обіцянок (431)
озвучив Прем›єр-міністр Микола Азаров. На
рахунку Віце-прем›єр-міністра – Міністра
соціальної політики Сергія Тігіпка – 159
декларацій. Замикає трійку лідерів віцепрем›єр-міністр – міністр інфраструктури
Борис Колесніков, за яким зафіксовано 149
заяв.
Реалізувавши 42% обіцянок (8 з 19),
рейтинг відповідальності очолив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. На

другій позиції опинився міністр юстиції Олександр Лавринович, досягши ефективності у
38% (виконано 10 з 26 обіцянок). Третє місце
посів перший віце-прем›єр-міністр Валерій
Хорошковський, якому вдалося втілити у
життя 36% обіцянок (5 з 14).
Безвідповідальність міністра культури
Михайла Кулиняка оцінюється у 44% (не виконано 7 обіцянок із 16). Наступну сходинку
з позначкою 28% зайняв міністр з питань

Дмитро ЦАРЕНКО

надзвичайних ситуації Віктор Балога, на
рахунку якого 8 з 29 невиконаних обіцянок.
Віце-прем›єр-міністр – міністр охорони
здоров›я Раїса Богатирьова не реалізувала
27% заяв (4 з 15).
Перше місце за кількістю обіцянок, виконання яких країна ще не побачила, але
продовжує чекати на результат, належить
міністру економічного розвитку і торгівлі
Петру Порошенку – 71% перебуває в статусі
«Обіцяно» (10 з 14). За ним слідує прем›єрміністр Микола Азаров, 67% обіцянок якого
(287 з 431) ще не дали результату. «Бронзовим призером» став Міністр енергетики
та вугільної промисловості Юрій Бойко з показником у 65% (35 обіцянок з 54 очікують
на виконання).
Загальний рейтинг відповідальності
членів Кабміну виглядає наступним чином.

Коментар експерта
Для кандидатів-мажоритарників факт висунення від
тієї чи іншої політичної сили
матиме значно менший вплив
на виборця, ніж його персональні людські якості.
По-перше, більшість
українців просто втомилася
від політичних розборок і непримиренної боротьби за владу, яку ведуть партії та клани.
Люди хочуть відкритих і зрозумілих у своїх людських якостях
політиків, які займаються нагальними проблемами виборців.
По-друге, у багатьох округах від відомих політичних
сил були висунуті випадкові, з точки зору прихильників цих
сил, люди.
Якщо говорити про опозицію, то ідеологічну слабкість
кандидатів, висунутих по мажоритарних округах, констатують самі опозиціонери. Дуже різко відреагував на список
опозиціонерів-мажоритарників авторитетний депутат від
НУНС Юрій Кармазін.
Олесь Доній висловився за якнайшвидшу зміну домовленостей опозиційних сил щодо кандидатів у мажоритарних
округах: «В українській політиці ніколи не було люстрації,
тому з неї не вичищена навіть КДБ-шна агентура. Я вже не
кажу про останні віяння, коли до політики прийшли люди
бізнесового плану, і гроші почали вирішувати більше, ніж
ідеї. Тому ніхто не може сказати, по дурості це сталося або
свідомо» – зазначив опозиціонер.
Так само і партія влади в багатьох випадках підтримала в
округах кандидатів не за ідеологічними поглядами, а за професійними ознаками, які дають цим кандидатам найбільші
шанси на проходження до парламенту.
В таких умовах виборці проголосують за того кандидата, чиї особисті якості дозволять йому ефективно
працювати насамперед на благо округу, від якого депутат
буде обраний.

Ігор ГАВРАДА, кандидат політичних наук, доцент
кафедри політології та державного управління ЧНУ

Кандидати в
народні депутати
по мажоритарним
округам області

Округ №201. Центр – місто Чернівці, Шевченківський
район. Межі: Першотравневий, Шевченківський райони,
частина Садгірського району міста Чернівці. Кількість виборців: 175 930. Кандидати: Юлія Струк, Микола Федорук,
Віктор Довганич, Віталій Ткачук, Віктор Бачинський, Іван
Бордіян, Георгій Кузнєцов, Олександр Казимирчук, Володимир Кедь, Галина Марараш, Геннадій Нейландт
Округ №202. Центр – місто Сторожинець. Межі: Вижницький, Кіцманський, Путильський райони, частина
Сторожинецького району. Кількість виборців: 177 406.
Кандидати: Василь Любимський, Олександр Фищук, Михайло Бауер, Іван Рибак, Олег Вікнянський, Олександр
Лисюк, Георгій Манчуленко, Клавдія Назаренко, Єлизавета
Пушко-Цибуляк, Михайло Серецький, Володимир Токарюк,
Леонід Швигар.
Округ №203. Центр – місто Новоселиця. Межі: частина
Садгірського району міста Чернівці, Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький райони, частина Сторожинецького
району. Кількість виборців: 175 110. Кандидати: Степан
Спіжавка, Юрій Левчик, Іван Паламар, Петро Панчук, Олег
Вікнянський, Семен Говорнян, Валерій Данчук, Валерій
Кучерявий, Руслан Мельник, Григорій Тіміш, Геннадій
Федоряк.
Округ №204. Центр – місто Хотин. Межі: місто Новодністровськ, Заставнівський, Кельменецький, Сокирянський, Хотинський райони. Кількість виборців: 175 867.
Кандидати: Василь Мельник, Богдан Баласинович, Руслан
Панчишин, Іван Клевчик, Іван Бурдейний, Віктор Гончар,
Леонід Каденюк, Віталій Криворучко, Манолій Плаксій,
Артем Семенюк, Анатолій Совва, Віктор Черненко, Віталій
Чулей, Сергій Швець.
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Cерпневі міфи та правда про Марс…
Після того, як планетохід «Curiosity»
(«Допитливість») у першій декаді серпня здійснив
посадку на Червону планету, на черзі – висадка
людини. І тоді ми вже точно дізнаємося, чи було життя
на Марсі і чи цвістимуть там яблуні, як співалося у
популярній колись пісні.

Серпень – найбільш цікавий місяць для спостережень за небом, як
для астрономів, так і для аматорів. До
речі, достатньо навіть просто підвести
очі на вечірнє небо. Воно величне та
безмежне: яскраві зірки, знайомі й
загадкові сузір’я, Чумацький шлях...
На думку одразу ж спадають різні
повір’я та історії, пророцтва, здогадки
та легенди.

Довідка:

Марс – четверта планета
Сонячної системи за відстанню
від Сонця й сьома за розміром і
масою. Названа на честь Марса
- давньоримського бога війни.
Іноді Марс називають «червоною планетою», бо вона має
червонуватий колір поверхні,
зумовлений присутністю оксиду заліза.
У серпні цього року Марс став
об’єктом особливої уваги землян. Марсохід «Curiosity» здійснив посадку на Марс і 6 серпня
передав фото поверхні кратера Гейла. А вже 7 серпня NASA
оприлюднило і перше кольорове
фото північного валу кратера
Гейла.

Утім, з Віталієм ЯЦЕНКОМ,
завідувачем Чернівецького музею
авіації і космонавтики, кандидатом
технічних наук ми говоримо не тільки
про життя на Марсі:
– Цього літа в соціальних мережах, як і торік, з’явилися повідомлення про максимальне зближення Марсу й Землі, яке має статися 27
серпня. І, мовляв, подібне станеться аж через 300 років. Наскільки
мені відомо, це не зовсім так. Тож
як відрізнити достовірні події та
факти від псевдонаукових сенсаційних припущень? І чому саме
Марс такий цікавий людству?
– Людина з давніх давен спостерігала за небом, зорями, різними небесними
явищами та використувала досвід своїх
спостережень, створюючи, наприклад,
календарі. Однак нові, невідомі явища
на небесній сфері часто спричиняли
паніку, жах і трактувалися як передвісники біди (наприклад, затемнення
Сонця, Місяця, проходження комет). За
геліоцентричною системою будови світу
Миколи Коперника, центром Всесвіту є
Сонце, а всі інші планети здійснюють
обертання навкруги цього світила. Результати майже 40-річних досліджень
Коперника були опубліковані 1543
року в роботі «De revolutionibus orbium
coelestium» («Про обертання небесних

сфер»). Систему Коперника підтримували Галілео Галілей і Джордано Бруно.
Та оскільки Сонце – це звичайна зірка,
то й біля інших зірок, ймовірно, можуть
існувати такі ж планетні системи, як
і біля Сонця. Ідеї існування життя на
інших небесних тілах можна зустріти
в роботах багатьох відомих учених,
зокрема, Ньютона. Та увага до Марса
пояснюється ще й близькістю цієї планети до Землі, а також тим, що, завдяки
прозорості його атмосфери, поверхня
планети є доступною для спостережень
із допомогою навіть не дуже потужних
телескопів.

дискусію про існування життя на
планеті в минулому.
– Постійні посилання на «обличчя» та інші підозрілі об’єкти на Марсі
примусили вчених з NASA включити в
програму досліджень апарату «Mars
Global Surveyor» («MGS»), який складав детальну карту планети (1997 р.),
фотографування цього об’єкта. Район
виявився унікальним з точки зору специфічних деталей поверхні, які отримали назву «Місто», «Фортеця», «Безодня», «Купол», «Пірамида», «Міський
квартал». А подібне на «обличчя» зображення утворилося завдяки низький
роздільній здатності камери космічного
апарату «Viking-1» (40 м з відстані 1500
км – тобто з орбіти «Viking-1» всі утворення рельєфу поверхні, менші за 40
м, зливаються в єдине ціле). Роздільна
ж здатність апаратури «Mars Global
Surveyor» становила 0,3 м на 1 піксель.
Таким чином дрібні об’єкти можна роз-

навколо Сонця за 1 рік, а Марс – майже
за 2 земних роки. Тому Земля під час
руху наздоганяє й переганяє Марс.
Таким чином, Земля і Марс бувають поруч один раз на 2
роки. Цей момент і є вдалим для запуску космічних
апаратів на Марс і телескопічних спостережень
за планетою. Цю подію
астрономи називають
«протистоянням». Але,
оскільки орбіти планет
не є ідеальними колами,
бо вони еліптичні, то раз на
два роки Земля і Марс у період
«протистояння» перебувають
на близьких, але не однакових відстанях. Та один раз на 15-17 років ця
відстань стає мінімальною (56-60 млн.
км.). Цю подію називають «великим
протистоянням». Відбувається вона
наприкінці літа. Останнє «велике проти-

глядати окремо, про що і свідчать фото.
Та людство не залишило мрії про зустріч
із «братами по розуму»!
– Марсохід «Curiosity» цього
літа... «примарсився». Шлях від
проектування до успішної посадки
був зовсім не простим. Як відомо,
конкурс на проект майбутнього марсоходу оголосили ще у квітні 2004
року. Головною умовою була тривала
робота планетохода. Переможцем
став спільний проект двох промислових гігантів Boeing і Lockheed Martin.
У листопаді 2008 року NASA оголосило конкурс на найкращу назву нового
марсохода, який на той момент мав
кодове ім’я «Марсіанська наукова
лабораторія»( MSL). У березні 2009
року було обрано варіант назви апарату «Curiosity», автором якого стала 12-річна школярка Клара Ма. 26
листопада 2011 ракета «Atlas V 541»
із марсоходом на борту вирушила в
космічний простір. Політ до Марса
тривав трохи більше 8 місяців. За цей
час інженери кілька разів проводили
корегування курсу…
– Так, хвиля інтересу до Марсу
виникла (в черговий раз) у зв’язку із
вдалою посадкою чергового марсоходу
NASA «Curiosity» на поверхню планети
в районі кратера Гейла 6 серпня нинішнього року. В процесі своєї роботи
«MSL» повинен з’ясувати, чи існувало
в минулому життя на Марсі, отримати
відомості про клімат та геологію планети
та здійснити підготовку до висадки людини на Марс. На жовтень-листопад намічені перші буріння із взяттям і аналізом
зразків марсіанського ґрунту.
– Давайте повернемося до різного
роду повідомлень про велике протистояння Марсу…
– Марс рухається орбітою, що розташована далі від Сонця, ніж орбіта Землі.
Наша Блакитна планета обертається

стояння» відбулося 2003 року.

Для досліджень –
власна обсерваторія

- Людина завжди мріяла про
зустріч із «братами по розуму»! Це
було в минулому, про це ми чуємо
сьогодні й не тільки у письменників-фантастів. Багато сучасних
досліджень спрямовані на такі пошуки. Зрештою, одним із завдань
програми досліджень «Curiosity»
теж є пошуки присутності життя
на Марсі в будь-якому вигляді або
ж існування такого в минулому...
– Першим спостереженням Марсу,
яке спричинило «ажіотаж», було відкриття астрономом Джованні Скіапареллі «марсіанських каналів» у 1877
році під час найближчого протистояння
Марсу і Землі. Згодом було доведено, що
так звані марсіанські канали – це оптична ілюзія. Але це спостереження спонукало таких учених як Вільям Ф.Деннінг,
Едвард Мондер, Каміль Фламмаріон,
Генрі Джозеф Перротен, Луі Толлон, А.
Е. Дуглас, Карл Отто Лампланд тощо до
вивчення феномену.
Найбільш відомим прихильником
теорії існування життя на Марсі був
Персиваль Ловелл, який після Скіапареллі спостерігав «канали» і зробив їхні
замальовки. Ідею підхопили письменники-фантасти Олексій Толстой, Едгар
Берроуз, Ред Бредбері, присвятивши
Червоній планеті свої твори. Для дослідження Марсу Ловелл власним коштом
побудував обсерваторію, а 1908 року
видав книгу «Mars as the Abode of Life».
Завдяки Ловеллу ідея існування життя
на Марсі була дуже популярною до
50-х років ХХ століття, тобто до початку космічної ери, коли людство стало
досліджувати Космос автоматичними
апаратами. Остаточний вердикт про
«канали» на Марсі виніс космічний апарат «Mariner-4» 1965 року, зробивши
фото поверхні планети.

Планета підкидає
загадки

– Але наступним вибухом ажіотажу навколо «цивілізації» на
Марсі стали фото, отримані 25 липня
1976 року космічним апаратом NASA
«Viking-1». Тоді апарат здійснив
фотографування поверхні планети
з відстані 1900 км, коли з орбіти
вибиралося місце посадки модуля «Viking Lander-2». На одному
зі знімків району плато Седонія
(Cedonia) чітко виднілося «обличчя». Об’єкт мав у діаметрі до 1,5 км
і був 500 м заввишки. Прибічники
цивілізації на Марсі одразу підняли

З керівником Зоряної школи Анастасією Костюковою, викладачем астрономії
та інформатики ЗОШ №33 ми пригадали
не тільки спільну поїздку на Всеукраїнський колоквіум в Ужгород, а й переможні
виступи Анастасії в Дніпропетровську,
Києві, Москві… 2003 року Настя Костюкова була нагороджена Дипломом І ступеня V міжнародної науково-практичної
конференції науково-технічних проектів
із космонавтики «Зоряна естафета»,
що проходив у знаменитому Зоряному
містечку в Росії. Нині ж Анастасія сама є
наставником для юних дослідників зоряного неба.
– Які плани та перспективи Зоряної школи на цей навчальний рік?
– Мені, як керівнику «Зоряної школи», дуже приємно, що астрономією
цікавляться, оскільки це наука спостережень і відкриттів. З кожним роком
все більше дітей приходять на лекції та

Адреналін - потреба,
захоплення-стильжиття
У Чернівцях – бум велофристайлу

заняття. А проводяться вони не тільки в класі, ми можемо
вести спостереження за зоряним небом і
планетами, оскільки маємо кілька телескопів. Поступово школярі починають
писати власні пошуково-дослідницькі
й наукові роботи, які ми відправляємо
на всеукраїнські конкурси. Так, Юрій
Пекарський цього липня був учасником
Всеукраїнської літньої астрономічної
школи Малої академії наук України в
селищі Наукове Бахчисарайського району в Криму. Там юним дослідникам з
різних країн читали лекції та проводили
практичні заняття з астрономії. Вони
спостерігали за об’єктами каталогу
Мессьє (список зі 110 астрономічних
об’єктів, складений та оприлюднений
французьким астрономом Шарлем
Мессьє 1774 року), спостерігали за
метеоритами, Сонцем.

Пошуки та відкриття
тривають

Отже, останні «великі протистояння» Марсу та Землі відбувалися 10 серпня
1971, 22 вересня 1988, 28 серпня 2003,
а наступні відбудуться 27 липня 2018
і 15 вересня 2035 року, тож варто запастися терпінням і на той час мати хоча
б слабенький телескоп, аби на власні очі
побачити Марс на найближчій відстані
від Землі. Або прийти до чернівецької Зоряної школи, де вам обов’язково запропонують телескоп для спостереження.

молодіжні
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Цей екстремальний вид спорту виник в Америці
наприкінці 60-их років минулого століття. Серед
американських тінейджерів він став настільки
популярним, що його офіційно визнали видом спорту.
Проте в Україні він набуває популярності лише зараз.
Карколомні трюки чергуються з
найрізноманітнішими дивними переворотами, але
здається, цим хлопцям не страшні ні падіння, ні
розтяжки, ні переломи. Таких у нашому місті поки що
можна на пальцах перерахувати.

«під себе». Але це задоволення не з дешевих – приблизно 7000 грн.
- Як плануєш поєднувати
майбутню роботу зі своїм стилем життя?
-Я навчаюся на електромеханіка в індустріальному
коледжі, на 2 курсі. Проте поки
не впевнений, чи працюватиму за фіхом: хотів би відкрити
свій магазин, зібрати команду і розвивати велофристайл в
Україні, зокрема в Чернівцях.
– Чи проводяться в Україні та

Влад Федорчук: «Тих,хто
займається велофристайлом
вважають «безбашенними», тобто
людьми «без клепки в голові»

Влад Федорчук (у центрі) : «ТРЦ «Depot» інколи перетворюється на територію молоді»

А про спостереження за Марсом у
серпні поцікавилася також у керівника
астроклубу «Сузір’я» Володимира МИХАЙЛЕЦЯ, завідувача музею дослідження космосу ім. проф. Мотрі Братійчук в
Ужгороді.
– Астрономам-аматорам раджу
брати інформацію про календар спостережень із сайту Головної астрономічної
обсерваторії НАН України та з наукової
літератури. В Інтернеті є багато різних
сайтів, клубів любителів астрономії,
космосу, але не завжди інформація, яка
там подається, достовірна. Щодо Марсу, то він доступний для спостережень
упродовж цілого року. Планету видно у
вечірній, нічний і ранковий час. Улітку
після настання темряви Марс видно в
південно-західній частині неба. Упродовж літа Марс переміщується сузір’ями
Лева та Діви.
Крім досліджень Марсу, досі триває програма пошуку позаземних цивілізацій SETI (Search for Extraterrestrial
Intelligence), яку розпочав Френсіс
Дрейк ще у 60-ті роки ХХ століття. Починаючи від кінця ХХ століття астрономи всього світу шукають (і знаходять)
планети біля інших зірок – екзопланети.
Може, на них існує життя?
Одне слово, пошук триває! І не закінчиться, доки існує людство…

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»

Мені випала нагода поспілкуватися з одним із найвправніших
майстрів екстремального велокатання, юним чернівчанином Владом
Федорчуком:
– А не страшно?
– Зовсім ні. Коли катаюся, не
думаю про страх, думаю про те, як
виконати трюк, – відповідає
хлопець, для якого велофристайл не тільки хоббі, а
й стиль життя.
Та хоча й боїться висоти, на фобію не зважає:
вмикає музику Боба Марлі й
вирушає назустріч вітру. Як
виявилося, Влад катається
на велосипеді з дитинства і
вже тоді, задивляючись, що
виробляють старші хлопчаки, мріяв бути таким же
майстерним. Потім ганяв у
футбол, грав у більярд, але
дитяча мрія все ж таки здійснилася, і тепер він не уявляє своє життя без байка.
– Що кажуть на це твої
батьки? – продовжую діалог із симпатичним хлопцем, якому не обійтися без
адреналіну в крові.
– Батьки спочатку не
були в захваті від мого небезпечного захоплення.
Але проти, зрештою, вони
не можуть бути, бо це краще, ніж вештатися підвалами, вживати алкоголь чи
наркотики. А ще я постійно
мушу бути в формі, навіть
щоранку ранку їм вівсянку.

– Чи не заважає твоє захоплення навчанню?
– Буває, що трапляються травми,
тому іноді не можу відвідувати навчання. Щоправда, витрачаю майже
всю стипендію на постійне оновлення
«залізного коня».
Найкращий велосипед – зібраний

за кордоном змагання в категорії
ВМХ (Вело-мото-екстрим)?
– До Дня молоді проводилися
змагання в «ТРЦ» «Депот». Там я
посів 3 місце. В Україні перший етап
кубка проводиться в Дніпропетровську, другий – у Львові.

Настя Павлович незабаром кататиметься
нарівні з хлопцями

А щодо закордонних змагань, то для
участі в них потрібні чималі гроші

або спонсор...
– До речі, знайомся, Денис Сегедін,- звернувся до мене Влад.
Після перемоги у змаганннях
2010 року у Трускавці на Дениса
Сегедіна звернули увагу спонсори.
Навіть мав їхати у Венгрію на міжна-

родні змагання. Мало хто в Україні на
той час катався так, як він.
Бажання опанувати велосипед
пробудив у Дениса брат, який катався з друзями не так прогресивно,
як робимо це ми зараз, але саме
вони намагалися щось почати. У нас
майже випадково виникла компанія
за інтересами і все поступово починалося. Денисі Сегедіну було тоді
15 років...
У суто чоловічій компанії помічаю
дівчину. І хоча особливо складних
трюків вона ще не робить, проте
хлопці мають дійсно вправну і слухняну ученицю.
Насті Павлович лише 14 років.
Цьогоріч вона перейшла до 9-го
класу. Дівчина почала кататися місяць тому, проте, попри страх перед
швидкістю, добре справляється із
поставленими завданнями.
– Все почалося з того, що я написала Владу й запитала, скільки
коштує його велосипед. Хоча він його
не продавав. Запитала просто так,
з цікавості. А вже потім подумала:
треба таки повчитися…
Хибною є думка, що велофристайлом займаються лише
підлітки.

Один із найстарших велофристайлерів у Чернівцях – 27-річний Віталій Залевський – починав кататися ще на простому
байку «Крос Кантрі ». Але йому
завжди подобались стрибки на
велосипеді, тож пізніше купив
BMX. Саме з цього моменту і почалося справжнє зацікавлення
стрибками та переворотами.
– Катаю вже 4 роки і дуже-дуже радий, що це роблю
– кайф неймовірний! Коли
познайомився зі своєю майбутньою дружиною, про захоплення їй одразу не сказав
– боявся. А потім,коли вона дізналася, то, навпаки, пишалася мною й раділа,що я займаюся
спортом!!!
Віталій планує в майбутньому залучити до велофристайлу
своїх дітей.
Для багатьох велофристайл
– це лише катання на велосипеді. Але для цих хлопців – це
стиль життя. Хотілося б, щоб
у Чернівцях був скейт-парк,
здоровий спосіб життя набував
популярності, адреналін вирував у крові і все більше молоді
Віталій Залевський: «Дружина мене дуже долучалося до дьортів для того,
підтримує і навіть надихає на нові звершення» щоби зробити їх видом спорту.

Вікторія ЯШАН, «Версії»
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політичні

абзац політичний

У

нардепи рвуться 50 буковинських
кандидатів-мажоритарників. Центрвиборчком 18 серпня завершив реєстрацію кандидатів у народні депутати. Загалом
в Україні зареєстровано 5771 кандидата, в
тому числі 2644 – за партійними списками і
3127 – у мажоритарних округах. У виборах
бере участь 89 партій, які висунули кандидатів або за списками, або в одномандатних
округах. На мажоритарних округах Чернівецької області зареєстровано 50 кандидатів.

Версі ї

Мовне питання – PR-технологія
Із наближенням парламентських виборів в Україні чинна влада,
намагаючись здобути симпатії російськомовного населення Cходу й
Півдня України, знову почала педалювати мовне питання.

Д

оклавшись до одіозного закону про
мови, Попеску хоче змінити й статус
румунської. Зокрема, рішення про статус
румунської мови в Чернівецькій області буде
прийняте після розробки Кабміном механізмів
реалізації мовного закону, повідомив нардеп
від Партії регіонів, буковинець Іван Попеску.
За його словами, рішення про підвищення
статусу румунської він і його прибічники приймуть, коли уряд розробить механізм реалізації закону, – тобто за рахунок яких бюджетних коштів можна буде його реалізувати.

О

позиція судитиметься з Януковичем.
Об’єднана опозиція подала до Верховного
апеляційного суду позов до президента Януковича, який, на їхнє переконання, незаконно підписав пенсійну реформу і підвищив пенсійний
вік громадянам України всупереч Конституції, а
також незаконно підписав Податковий кодекс
і закон України про мови, незаконно призначив прем’єр-міністра і весь склад Кабміну.

У

команді Михайлішина – Мельничук і
Станкевич. Центрвиборчком зареєстрував
кількох довірених осіб кандидатів у народні
депутати на окрузі №201 (м.Чернівці). Зокрема, довіреними особами Віталія Михайлішина
стали ректор ЧНУ ім. Ю. Федьковича Степан
Мельничук, директор ТзДВ «Трембіта» Стелла
Станкевич і викладач ЧНУ Ростислав Білик.

М

оскаль заявляє, що Буковині заборонили проводити «мовні» сесії. З адміністрації президента керівникам Закарпатської
та Чернівецької обласних рад і адміністрацій
дана сувора вказівка не проводити сесій з
мовного питання. Народний депутат Геннадій Москаль зазначає, що серед населення
Чернівецької області понад 13% складають
румуни і більше 10% – молдавани, а на Закарпатті – 12% етнічних угорців, які претендують
на надання їхнім мовам статусу регіональної.

О

б’єднана опозиція випереджає Партію
регіонів. За три місяці до виборів чотири
соціологічні компанії провели масове опитування серед 10 тис. українців про їхні політичні
симпатії. Лідирує опозиція. Якби вибори відбулися найближчим часом, найбільше голосів виборців отримали б «Батьківщина», за яку готові
проголосувати 26,2% тих, хто має намір взяти
участь у виборах, і Партія регіонів (24,6%). За
партію «УДАР» Кличка готові проголосувати
11,8% учасників виборів, за комуністів – 9,4%.

В

идертися на Олімп через Федорука.
Депутат Чернівецької облради попереднього
скликання і колишній член ВО «Батьківщина»
Віктор Довганич зареєструвався самовисуванцем –кандидатом у народні депутати на окрузі
№201 (м. Чернівці) на знак протесту проти висунення кандидатом від опозиції екс-мера Миколи Федорука. Довганич переконаний, що така
опозиція програє вибори на Буковині. Натомість
справжнім опозиціонером і справжнім членом
ВО «Батьківщина» він вважає тільки себе. Про
це Довганич заявив на прес-конференції.

П

апієв у робочий час агітує за провладних кандидатів. Про це заявила громадянська мережа «ОПОРА». 7 серпня чиновник
перебував у Глибоцькому та Сторожинецькому
районах із робочою поїздкою. У розпорядження
«ОПОРИ» потрапило 6 коротких відеороликів,
знятих під час цієї робочої поїздки. На всіх них
Папієв прямим текстом агітує жителів за кандидатів-регіоналів, навіть часом, за твердженням
опорівців, переходячи до погроз і шантажу.
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На початку липня парламент ухвалив Закон «Про засади державної мовної політики»,
який передбачає офіційне використання регіональних мов, передусім, російської, в роботі
місцевих органів влади. Незважаючи на шалений опір громадськості Закон було передано на
підпис Президенту В.Януковичу.
Упродовж 70 років комуністи намагалися
викорінити українську мову і культуру, але
їм це так і не вдалося. Нинішня українська
влада демонструє таку ж грубу зневагу, тільки
цього разу вже до власної нації, загострюючи
вельми дратівливе для України питання, яке не
об’єднує, а роз’єднує народ. В нинішніх умовах
запроваджувати в Україні другу державну мову
означає провокувати хаос.
Що насправді стоїть за цим необдуманим
рішенням? Ймовірні політичні переваги на сході
країни – ефемерні, адже мовний закон не змінить життя регіону на краще, і люди це чудово
розуміють. Більше того, Закон ухвалили одразу після закінчення Євро-2012 і він «зім’яв»
увесь позитив від вдало проведеного турніру,

а також і критичний аналіз того, чи вартувало
державі витрачати в умовах кризи стільки
бюджетних грошей на його проведення. Партія
регіонів буквально шахрайським чином, за присутності всього 70 нардепів,за необхідних 226,
форсувала прийняття 36 законів на мільярдні
суми! Без жодного обговорення, вони, наче піаністи, тиснули на кнопки голосування сусідів.
І де тут демократія?
Мовний баланс України під сумнівом, пише
«Файненшнл таймс». У телевізійних новинах
в Україні ведучий може поставити запитання
українською мовою, а гість відповість російською. Такі двомовні «обміни» чути не тільки
в столиці, а й на україномовному заході країни
і російськомовному сході. «Деякі українці побоюються, що це може посилити вплив Росії,
«вбити клин» між Сходом країни і Заходом,
або навіть призвести до розколу», – зазначає
англійський тижневик.
Аналітики припускають, що президент
планує використовувати Закон як ризиковану
стратегію, щоби згуртувати російськомовну

Скільки заробляють
кандидати
в нардепи від Буковини?

Добре живеться кандидату у народні депутати
на Хотинському виборчому округу №204 від Партії регіонів, прийомному
сину Михайла Папієва,
Артему Семенюку: він
має чотири «Мерседеси»
і «Лексус». Згідно з декларацією про майно й
доходи, оприлюдненій на
сайті ЦВК, Артем Семенюк,
1983 року народження,
має дві квартири площею
55 та 71 кв. м, гараж на
45 кв. м і земельну ділянку на 1 тис. кв.м. Його доходи за минулий рік становили 832 тис. грн., з них
зарплата – 74 тис. грн., решта – доходи від відчуження рухомого і нерухомого майна.
А от голова облорганізації «Фронту змін» на Буковині, а нині керівник обласного
штабу об’єднаної опозиції Максим Бурбак не заробив у 2011 року жодної копійки.
Він живе на утриманні дружини. Принаймні, в його декларації про майно і доходи
за минулий рік, розміщеній на сайті ЦВК, графа «доходи» порожня. Зате гарні
статки має дружина політика: за минулий рік її доходи склали майже 400 тис. грн.
У її власності «Міцубісі Паджеро», 17 вантажівок і 12 причепів, будинок на 96 кв.
м і квартира на 105 кв. м. У Максима Бурбака – ВАЗ 2108 і вантажівка «Даймлер»,
квартира на 112 кв. м.
Не бідних кандидатів у народні депутати висуває й партія Кличка «Удар».
Близько 1 млн. грн. за минулий рік заробила сім’я Оксани Продан – №4 за партійним
списком «Удару». Зокрема, доходи голови Всеукраїнського об’єднання малого та
середнього бізнесу «Фортеця» пані Продан за 2011 рік становили 502 тис. грн.,
доходи її чоловіка – 490 тис. грн., зазначено в декларації про доходи на сайті ЦВК.
Оксана Продан володіє двома квартирами на 32 кв. м і 85 кв. м., її чоловік – ще трьома – 135 кв. м, 123 кв. м і 167 кв. м. Має Василь Продан і три автомобілі: «Мазда 3»,
«Тойота Прадо» і «Тойота RAV4».
(Далі буде).

За матеріалами сайту ЦВК

підтримку на його східній батьківщині, напередодні парламентських виборів. Адже відтоді,
як Віктор Янукович став президентом, рейтинги
його партії впали. Тож кожна десята відсотка
може мати вирішальне значення для Партії
регіонів у збереженні парламентської більшості. «Очевидна мета полягає в поляризації
суспільства, в свою чергу мобілізації східних
українців, російськомовних виборців, і, щоби
відвернути увагу народу від невдач уряду», –
каже політолог Києво-Могилянської академії
Андреас УМЛАНД.
Нинішня влада легким розчерком пера
зводить нанівець зусилля тих, хто поклав за
національні ідеали життя. Одеса, Луганськ,
Дніпропетровськ, Херсон, Запоріжжя, Донецьк
уже прийняли російську мову як регіональну.
Крим збирається надати російській статус
регіональної мови в жовтні… Російськомовна
ейфорія не дає політикам змоги побачити, що
рух цей – в один кінець, до самознищення.
Доки на Сході та Півдні реалізують мовний
закон, на Заході подають судові позови щодо
його скасування. Судитися хочуть і болгари
на Одещині: в Ізмаїлі їм не вдалося домогтися
для рідної мови статусу регіональної. Татарські
лідери в Криму закликають чиновників вчити
одразу три мови. Збагачувати лінгвістичні
знання мали б і чиновники на Херсонщині: там
хочуть узаконити рідну мову татари і турки.
В Ужгороді нашвидкуруч пишуть відповідне
звернення з тим, щоби надати статусу регіональної угорській. А от закарпатські румуни з
таким зверненнями не поспішають – бояться
втратити й те, що мають. Вони називають такі дії
нинішньої влади нічим іншим, як «заграванням
з нацменшинами». Проте, як зізнався один з
представників Партії регіонів, ніхто з угорцями,
румунами, словаками та іншими нацменшинами
загравати не збирався: Закон «Про засади державної мовної політики» ухвалили виключено
на користь російської. Чи не стане наслідком
прийняття мовного закону формування двох
націй в одній країні?
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Заголовки.
06.30 Вiд першої особи.
06.50 Хазяїн у домi.
06.55 Невiдоме вiд вiдомих.
07.15 Країна on-line.
07.20 ТехноЕра.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Глас народу.
07.35 Тема дня.
07.45 М/ф.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Контрольна робота.
09.50 Театральнi сезони. До
75-рiччя Л. Кадочникової.
10.35 Здоров`я.
11.30,13.55 Паралiмпiада-2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.10 Дiловий свiт.
12.20,12.55 Погода.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
13.05 Крок до зiрок. Євробачення.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
1 5 . 3 0 Х / ф « Ге н е р а л ь н а
репетицiя».
17.50 Д/с «Нашi». Iнна Осипенко-Радомська.
18.55 Лiтнiй жарт з Ю. Гальцевим.
19.20 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.30,22.40 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
21.20 Досвiд.
22.35 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.30 Пiдсумки.
23.45 Спорт.
23.50 Погода.
23.55 Х/ф «Епоха честi».
00.45 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя. Угорщина - Україна.
03.10 ТелеАкадемiя. Дайджест.
03.25 Дитячий фестиваль
«Щасливi долонi».
04.40 Дитячий музичний фестиваль «ОКєшкин джаз».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.55 «ТСН».

Чернівецька команда, яка відстоюватиме минулорічні здобутки регіону на Студентській республіці в Криму, виконувала
на початку серпня чергове домашнє завдання, що передбачало
проведення соціологічного опитування молоді та підбиття його
результатів.
Тема дослідження відповідала тематиці фіналу Студреспубліки-2012 – «Україна моєї мрії». Респондентам необхідно було
відповісти, що для них є «країна мрії» в аспектах ставлення до
власності, політичного режиму та стосунків з державою.
У дослідженні взяли участь 200 осіб, з яких понад 16% – неповнолітні, майже 57% – віком до 22 років, решта – до 35 років.
Більшість має вищу та неповну вищу освіту.
Результати опитування засвідчили, що молодь особливо
цінує рівність громадян (52%), свободу і відповідальність кожної
особистості та мінімальну підтримку держави (48%), реальну
демократію (43%). Майже 73% респондентів створюють країну
своїх мрій власною професійною діяльністю і громадсько-політичною активністю. Частина молоді виявилася прихильниками
еміграції (13%), а деякі висловили байдужість або зневіреність
у можливості реалізації своїх мрій (8% та 6%). Можна виокремити також критичне ставлення опитаних до проявів корупції та
бажання змін у медицині, освіті, економіці та політиці загалом.

Вл. інф.

IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства
9».
11.10 «Детективи».
12.15,04.55 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.15 Д/ф «Лариса
Долiна. Менi набридло бути
залiзною».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00,02.40 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Однолюби».
23.15 Т/с «Мережа». (2).
01.15 Х/ф «Той, що худне». (2).
03.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.05 Д/с «У центрi подiй 3».
ICTV
05.15,06.25,02.05,03.25 Погода.
05.20,03.00 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.20,07.40 Дiловi факти.
06.30,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.35 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.

23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
02.10 Резонанснi пограбування
Великобританiї.
03.30 Т/с «Герої 4».
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,0
3.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
23.00,02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 0 « Тр а н с м i с i я новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,
12.35,13.10,14.10,16.10,17.20,
17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,0
6.25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час
iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,0
5.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime
news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 15.55,
22.10, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.50 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.15 Політична кухня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
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Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

8% молоді Буковини
байдужа їхня держава,
решта планує будувати
«Україну мрії»

06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
1 0 . 2 0 , 1 8 . 2 5
Т / с
«Склiфосовський».
11.30 «Знiмiть це негайно!».
12.35,05.00 «Iлюзiя безпеки».
13.45,04.35 Т/с «Слiдаки».
14.10 Т/с «Остання зустрiч».
15.20,16.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Давай, до побачення!»
21.30 «Крим Мьюзик Фест».
День перший.
01.10 Х/ф «У готичному стилi».
(3).
0 2 . 5 5 Тр и л е р « З л о ч и н и
пристрастi». (3).

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.35,07.25,07.50 Тема
дня.
06.25,06.40,07.15,07.45 Країна
on-line.
06.30 Заголовки.
06.45 Хазяїн у домi.
06.50 Невiдоме вiд вiдомих.
06.55 Православний календар.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Глас народу.
08.20 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.10 Запам`ятай.
09.15,10.50,12.20,16.55,19.05
Погода.
09.25 Д/ф «Гармонiя протирiч
Тетяни Яблонської».
10.00 Театральнi сезони. Г.
Делiєв.
11.00 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.20,19.10 Паралiмпiада-2012.
Надихаючи поколiння.
13.25 Паралiмпiада-2012.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика.
17.05 Наша пiсня.
17.50 Д/с «Нашi». Олена Костевич.
18.45 Шляхами України.
19.20 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.30 Паралiмпiада-2012. Плавання.
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.15 Погода.
00.20 Х/ф «Епоха честi».
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
02.55 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.15 Д/ф «Прощавайте,
товаришi».
04.55 Околиця.
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
1 0 . 2 0 , 1 8 . 2 5
Т / с
«Склiфосовський».
11.30 «Знiмiть це негайно!».
12.35,05.20 «Iлюзiя безпеки».
13.45,04.05 Т/с «Слiдаки».
1 4 . 1 0 , 0 4 . 3 0 Т / с « О с та н н я
зустрiч».
15.20,16.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Добрий вечiр».
21.30 «Крим Мьюзик Фест».
День другий.
00.55 Трилер «Пастка-44». (3).
02.40 Х/ф «В готичному стилi».
(3).
IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.10 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50 Д/ф «Брати Меладзе.
Всупереч».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00,03.30 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
2 1 . 0 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
02.00 Х/ф «Аналiзуючи те...» (2).
04.00 «Парк автомобiльного
перiоду».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.15,01.15,02.40 Погода.
05.10,02.15 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.10,07.35 Дiловi факти.
06.20,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.25 Анекдоти по-українськи.
06.45 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.40,16.35 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20 Т/с «Прокурорська

30 серпня
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10,15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу
«Княгиня Західної України»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 «Пряма відповідь»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.10,13.15,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять.
Чоловiковий кулак».
16.00 Федеральний суддя.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.35 Подiї Спорт.
17.15,03.40 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Спокута». (2).
02.50 Т/с «У полi зору 2» (2).
04.15 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д\фільм «Прощавай, дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 01.35 Д\фільм «Мальовнича планета»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»

31 серпня

перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
21.20 Х/ф «Блейд». (2 категорiя).
00.05 Голi i смiшнi.
01.20 Резонанснi пограбування
Великобританiї.
02.45 Т/с «Герої 4».
03.30 Битва нацiй.
04.45 Мiранок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 0 « Тр а н с м i с i я новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04
.30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13
.10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.3
5,22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,
04.35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час
iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05
.00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.30 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.35
Гороскоп
6.45, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я

16.00, 4.40 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.45, 09.50, 14.55, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Мічений» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.10,13.15 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Королева
школи».
16.00 Федеральний суддя.
17.00,04.00 Х/ф «Нiчний гiсть».
19.00,03.40 Подiї.
19.15,03.55 Подiї Спорт.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Iнтерни».
22.00 Х/ф «Мамма mia!»
00.10 Х/ф «Поцiлунки пропащих
янголiв». (2).
02.10 Х/ф «Лондон». (2).
05.30 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д\фільм «Прощавай, дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»

понеділок
четвер
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

10.30 «Дочки-Матерi».
11.35 Х/ф «Двi iсторiї про кохання».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
16.00 «Усе буде добре!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
2».
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
03.20 «Вiкна-Спорт».
03.30 Х/ф «Старий Новий рiк».
04.35 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.55,15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50 Т/с «Слон i принцеса».
12.15,19.15 Богiня шопiнгу.
12.55,18.45 Маша та моделi 2.
13.35, 20.20 Т/с «Дiффчатка».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,01.15 УТЕТа мама!
16.35,19.55 Дайош молодьож!
17.00,22.05 Т/с «Одна за всiх».
17.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
21.00 Т/с «Дєтка». (2).
22.30 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.40 Щоденники Темного 2.
00.50 МосГорСмєх.
01.40 До свiтанку.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Буремний шлях».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.15 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.35 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.40,14.40 Kids` Time.
13.45 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.30 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
(2).
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.10 Зона ночi.
03.20 Десята муза в Українi.
04.15 Подорож у втрачене
минуле.
04.45,05.10 Зона ночi. Культура.
04.50 Сумний П`єро.

НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «МанГуст 2».
14.40,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.15,04.40
«Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Первiсний жах 2:
Загублене плем`я». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ.
05.55 «Документальний детектив. Смертельний номер».
06.20,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
08.25,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.30 «Вагiтна в 16».

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.05,19.00 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00,23.00 «Жiноча лiга».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
12.00, 01.45 Д/фільм «Невідома
планета»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 Т/с «Дєтка».
07.15,08.20 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
07.55 Байдикiвка.
08.55, 15.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50 Т/с «Слон i принцеса».
12.15 Богiня шопiнгу.
12.55,18.45 Маша та моделi 2.
13.35, 20.20 Т/с «Дiффчатка».
14.00 Т/с «Маргоша».
16.00,01.15 УТЕТа тато!
16.35,19.55 Дайош молодьож!
17.00,22.05 Т/с «Одна за всiх».
17.40,19.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
21.00 Т/с «Дєтка». (2).
22.30 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.40 Щоденники Темного 2.
00.50 Дурнєв+1.
01.40 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Строгови».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 «Детективи».
12.30 Т/с «МанГуст 2».
14.40 Т/с «Даїшники».
19.00,02.25,04.25 «Свiдок».
19.30 Т/с «Статський радник».
00.00 Х/ф «Примара». (2).
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ.
05.40 «Документальний детектив. Годинник убивцi».
0 6 . 0 5 Х / ф « Б у д ьт е м о ї м

чоловiком...»
07.40 Х/ф «Вербна недiля».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 Х/ф «Дiамантова рука».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
23.50 «ВусоЛапоХвiст».
01.30 Х/ф «Двi iсторiї про кохання».
03.10 «Вiкна-Спорт».
03.20 Х/ф «Зовсiм пропащий».
04.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Буремний шлях».
05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.50 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.40,14.40 Kids` Time.
13.45 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Х/ф «Iндiана Джонс: у пошуках втраченого ковчега».
23.20 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.55 Т/с «Красунi в Клiвлендi».
(2).
02.30 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
03.15,04.10 Зона ночi.
0 3 . 2 0 П р и с т р а с т i н а в к ол о
символiки.
03.25 Справа про возз`єднання.
04.15 Зима надiї.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Iван Франко.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.10,14.00 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.05 «Шопiнг монстри».
12.05 «Вдягни мене, якщо зможеш».
13.05,00.35 Т/с «Кайл XY».
16.00,22.40 «Жiноча лiга».
17.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Таємницi долi».
20.00 «КВН».
23.40 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.40 Шустер-Live.
09.25 Школа юного суперагента.
11.00,16.50 Погода.
11.05 Зелений коридор.
1 1 . 2 0 , 2 1 . 3 0
Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика. Плавання.
13.30 Паралiмпiада-2012.
14.45 Концертна програма до
1 Вересня.
16.55 Золотий гусак.
17.20 Паралiмпiада-2012.
Щоденник.
17.35 Свiт атома.
18.00 Концертна програма М.
Поплавського до 1 Вересня.
19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
ТРК «Ера».
23.30 Експерт на зв`язку.
23.50 Погода.
23.55 Ера здоров`я.
00.20 10 рокiв радiо «ЕРА».
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Кабмiн: подiя тижня.
01.55 Свiт атома.
02.20 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.25 Д/ф «Прощавайте,
товаришi».
05.20 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi-2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 «Свiт навиворiт-2: Iндiя».
12.15 «Велика рiзниця поукраїнськи».
13.05,02.25 Т/с «Доярка з Хацапетовки-2».
19.30 «ТСН».

20.00 «Операцiя краса-2».
21.35 «Операцiя краса. Життя
пiсля шоу».
23.00 «Крим Мьюзик Фест».
День третiй.
IНТЕР
04.40 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.55,01.10 «Надбання
Республiки» А. Пугачова.
13.40,03.05 «Шалена
молодiсть моя», або Невiдома
Алла 80-х.
15.55 Х/ф «Влiтку я вiддаю
перевагу весiллю».
18.00 «Юрмала 2011».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Майдан`s 3».
22.40 «Битва композиторiв».
00.25 «Подробицi» - «Час».
ICTV
05.10,05.45 Погода.
05.15 Факти.
05.50 Iнший футбол.
06.20 Козирне життя.
07.05,03.30 М/ф «Скубi Ду i
Легенда про Вампiра».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Стоп-10.
12.30 Провокатор.
13.10 Спорт.
13.15 Твiй рахунок.
14.20 Дивитися всiм!
15.20 Х/ф «Червоний пояс».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Лузери».
21.00 Х/ф «Блейд 2». (2).
23.20 Наша Russia.
00.25 Голi i смiшнi.
01.25 Х/ф «Блейд». (2).
04.45 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,06.55,07.15,08.10,08.55,
09.10,10.10,10.55,13.10,15.10,
16.10,17.20,17.55,19.20,23.40,
00.25,00.55,02.35,03.35,04.35,
05.55,06.25 «Погода».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.40 Крок до зiрок.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Антарктида В. Щербачова.
УТ-1.
09.00,14.25,15.50,17.50,19.15
Погода.
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Країну - народовi.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Караоке для дорослих.
12.30 Паралiмпiада-2012.
14.30 Золотий гусак.
14.55 Шеф-кухар країни.
16.00 Баск етбол. ЧЄ.
К в а л i ф i к а ц i я . Ук р а ї н а Австрiя.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Маю честь запросити.
19.20 Паралiмпiада-2012.
Щоденник.
19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.10 Головний аргумент.
21.20 Україна iнновацiйна.
21.30 Паралiмпiада-2012. Легка атлетика. Плавання.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Антарктида В. Щербачова.
00.15 «Це було недавно, це
було давно...» О. Ширвiндт та
М. Державiн.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки тижня.
01.35 Головний аргумент.
01.45 Любi хлопчики й
дiвчатка.
02.45 «Вiра. Надiя. Любов».
03.35 Д/ф «Прощавайте,
товаришi».
05.25 М/с «Сандокан».
«1+1»
06.00 Комедiя «Найкращий
тренер».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».

09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 «Операцiя краса-2».
13.05,02.25 Т/с «Доярка з Хацапетовки-2».
19.30,23.20 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Няньки».
22.20 «Свiтське життя».
00.05 Трилер «Мовчання ягнят». (3).
IНТЕР
05.10 Т/с «Двi долi. Нове життя».
07.50 М/с «Вiнкс».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Глянець».
12.05 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi».
14.20 Т/с «Бухта зниклих дайверов».
18.10 Х/ф «Повний контакт».
20.00,04.15 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «...У стилi джаз».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.20 Х/ф «Клiтка». (2).
02.15 Х/ф «Хто убив Вiктора
Фокса».
ICTV
05.25,05.50 Погода.
05.35 Факти.
05.55 Квартирне питання.
06.40 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
07.45 Твiй рахунок.
08.45 Дивитися всiм!
09.50 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Українцi Афiгенниє.
13.15 Наша Russia.
14.15 Х/ф «Червоний пояс».
16.40 Х/ф «Лузери».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Поцiлунок у голову».
22.05 Х/ф «Блейд 3. Трiйця».
(2).
00.20 Х/ф «Блейд 2». (2).
02.35 Iнтерактив. Тижневик.
02.50 Битва нацiй.
04.35 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,

1 вересня
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
00,23.00,01.00,02.00,04.00,05
.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,
06.20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.25,01.55 «Тема тижня».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.45
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30 9.35 12.55 15.55 17.00
21.50 22.55 0.40 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45 16.45 17.15 22.40 Погода
9.50 16.50 17.20 22.45 Погода
на курортах
9.55 12.50 14.05 16.55 17.25
21.40 22.50 Гороскоп
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Х/Ф «Девід Коперфільд»
16.00, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Серпнева
рапсодія»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45,12.55,
14.40, 18.30, 21.40,00.25 «Погода»
07.05, 11.55,17.00 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50,
17.50,19.05, 01.20 «Парад
планет»

08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
09.10 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Там на незвіданих
дорогах» (1)
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хенд-мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Той, який біжить по
льоду» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.25 М/ф «Ну, постривай!»
09.35, 14.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
12.00,03.40 Т/с «Дорожнiй
патруль 7».
15.45 Х/ф «Реальний тато».
17.45 Т/с «Вийти замiж за
генерала».
19.00,03.20 Подiї.
19.20 Т/с «Вийти замiж за
генерала».
22.10 Х/ф «Трiо». (2).
00.40 Т/с «Ментовськi вiйни
3». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д\фільм «Герої
міфів»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.45, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт»
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.29 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Все про їжу»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.15, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»

2 вересня
00.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,09.1
0,10.55,11.15,13.10,14.10,14.
55,15.10,16.10,17.10,17.50,1
9.20,00.25,00.40,03.25,06.25
«Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «В кабiнетах».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.10 «Феєрiя мандрiв».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15,04.40 «Велика полiтика».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка
з Анною Безулик».
20.50,02.20,03.30,06.20 «Тема
тижня».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд преси».
04.30 «Хронiка тижня».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00, 16.50, 5.00 Про казки
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Девід Коперфільд»
16.00 Анатомія культури
16.30 Церква і світ
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
0.00 Нова гостьова

теле Версі ї
18.25 «Реалії»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
0 7 . 1 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00,13.15 Т/с «Моя прекрасна няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
14.05 Х/ф «Пiтер FM».
15.55 Королева балу 2.
17.00 Х/ф «Хотабич».
19.00 Х/ф «Гiтлер капут». (2).
21.00 Дайош молодьож!
22.30 Слава зi Славєком
Славiним.
22.55 Х/ф «Пiраньї 3D». (3).
0 0 . 4 5 Х / ф « Н еб о . Л i та к .
Дiвчина».
02.15 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Х/ф «Джек Хантер: прокляття гробницi Ехнатона».
09.20,12.45 Т/с «Статський
радник».
11.30 «Речовий доказ». Шахиня - королева «общепита».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
15.00 Т/с «УГРО».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
8».
23.45 «Випадковий свiдок».
00.10 Х/ф «Контракт». (2).
02.00 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ.
05.05 М/ф: «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк».
06.10 Х/ф «Кур`єр».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».

812
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «ВусоЛапоХвiст».
11.40 «Зваженi i щасливi 2».
15.55 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
21.50 Х/ф «Дiамантова рука».
00.00 «Детектор брехнi 2».
01.05 Х/ф «Коли настає вересень».
0 2 . 4 0 Х / ф « Буд ьте м о ї м
чоловiком...»
04.00 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Останнiй акорд».
07.05 Iнтуїцiя.
08.00 Свiтлi голови.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 КабрiоЛето.
11.05 Пiкнiк.
12.05 Новий погляд.
13.05 Т/с «Воронiни».
16.25 Х/ф «Iндiана Джонс: у
пошуках втраченого ковчега».
19.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
Храм долi».
21.20 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд».
00.00 Спортрепортер.
00.05 Х/ф «Арн: Лицартамплiєр». (2).
02.10 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
04.10 Зона ночi.
04.15 Чорний колiр порятунку.
04.45 Країна людей.
05.10 Жарптиця.
05.15,05.25 Зона ночi. Культура.
05.20 Solo-Mea.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Курча Цiпа».
11.50 Х/ф «Загадай бажання».
13.50 Х/ф «Ти менi снишся...»
15.50 Т/с «Годинник кохання».
17.45 «Таємницi долi».
18.45 «КВН».
21.05 Т/с «Надприродне». (2).
00.45 Т/с «Корабель».
03.15 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
8

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30,11.20, 12.55,
14.40, 18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хенд-мейд»
07.30, 12.30,15.50 «Малятко»
07.50, 21.00 «Практичне керівництво для екстремального
туриста»
08.10,09.35, 11.50, 16.45,19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30,17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.20 «Відпочинок на 5 зірок»
16.10 «Юний рятувальник»
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Повернення резидента» (1)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Реальний тато».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00,04.15 Т/с «Дорожнiй
патруль 7».
13.00 Т/с «Дорожнiй патруль
8».
14.00, 17.50 Т/с «Iнтерни».
15.50 Т/с «Бiгль».
19.00,03.45 Подiї тижня.
19.25 Футбол. Прем`єр-лiга.
«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ).
21.30 «Великий футбол».
00.10 Т/с «Ментовськi вiйни
4» (2).
02.10 Х/ф «Трiо». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д\фільм «Герої
міфів»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»

09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
квітів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.05, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
0 7 . 1 5 , 0 9 . 0 0 М у л ьт и к з
Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 М/ф «Незнайк а на
Мiсяцi».
11.55 Х/ф «Запеклi шахраї».
14.05 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.10 Х/ф «Хотабич».
17.05 Х/ф «Гiтлер капут».
19.00 Королева балу 2.
20.55 Т/с «Одна за всiх».
22.00 Дайош молодьож!
23.05 Х/ф «Дикуни». (3).
01.15 Дурнєв+1.
01.40 Х/ф «Студентка». (2).
03.20 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «УГРО».
11.30 «Легенди карного розшуку». Знаряддя вбивства
- гiпноз.
12.00,03.20 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
8».
19.00 Т/с «Каменська 3».
22.50 Х/ф «Хрещений батько». (2).
02.15 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».

05.35 «Правда життя».
СТБ.
05.35 М/ф: «Дюймовочка»,
«Зачарований хлопчик».
06.45 Х/ф «Розiграш».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.15,01.00 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.35 «Караоке на Майданi».
12.20 «МастерШеф 2».
16.05 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Не було б щастя».
01.55 Х/ф «Кур`єр».
03.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Свiтлi голови.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.20 М/с «Качинi iсторiї».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 ЛОЛ.
11.55 Т/с «Щасливi разом».
16.25 Х/ф «Iндiана Джонс i
Храм долi».
19.00 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд».
21.40 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа».
00.05 Спортрепортер.
00.10 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба». (2).
02.30 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
03.10 Зона ночi.
03.15 С. Параджанов.
Вiдкладена прем`єра.
03.30 Дiалоги: В. Сiльвестров.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Усмешник.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Курча Цiпа».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Загадай бажання».
12.00 Х/ф «Хатiко: Найвiрнiший
друг».
13.50 Т/с «Годинник кохання».
17.45 «Таємницi долi».
18.45 «КВН».
21.05 Т/с «Надприродне». (2).
00.45 Т/с «Корабель».
03.15 «Нiчне життя».
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Туберкульоз:
не бійся, але убезпечуйся

Алла Теслюкова: «Туберкульоз лікується, але треба любити себе

Як перевірити легені
без флюорографії

…Захворіла на бронхіт. Перебіг
хвороби був важким: кашель і невисока (субфебрильна) температура –
тривалими, тож лікарі мали підстави
поставити мене на диспансерний облік
як належну до групи ризику. І хоча
за кілька років, що відтоді минули, я
жодного разу більше не хворіла, нагадування про щорічне флюорографічне
обстеження надходять мені регулярно.
Та й за медичними новинами у галузі
легеневих захворювань я слідкую
постійно. Тож про існування інших
методів діагностування туберкульозу,
крім рентгену, знала. А інформація про
використання лабораторного методу
в Чернівцях спонукала мене негайно
його випробувати.
Та й як його не випробувати, коли
він дешевий, інформативний (в усьому
світі це вже метод №1 в діагностуванні
туберкульозу), а ще й дуже швидкий
(уже за 3 години можна отримати результат) та абсолютно безпечний!
Здаєш мокротиння, його мазок сушать
на скельці, фарбують спеціальними
барвниками і досліджують під потужним мікроскопом. І головне, що зробити
це можна де завгодно: хоч у спеціалізованих медзакладах на кшталт
тубдиспансерів, а хоч у райлікарні чи
за місцем проживання у поліклініці – в
усіх них відкриті пункти мікроскопії
мокротиння.
Тож після чергового нагадування
про необхідність пройти флюорографію,
я вирушила до дільничного лікаря і заявила, що хочу обстежуватися інакше.
На моє здивування, я отримала не лише
направлення, а й консультацію щодо
того, як правильно здавати такий аналіз.
Придбавши стерильний контейнер
для мокротиння і кілька пакетиків АСС
(адже для лабораторного дослідження потрібен матеріал – мокротиння, а
його в мене, як виявилося, небагато),
я налаштувалася за кілька днів легко
відкашлятися, сплюнути цей вміст в
баночку (без слини і шмарклів, наголосила лікарка) і віднести в лабораторію в
поліклініці за місцем проживання. Та не
так сталося, як гадалося.
З’ясувалося, що консультація була
не лише не зайвою, а ще й, без практич-

них навичок, недостатньою. Тому що
слова лікарки про те, що «не всі вміють
правильно відкашлятися й сплюнути»
були про мене!
Я так і не спромоглася зробити це ні
того дня, ні наступного, ні через день. І
досі дивуюся, як же ж людям вдається
такий непростий процес здійснювати так
часто – судячи з того, скільки харкотиння виблискує на чернівецьких вулицях.
Доведеться пройти флюорографію.

Звично, надійно,
традиційно

Як розповіла кореспондентові «Версій» головний лікар обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Алла Теслюкова, флюорографічне
обстеження наразі залишається в нас
головним методом діагностики туберкульозу.
– Для якісного флюорографічного
обстеження область потребує оновлення рентгенапаратури, – зазначила
головний фтизіатр краю. – Над цим
працюють. За 5 років дії регіональної
програми протидії захворюваності на
туберкульоз (2007-2011рр.) в області
встановлено 17 нових рентген-апаратів. Їхнє придбання фінансувалося з різних джерел – від субвенцій з
держбюджету до коштів з обласного та
районних бюджетів. Плівкові апарати
уже практично не використовуються.
Водночас упродовж дії програми
в лікувальних закладах області були
запроваджені пункти мікроскопії мокротиння. Лабораторна діагностика –
виявлення мікобактерій туберкульозу
в мокротинні та інших біологічних рідинах – поширилася. Але й вона має свої
недоліки. Зокрема, той, що мікобактерії
туберкульозу виявляються у мокротинні лише за великої їхньої кількості.
Ще один спосіб діагностики – туберкулінодіагностика або так звана проба Манту. Це єдиний метод для
діагностування туберкульозу в дітей і
підлітків. Він дає змогу виявити туберкульоз на ранніх стадіях, оскільки діти
рентгенологічно не обстежуються. Слід
розуміти, що це діагностування, а не
щеплення.

Парадокси хвороби

Якщо раніше вважалося, що тубер-

Версі ї

кульоз – хвороба соціальна, то сьогодні
лікарі вже не такі категоричні. Головний фтизіатр області Алла Теслюкова
зауважує:
– Сьогодні вважається, що для того,
аби захворіти на туберкульоз, потрібно
мати генетичну схильність і чутливість
організму до захворювання: її можна
запідозрити, якщо хворіли ваші родичі
у попередніх поколіннях. Передумовою
для захворювання є також зниження
імунітету. Воно може виникнути через
недостатнє харчування, асоціальну
поведінку (зловживання алкоголем,
наркотиками, курінням – тоді людина
потрапляє до соціальних груп ризику)
та наявність певних захворювань – цукрового діабету, виразкової хвороби
шлунку, хронічних неспецифічних захворювання легень, тривалий стрес (це
– медична група ризику).
Утім, хоча мікобактерія туберкульозу передається, не кожен, хто був
з нею в контакті, захворює. Лікарі, які
десятиліттями працюють у тубдиспансерах з хворими на відкриту форму
туберкульозу, практично не хворіють
на цю недугу. Подружжя, які живуть в
одній кімнаті, сплять в одному ліжку і
харчуються з одного посуду, не завжди
заражаються одне від одного. Натомість
нерідко хворіють діти й онуки хворих на
туберкульоз – тобто елемент генетичної
схильності організму присутній.
Головне, на чому наголошує пані
Теслюкова, туберкульоз ЛІКУЄТЬСЯ!
За умови уважного ставлення до свого
здоров’я та наполегливого лікування,
ця хвороба може бути подолана. Але для
цього потрібно поставити на перше місце
своє здоров’я. Усе решта додасться.
Туберкульоз – це інфекційне
захворювання, яке може вражати
будь-які органи і системи. Найбільш чутливі до нього – органи
дихання.
Різновиди туберкульозу:
нервової системи (тубменінгіт),
очей, сечостатевої системи (сечового міхура, нирок), периферійних лімфовузлів
(підпашних, шийних), кісток і суглобів,
хребта, кишківника, шкіри, статевих
органів (як у чоловіків, так і в жінок).
Щороку в Чернівецькій області виявляють близько 500 нових випадків
захворювання на туберкульоз легень,
5 – на туберкульоз очей, 10 – на туберкульоз кісток.
На сьогодні в області налічується
1350 активних хворих на туберкульоз
(це нововиявлені випадки, рецидиви,
хронічні не вилікувані, а також ті, хто
закінчив лікування.
Ознаки, за яких потрібно
обстежитися на туберкульоз:
● пневмонія, яка не виліковується
через 7-10 днів;
● тривалий кашель (більше 3-х
тижнів) або покашлювання;
швидка втомлюваність;
● підвищена пітливість, особливо
під час сну.

оздоровчі

Гороскоп на тиждень
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Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

На виконанні у Першотравневому відділі ДВС Чернівецького МУЮ знаходяться зведене виконавче провадження по виконанню виконавчих документів
про стягнення з Трофіменко Андрія Юрійовича на користь стягувачів різних форм власності.
14.06.2012 року постановою про призначення експерта державним виконавцем у відповідності до ст. 13 Закону України «Про виконавче провадження»
призначено експерта для визначення вартості майна боржника, а саме Товарницьку Надію Дмитрівну.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» повідомляю Вас, що вартість арештованого майна,
а саме автомобіля марки SKODA OCTAVIA , д.н. СЕ 1235 АН, який належить Трофіменку Андрію Юрійовичу, згідно звіту про оцінку вартості автомобіля від
18.06.2012 року виданого суб’єктом оціночної діяльності Товарницькою Н.Д. без врахування ПДВ становить 90 429,89 (Дев’яносто тисяч чотириста двадцять
дев’ять) грн. 89 коп.
Одночасно повідомляємо, що у відповідності до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо сторони не згодні з результатами
визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. У
разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, державний виконавець
призначає рецензування звіту про оцінку майна. Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання
відповідного повідомлення.
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Доля посилає вам щасливі можливості. Але чи здатні
ви навчитися бачити їх і використовувати? Зірки радять
прислухатися до внутрішнього голосу і не шукати порад
на стороні. На роботі справи покращаться, але не без
допомоги колеги-Стрільця.

Варто стати більш відкритими та уважнішими до
оточення. Щодо фінансів, зірки обіцяють кар’єрні звершення, а пов’язані з ними матеріальні бонуси стануть
явними за умови, що ви проявите себе як справжній
стратег. Проведіть якомога більше часу з дітьми.

Уміння посміятися над собою і над обставинами –
запорука душевної гармонії. В діловому житті настає
стабільність. Нарешті ви зможете дозволити собі йти з
роботи вчасно і мати вечірнє дозвілля. Вихідні дні присвятіть собі.

Не поспішайте штучно створювати видимість благополуччя, це може принести подвійне розчарування.
Якщо у вас є можливість відпочити, обов’язково використовуйте її. Може виникнути яскравий роман, але
спробуйте не сприймати його серйозно.

Ви взяли на себе забагато турбот і зобов’язань. Подумайте, як змінити нинішній підхід до справ або перерозподілити обов’язки. Якщо ви й досі не зустріли свою
любов, існує велика ймовірність доленосної зустрічі,
здатної перевернути ваше життя.

Вами рухає наполегливе бажання очолити бізнесовий процес і взятися за кермо подій. Задовольнити
свої амбіції буде досить легко, а от закріпитися в ролі
лідера значно важче. Розвиток особистих стосунків
цілком залежатиме від вас.

На вас очікує боротьба за місце під сонцем. Чим
азартніше ви будете налаштовані і чим більше мотивовані
на результат, тим відчутнішим буде успіх. Перш за все, це
стосується фінансових і кар’єрних досягнень. У сфері особистих стосунків не робіть з мухи слона.

Ймовірний роман з Тельцем. Ці взаємини будуть непростими. Однак труднощі послужать стимулом, а їхнє
подолання додасть вам упевненості в собі. Фінансові
проекти просуватимуться повільно, але результативно.
Не хваліться: це може згубити вашу ділову репутацію.

Щодо роботи зірки радять керуватися не емоціями,
а точним розрахунком. Не показуйте колегам своїх
переживань і непевності в задуманому. Проявляти
слабкість можна тільки у родинному колі та в компанії
давнього друга-Рака. Любовні стосунки розвиватимуться вдало.
Будете настільки сконцентровані на власних переживаннях, що не бачитимете того, що відбувається навколо. Намагайтеся налаштуватися на позитив. Тиждень
вдалий для нових професійних проектів, особливо якщо
вони пов’язані з іноземними партнерами.

Усе, що здійсниться, залежатиме лише від вашого
вміння обертати ситуацію собі на користь. Збудеться
заповітне бажання, що стосується роботи. Вільний час
присвятіть спілкуванню зі старими друзями. Ідеальним
місцем для зустрічей стануть невеличкі затишні ресторани.

Намагайтеся провести тиждень без метушні та
нервування. Вирушайте на дачу або в село. Дехто зі
Скорпіонів симпатизуватиме вам, але виключно як друг.
У бізнесі та кар’єрі не варто розраховувати на миттєвий
успіх, налаштуйтеся на тривалий та тернистий шлях.
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«Відрядження в один кінець»: подорож
місцями колишнього ГУЛАГу

«Як би ти не хотів, більша частина людей не увірує»
Коран, Сура «Юсуф», 12-103

2012: час змін і звершень

Останнього вибору не уникнути

Нам із вами випало жити в такий час, коли на
Землі створюється ситуація, якої ніколи ще не бувало. Бо всі ми стоїмо перед своїм останнім вибором:
Бути чи не Бути? А якщо бути, то з ким? З Богом чи
з Мамоною?
Як було, вже не буде ніколи, і не замислюватися над цим – нерозумно й небезпечно.
Останнім часом ми часто звертаємося до пророкувань майя, Нострадамуса й Ванги. Дивимося
фільми різних жанрів, науковці й контактери обговорюють варіанти кінця світу й розміри ймовірних
катастроф.Хоча «кінця» Світу не буде, але те, що
станеться на Землі, приведе людей до стану шоку.
У Всесвіті настав ЧАС ЗМІН: почалося те, про
що попереджали Пророки, стародавні Письмена й
сучасні контактери.
У листопаді 2011 року розпочався останній,
завершувальний етап процесу переходу нашої
планети на наступний рівень еволюційної спіралі,
до Нової Ери, до нових умов Буття. Цей процес отримав назву «КВАНТОВИЙ ПЕРЕХІД», і 21 грудня 2012
року він досягне свого піку. Це – рубіж, за яким Світ
на Землі вже ніколи не буде таким, як колись!
Зростає активність Сонця, прискорюється,
тобто «стискається» час, прокидаються вулкани.
Землетруси, повені й катастрофи на всій планеті
попереджають про наближення доленосної дати,
яку багато хто сприймає з іронією. Стрімко наближається Великий Квантовий Стрибок – перехід
людства до чотиривимірного нового Світу, про
який більшість людей не має жодного уявлення, і до
якого зовсім не готова, бо ігнорує існування Бога,
тобто Закони Світобудови.
Така неготовність у багато разів небезпечніша
за падіння на Землю астероїда, чого всі так бояться.
Адже перед реальною та близькою небезпекою
люди демонструють дивну безтурботність і повну
відсутність елементарного інстинкту самозбереження, що межує з нерозсудливістю!
І дарма, що надбагатії будують підземні бункери на 3-4 поверхи, де автономна система здатна
забезпечити життєдіяльність терміном на 5-8 років.
Але для квантової енергії не існує перешкод: ані
залізо, ані надміцний бетон, ані товща землі не
можуть зупинити її проникнення.

Нерозривна двоякість світу

Визначимося з тим, що таке КВАНТ. Латинське
слово quantum (квантум) означає «скільки». У
фізиці це – найменша кількість якоїсь фізичної
величини, що зберігає самостійне існування, і ця
неподільна частка матерії наділена хвильовим
дуалізмом, тобто є водночас і матерією, і хвилею.
«Дуалізм» (від латинського таки ж dualis – двоякість, роздвоєність чогось) – філософське вчення,
що постулює нерозривне існування двох незалежних начал в основі світу (скажімо, матерія й дух,

добро й зло). Релігійна термінологія теж визначає
цим словом існування двох протилежних начал у
будові світу.
Дуалізмові протистоїть «Монізм» (матеріалістичний або ідеалістичний), який визнає існування
в будь-якому явищі лише одного начала. Наприклад, діалектичний матеріалізм виходить з того,
що будь-які явища світу є лише різними видами й
проявами тільки рухомої матерії.
Усе сказане дозволяє зробити таке визначення: квантовий перехід – це зміна свідомості
людства, за якої дуалізм набагато міцніше перевищуватиме монізм, тобто добро набагато більше
переважатиме зло. Духовне стане головним у
житті людства. Матеріальне поступиться перед
духовним.

Апокаліпсис: «завіса»
вже піднімається

11 листопада 2011 року розпочався квантовий
перехід в четвертий вимір життяенергії Простору в
напрямку Землі. Звичайна для біоенерготерапевтів
металева рамка дозволяє протестувати його потужність. Ці виміри стверджують, що, починаючи від 11
листопада минулого року, потужність квантового
потоку протягом трьох місяців збільшувалася щомісяця від 11 до 13 числа. Тобто потужність потоку
енергії у Просторі зростає поступово, щаблеподібно. Це була підготовка людства до щотижневого
збільшення потужності потоку квантової енергії,
який розпочався 12 лютого 2012 року.
Таким чином, можна стверджувати, що 11
листопада 2011 року настав АПОКАЛІПСИС. Якщо
хтось гадає, що це слово означає сильні природні
катаклізми – замлетруси, руйнівні цунамі, повені, а
також масові значні руйнування, то він помиляється. Усе перелічене потрапляє під прояви АРМАГЕДОНУ. Слово ж «Апокаліпсис» походить від грецької мови й означає «підняття вуалі або завіси».
Тобто відкриття чогось прихованого від більшості
людей, простіше – розкриття таємниць. І таємниці
починають розкриватися. Давно забуті недуги, про
які ми навіть не підозрювали, різко проявилися вже
зараз. А злість, незадоволення, агресія, які людина
нібито утримувала, приховуючи, в собі, так само
різко почали проявлятися, аж до найжорсткішого
депресивного стану та проявів шизофренії й божевілля. Збільшення самогубств так само повязане з
проявом апокаліпсису. І такий стан проявляється
в усьому. Усе потаємне стає явним.

Людину поглинає нажива
– Земля повниться злом

Квантова енергія простору несе в собі тільки інформаційну енергію. У ній закладено те, як людина
повинна внітрішньо змінити себе, щоби співіснувати в єдності з Простором – увійти і єдине вібраційне поле Всесвіту. Ця енергія несе в собі прояви

всесвітньої любові та гармонії, добра й співчуття –
головних основ духовності. А в 80-90% населення
Землі ці чесноти відсутні, що й проявляється розладами фізичного здоров’я, неприємностями в
сімейному житті, роботі, питаннях матеріального
достатку. Ми не радіємо життю, ми думаємо лише
про своє існування – тобто про виживання, без
огляду на те, яким чином воно досягається.
Людина, що втратила духовність, бачить перед
собою лише одну мету – наживу, наживу й ще раз
наживу. Тому літосфера, атмосфера й стратосфера
перенасичені важкою й брудною матеріальною
енергією. Інформаційна енергія Простору не може
повною мірою пробитися через цей щільний шар
стиснутої матеріальної енергії, що оповив Землю.
До речі, чи не тут бере початки парниковий ефект?
Адже, чим вища температура цього шару бруду,
тим більше уповільнюється самоочищення й самовідновлення повітряного простору над Землею.
Простір – тобто Бог – уже не може миритися
з таким становищем. Адже Людство готують до
наступного, чотиривимірного світу. Те, що наразі
відбувається, не пояснити з точки зору людських
наук, але настав час говорити про те, про що раніше
ми мовчали.
У грудні 2012 року закінчується Період життя людей в умовах Матеріального світу (енергій
нижчих вібрацій), який тривав 26 тис. років. Закінчується Великий Божествений експеримент,
коли людям надали повну самостійність у виборі
шляхів свого розвитку. Тисячі років людина шукала
сенс життя, блукаючи поміж гідними й негідними
людини вчинками.
Настав час підбиття підсумків.

Очищення людини
врятує її Життя

До початку ХХІ ст. люди не виконали програму
свого розвитку – від HOMO SAPIENS (Людина розумна) через HOMO PRUDENS (Людина свідома)
і до HOMO CREATOR (Людина-творець). Наділені
абсолютним ступенем Свободи, люди ігнорували
підказки Вищих Сил і, керуючись власним світорозумінням, збудували на Землі Світ ілюзій, насильства, брехні та корупції, що протирічить законам
Космосу. Та відтепер цей Світ духовних банкротів,
егоїстичний Світ споживання назавжди відходить
у минуле, поступаючись місцем Новому Світові Високої Мети та Істини.
У грудні 2012 року на Землі закінчиться лінійний час, завершить своє існування Тривимірний
Світ. Водночас кванти принесуть на Землю іншу
частоту інформації, якої люди, за втілення на Землі,
ніколи не знали – частоту Творця, частоту Бога.
Потужні високочастотні потоки енергії з глибин
далекого Космосу проникнуть на Землю і змінять
геометрію Простору, переведуть усе живе й неживе
на планеті на більш високий рівень енергетичних
вібрацій. Аби прийняти ці зверхчастоти Істинного
(нелінійного) часу, Земля й людство повинні очиститися від негативної енергії, що накопичилася за
тисячоліття агресивної та неморальної поведінки
людей. Очищення відбуватиметься через зростання свідомості (боротьбу із самим собою й позбавлення негативних рис характеру). Для тих, хто
не зрозуміє цього закону, – через хвороби, війни,
природні катаклізми й катастрофи.

мистецькі
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«Скажу вам таємницю: не всі ми помремо, але всі змінимося»
Апостол Павел, до Коринфян, 16-57.

Відомий у Чернівцях і в усій Україні цілитель-біоенерготерапевт,
керівник Чернівецької філії Української академії цілительства «Витоки»
Гаврііл Герасимович ШУРПІН розмірковує про особливості нашого
часу, про духовні засади здоров’я і хвороб, і про те, як справжній
цілитель може зарадити людині, лікуючи не тільки тіло, але й душу.
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Війна чи революція –
не шлях до Істини

Очищуючись, Земля дивує нас непередбачуваними кліматичними аномаліями, природними й
техногенними катастрофами, які непідвладні наявним методам прогнозування і які пояснити люди
не можуть. При квантовому переході відбудеться
злиття Тонкого й Фізичного планів, вже нині активуються й проявляються приховані раніше почуття
й думки. Посилюється потреба у справедливості й
любові. Але активізуються й деструктивні сили, які
не можуть існувати без підживлення негативними
вчинками людей. Люди відчуватимуть дискомфорт і неспокій, загострюватимуться хвороби,
пороки, невдоволення, агресивність і схильність
до боротьби – все одно за що. Яскравий приклад
– несподіване й не для всіх зрозуміле загострення
подій у мусульманських країнах. Боротьба за справедливість, яку очолюють деструктивні сили, все
одно призведе до влади служників Темряви, ще
більш ревних, якими й є мусульманські фанатики.
Змін потребують багато країн, із Україною
включно. Але шлях війни чи революції ніколи не
стає шляхом до Істини. Реальний шлях лише один
– перехід від матеріального способу мисленні до
духовного. Хто не схоче перебудувати себе й свій
спосіб життя – піде з нього. Простір знищить їхнє
існування на Землі.
Простір, себто Бог, визначив планку в 2%
залишених живими тих, хто духовно розвинений
і відкритий. Але це не остання риска межі. Планка
може бути піднятою до 10%, 20% і навіть більше
відсотків, якщо люди візьмуться розвивати себе.
Час для порятунку ще є.
Колись Блаженний Августин сказав: «Бог
створив нас без нас, але врятувати нас без нас не
зможе». Бог нічого не дає, він лише допомагає тим,
хто сам прагне змінити своє життя у бік духовності.

Істинний цілитель
допоможе вціліти

Оскільки біоенерготерапевти – серед людей
з високою свідомістю, саме вони повинні націлити
своє спілкування з людьми не тільки на відновлення фізичного здоров’я людей, але й на духовне
просвітництво. Допомогти людині духовно відновитися, пояснити їй причину її хвороб і страждань,
показати шлях до воз’єднання з Богом. Безумовно,
це має бути тільки високодуховний цілитель, у якого всі енергетичні центри (чакри) цілком відкриті,
хто своїм співчуттям посилює потік Божественої
енергії, яка й допомагає тим, хто прагне зцілення.
Цілителі зобов’язані передати людям знання, що отримали від Творця, донести до них
повну правду й істину про Квантовий перехід. Не
нав’язувати свої особисті твердження та власну
волю. Усе це має дійти до свідомості, але не до розуму людини. Якщо біоенерготерапевт спроможеться
це зробити, свідомість сама змінить сприйняття
розумом.

У «Вернісажі» експонувалася унікальна документальна
фотовиставка «Відрядження в один кінець» Володимира
Оглобліна (Харків), Володимира Манькути (Черкаси), Андрія
Ларіонова (Магадан). Фотографи побували там, де ще досі
збереглися сліди колишніх таборів ГУЛАГу.
Виставка у кольорових і чорно-білих великоформатних
світлинах, мапах, цитатах документів і літературних творів,
авторських коментарях розповідає про систему сталінських
концтаборів.
Багато світлин якутського рудника Аляскитовий, де з
граніту добували вольфрам.
Назва «Відрядження в один кінець» не випадкова: так
називали відправку політв’язнів на примусові роботи на
рудник, звідки майже ніхто і не повертався.
Довідково: ГУЛАГ (рос.
«Главное
управление
исправительно-трудовых лагерей, поселений и мест заключений») — підрозділ НКВС (МВС),
міністерства юстиції СРСР, який
здійснював керівництво системою виправно-трудових таборів
(ВТТ) у 1934–1960 рр., головний
орган системи політичних репресій СРСР.
Першим концтабором для
політичних в’язнів, заарештованих і засуджених радянськими
органами державної безпеки
був Соловецький табір особливого призначення (СЛОН). Наступні з’явилися на Кольському
півострові, у Карелії, Ухта-Печорі (Комі АРСР), у районі р.
Колими (Сибір), на о.Вайгач
(Карське море), Нерчинська,
Іркутська,півострова Таймир та
в інших віддалених місцях.
Офіційно ГУЛАГ ліквідували
за наказом МВС СРСР від 25 січня
1960 р.
ГУЛАГу нестало, але табори для
дисидентів і політв’язнів лишилися: Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Олекса

Тихий, Іван Світличний…
Моє покоління пам’ятає одну з найгучніших публікацій (1989) журналу
«Новий мир» – «Архіпелаг ГУЛАГ»
Олександра Солженіцина, письменника, правозахисника і багаторічного
в’язня ГУЛАГу. Для мене особисто це не
було особливим відкриттям, я знала про
репресованих і розстріляних родичів, у
нашій родині цього не приховували. У
бібліотеці «Нового мира» у м’якій обкладинці, на газетному папері (але це
краще, ніж читати самвидав), 1991 року
були надруковані «Архипелаг ГУЛАГ»,
«В круге первом», «Раковый корпус»...
Уперше вголос заговорили тоді про те,
що СРСР — імперія концентраційних
таборів. Це читали, обговорювали, дискутували на роботі, в газетах …
А нинішня фотовиставка є ще одним документальним підтвердженням
страшних і трагічних ГУЛАГ-івських
часів. Ось що про неї сказали люди. Це
витяги з книги відгуків (не під кожним
записом є прізвища авторів та й написані
вони не завжди розбірливо):
Виставка дуже важлива і своєчасна,
від нас кожний день відбирають щось
наше, українське, історичне і тягнуть у
«світле» минуле. Дійшло вже і до мови,

її відбирають у нас нахабно, відверто,
під маскою захисту. Відберуть мову –
заберуть душу, а без цього немає нації,
немає держави. ( Олександра Попелюк)
- Вражена!І дуже вдячна. Багато
про це читала, але щоби побачити...
(Л. Микитюк)
- Ми не повинні забувати про ті
жахи, які пережили громадяни колишнього Радянського Союзу. А тому
треба нам усім бути пильними, щоб
аналогічні події не повторювалися. Це
все залежить від нас. Тому не треба
бути байдужими і до тих негативів, що
відбуваються в наш час.
- Дякую за ентузіазм організаторів,
за надані правдиві матеріали. Гадаю,
рано чи пізно зло комуністів буде переможене.

- Прекрасна виставка, але сумно на
душі. А запросіть на виставку обласну
організацію комуністів – борців за наше
світле майбутнє, нехай побачать плоди
своєї боротьби. Дякую Вам – робите
добру справу!
- Серце стискає страшна туга, душа
болить, коли дивишся на світлини. Ненавиджу золото, яке було добуте через

такі жертви. Ненавиджу страшний режим. Боже, спаси нас від нелюдів.
- Справжніх патріотів і «неугодних»
або вбивають, або запроторюють у
тюрми. Бажано, щоби цю виставку переглянуло якомога більше людей. Дуже
вдячний авторам. Це справжні Люди!
Дай їм, Боже, здоров’я і сили продовжувати цю справу!
- Дякуємо за ПАМ’ЯТЬ!
Цю виставку треба навічно виставити на Соборній площі. Для всіх.
- Дуже сумна виставка… і дуже потрібна. Багато молоді не знає про ці
страшні події того часу. Дякую фотографам. Ви зробили свою справу дуже
добре, а далі зерно проб’є собі дорогу
в людських душах.( Олександр Дідик,
фотограф-любитель)

- Респект Авторам! Бував у таких
місцях...серце болить....

Через минуле
повернути майбутнє

Фотограф Володимир Оглоблін
якось відповідав на запитання журналістів, чи не планує він вивезти виставку
й до інших країн колишнього СРСР, зокрема, до Росії:

Драйв чернівецьких «майдансерів» вивів
їх на третє місце в першому етапі
Як уже повідомляли ЗМІ, 18 серпня
в Києві на Майдані Незалежності 12
танцювальних команд, які представляють
усі регіони України, почали боротьбу за
звання найкращих «майдансерів» країни.
Чернівецькі танцюристи вибороли в
напруженій боротьбі першого туру 3 місце,
відставши від срібного призера лише
на одне очко. Першими цього дня стали
«майдансери» з Кривого Рогу.
Своїми враженнями від поїздки
до столиці ділиться наша активна
дописувачка, чернівецька «майдансерка»
Наталія КУХТА.
– Понад 200 чернівецьких «майдансерів»
на чолі з хореографами Денисом і Тонею Христюками, справжніми професіоналами, сповнені шаленою волею до перемоги і напруженим

драйвом, попрямували до Києва, щоби довести
всій Україні, що ми гідні бути найкращими, «підірвати» Майдан своїми емоціями.
Організація й підготовка до поїздки були на

належному рівні і проходили в досить напруженому ритмі. Досить сказати, що навіть у день
виїзду у нас відбулися ранкове тренування,
інструктаж і генеральна репетиція.
Після обіду всі учасники «Майдансу» зустрілися на залізничному вокзалі. Повсюдно панували оптимізм, доброзичливість і... командний
дух. Ми розуміли: нас об’єднує Буковина – наш
рідний край, тож Україна повинна переконатися, що він найкращий! Це підтверджувала і наша
фірмова «кричалка»: «Чернівчани молодці!
Славлять місто Чернівці!», яка лунала повсюдно, де ми були.
Дорога минула швидко і приємно
запам’яталася. Тим більше, що в Івано-Франківську і Львові до нас підсіли місцеві команди.
Саме з ними ми повинні були представляти Західний Регіон на Майдані Незалежності.
Поїзд прийшов до Києва рано-вранці. О 6-й
ранку нас зустріли автобуси, які допомогли добратися до Майдану. Тут усі команди розселили
по палатках і дали трохи часу на відпочинок.
Проте на відпочинок ніхто не налаштовувався.
Всі з нетерпінням чекали виходу на сцену.
Погода трішки нас підвела, але на її примхи
не звертали уваги. За 2 години до ефіру всі 12
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«Робити таку виставку в сучасній
Росії надзвичайно важко, цю тему зараз
узагалі не чіпають. І я розумію чому:
нащадки колишніх кагебістів, які жили
за часів СРСР у справжніх розкошах,
не хочуть знати правди про минуле.
Я особисто не проти, аби ця виставка
побувала в Росії, Білорусі чи інших
країнах... Але я хочу, щоби її побачили
і Луганськ, де нещодавно поставили
пам'ятник Сталіну, й інші міста, в яких
свідомість багатьох ще затьмарена
більшовизмом. Ми повинні говорити
про злочини ГУЛАГу, озвучити імена
жертв, які забуті, які зависли між небом і
землею. Так ми повернемо собі найголовніше – пам'ять, а отже й самосвідомість,
а отже й майбутнє».
На урочистому відкритті виставки
в Чернівцях мене вразила подія, доволі символічна і навіть трохи містична.
Після завершення виступів, коли присутні вже були запрошені переглядати
матеріали виставки, до зали стрімко
влетіла невеличка група молодих людей у яскравій велосипедній екіпіровці.
Вони увійшли так несподівано, що всі
присутні звернули увагу на цих юних,
гарних, допитливих і усміхнених хлопців і дівчат. І потім раптово, але як у
кадрах уповільненого фільму, посмішки
на їхніх обличчях змінилися на подив,
співчуття і неприхований жах в очах.
А були це члени клубу «Мандрівник»
з Казані (Росія), які здійснювали велопробіг Ужгород-Чернівці і саме того дня
прибули до нашого міста.

«Не забудем, что насилие не
живет одно и не способно жить
одно: оно непременно сплетено
с ложью. Между ними самая
родственная, самая природная
глубокая связь: насилию нечем
прикрыться, кроме лжи, а лжи
нечем удержаться, кроме как
насилием. Всякий, кто однажды
провозгласил насилие своим
методом, неумолимо должен
избрать ложь своим принципом… И простой шаг простого
мужественного человека: не
участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть
э т о приходит в мир и даже царит
в мире — но не через меня…»
Олександр Солженіцин, Нобелівська лекція з літератури, 1972

Тетяна СТРІЛЬЧИК, «Версії»

команд провели генеральну репетицію параду
і налаштувалися на виступ.
О 20.30 оголосили «бойову» готовність:
сотні сердець прискорили своє биття, повсюдно замайоріли привезені плакати: «Західний
дивізіон! Хто не скаче – той москаль!», «Слава
Україні – героям слава!», «Львів, Івано-Франківськ, Чернівці – всі ми разом молодці!». Як
з’ясувалося пізніше, Західний Регіон став найгучнішим з усіх на Майдані.
Час спливав повільно, а напруга зростала
досить швидко. А це, подекуди, і зайві нерви, і
зайві переживання, і зайві сльози.
І ось, нарешті! Наш вихід... Чернівці на
головній сцені країни дали волю своїй енергії,
шаленим емоціям. Жюрі оцінило наш виступ у
42 бали. І хоча це лише третій результат – усі
щасливі! Навіть наші керівники Денис і Тоня
Христюки. Хоча з виразу їхніх облич можна
зрозуміти, що цей результат – не межа для
чернівчан.
Чернівецька команда далі боротиметься
за перемогу. Вже наступної суботи, 25 серпня,
на Майдані Незалежності ми знову будемо демонструвати свою майстерність і виборювати
бажаний для нас результат.
А від понеділка – знову тренування. Такі виснажливі – і такі потрібні для перемоги. Майдан
ми все-таки мусимо «підірвати»!

Чернівці – Київ - Чернівці
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Наталія Лупу: «Я ще виступлю
на Олімпійських іграх»...
Буковинка, срібна призерка
цьогорічного Чемпіонату світу
в приміщенні на дистанції
800 м Наталія Лупу до фіналу
Олімпіади-2012 не дотягнула.
У півфіналі вихованка Анатолія
Якимчука та Володимира
Степанова, здавалося,
контролювала ситуацію і могла
зачепитися за одну з двох
путівок до вирішального забігу.
Але на останній прямій сил для
боротьби зі світовими лідерками
чернівчанці з Маршинців не
вистачило. Зовні здалося, що
Наталка на останніх метрах
дистанції перестала бігти…
«Складно готуватися до відповідальних стартів, не маючи «ні кола, ні двора»

– Наталю, почнемо… із забігу. У вас він
виявився найповільнішим. Здається, було
доволі ризиковано «дозволяти» такий темп.
Хоча виглядало, що ви з росіянкою разом
«контролювали ситуацію»…
– Ми до дистанції встигли переговорити. З
останнього віражу я пустила Аржакову внутрішньою доріжкою, і ми спробували разом не пустити
суперниць уперед.
– Таким чином, ви заощадили більше сил
на півфінал…
– Олені це допомогло – вона пробилася до
фіналу. А мені сил не вистачило…
– А здавалося, що має вистачити…
– Насправді я була готова. Але, напевно, не
настільки, як здавалося. Можливо, гори «не пішли» так, як мали б. Я це трохи відчувала вже на
тренуваннях у Києві. Хоча на останніх тренуваннях усе нібито добре було. Я так «напахалася»,
що просто нереально. Це ж моя перша Олімпіада
– може, аж занадто прагнула підготуватися й виступити якнайкраще. Ще й без відновлювальних
препаратів. Бо ж у провідних спортивних країнах
над цим працюють цілі інститути. А у нас все
скромніше. Хтось казав, що ми змагаємося на
«Запорожцях» проти їхніх «Мерседесів». Вигравати у тих «Мерседесів», звісно, можна і треба.
Хоча робити це дуже й дуже непросто.
Якщо дивитися об’єктивно, мені потрапити до
фіналу було майже нереально. Я не можу сказати,
що не маю підтримки. Вдячна і облмолодьспортуправлінню, і спортклубу «Гешко» та Валерію
Чинушу, і «Динамо», і головному новоселицькому

«колосівцю» Георгію Кірілу та іншим організаціям
і людям, які допомагають. Але не все їм по силі.
Доволі негативно впливає так звана «битовуха».
Думаєте, легко спортсменам готуватися
до таких відповідальних стартів, не маючи «ні
кола, ні двора» – жити по гуртожитках, знімати
квартири, думати, як це оплатити, але так, щоби
залишилося на нормальне харчування та відновлення? Це я не лише про себе кажу. Звісно,
краще, коли є свій куточок і не болить голова, чи
буде, де жити, завтра.
У нас чомусь часто люблять використовувати
як аргумент, що, мовляв, чим гірші умови для
тренувань, тим більше це гартує спортсменів і
вони краще виступають. Якби це було так, напевно, погано мали би виступати ті ж американці,
китайці чи представники інших країн, де спортивна інфраструктура пішла далеко вперед. Там
держава вкладає величезні кошти у підготовку
тих же олімпійців. А ми більше розраховуємо
на ентузіазм тренерів і морально-вольові якості
спортсменів.
«Перевірила на собі – ніхто на Олімпіаді медалі не роздає»

– На останніх метрах дистанції ви практично кинули бігти… Це через усвідомлення
того, що на рівні такого результату не може
вирішуватися доля «додаткової» путівки до
фіналу?...
– Та ні, я не кидала бігти… Це мене на фініші
так «порубало», як маленьку дівчинку. Я зро-

била все, що могла. Віддала останні сили для
того, щоби пробігти швидше! І дуже засмучена,
бо шанси пробитися до фіналу, попри всі «нюанси», таки були! Боротися реально можна з
усіма суперницями, навіть найтитулованішими!
– У тактичному плані, напевно, вам мало
чим можна дорікнути…
– Мені теж казали вже, що тактично все зробила вірно і я правильно повела біг. Думала, що
на останній сотні суперницям важче буде. Насправді лідери втекли від мене так, ніби я стояла
на місці. Але, повторюю, я віддала на доріжці всі
сили. Як й інші наші спортсмени. Всі не можуть
бути призерами. І дуже прикро, коли чуєш від
людей, які, м’яко кажучи, не розуміються на
спорті, що такі-то спортсмени провально виступили і таке інше. Їм подавай лише медалі.
Можна подумати, що на Олімпіаді роздають
медалі всім охочим, а спортсмени, такі-сякі,
їх не беруть. От перевірила на собі – ніхто там
медалі не роздає. І організатори такі «погані»:
дають лише по три медалі на кожен вид, тоді як
учасників – купа. І всі прагнуть потрапити до
числа призерів. При цьому багато хто справді
має реальні шанси на призове місце. Але «вакансій» на п’єдесталі лише три. Без медалей або
поза фіналами залишаються чемпіони і призери
чемпіонатів світу або своїх континентів. Та й у
фаворитів не завжди все складається так, як їм
хотілося б. Тим і цікавий спорт, що далеко не завжди все можна передбачити. А дехто, мабуть,
думає, що вибороти медаль на Олімпіаді, – це
так, раз плюнути…

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

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном:
050-858-28-52, 097-670-38-47

передплатний індекс:
09584
С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

– І все ж, як мінімум, до останніх метрів 150
складалося враження, що ви все контролюєте і
готові в будь-який момент «з’їсти» суперниць,
які бігли попереду…
– А я й хотіла їх «з’їсти», але трохи не дістала. Я
подивилася відео півфіналу. З боку справді виглядає, ніби мені було легко. Тепер я зрозуміла, чому
всі кажуть, що вони думали, що все буде гаразд і
суперницям на фініші буде непереливки. Трохи не
вистачило мене. Але я думаю, що Бог допоможе і
я буду працювати й працювати над своїми помилками і над усім тим, що допоможе покращити мої
результати. Я розумію, що це не останні змагання.
Що будуть ще Чемпіонати Європи та світу. Але дуже
хочеться виступити ще на Олімпійських іграх!
– Свого часу Іван Гешко після 5 місця у фіналі Олімпіади-2004 буквально через два тижні
встановив рекорд України на «півторачці».
Ви плануєте ще десь виступати цього сезону
після Лондону?
–Я теж хочу ще побігати, випробувати себе.
Дуже багато сил віддано, і багато чим пожертвували. Відмовилися від багатьох стартів: близько 2
місяців практично ніде не виступала. Це, до речі,
теж дається взнаки.
Не на всіх стартах складається так, як хочеться. Буває, що просто не біжиться. Але не забігатиму
наперед. Потрібні нормальні змагання – а там побачимо, які результати будуть.

Георгій МАЗУРАШУ

Дорогі буковинці!
Прийміть щирі вітання з Днем незалежності!
Всі ми усвідомлюємо, що найбільшою цінністю на Землі є
Людина. У Конституції України визначені права Людини, головне
з яких – право на гідне, Богом дане Життя. Свято ж Незалежності
– свято здійснення мрій кожного українця, кожного буковинця.
Це мрії – жити вільно на своїй землі, де найродючіші у світі землі,
найчистіші води, найдивовижніші ліси, надра та, найголовніше,
– найталановитіші люди. Ними й пишається наша Буковина.
Ми варті гідного життя в достатку та злагоді, гідні спілкуватися мовою батьків і предків, пити джерельну чисту воду, дихати
свіжим повітрям і бути впевненими у завтрашньому дні.
Єднаємося ж за майбутнє наших дітей і внуків, за свої права
– За Права Людини!
Із побажаннями добра, достатку, злагоди й здоров’я, віри та здійснення
мрій, – Єлизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Версі ї

«Подивилася відео – виглядало, ніби
мені було легко…»
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