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КотоМанія
підірвала Інтернет
і чернівецьких
фейсбуківців

ЧЕРНІВЦЯХ

9 стор.

РОЛЕР-ПЕРУКАР

16 стор.

Хлопець і дівчина намагалися
зареєструвати кота Кая кандидатом
у народні депутати по 201 округу

Шановні краяни!
Дорогі педагоги, учні,
студенти та батьки!
Від імені крайової влади щиро вітаємо вас з Днем знань
– яскравим святом юності, добра, мудрості та людяності. Цей
день є особливим для всіх і кожного. Саме тому першого дня
золотої осені ми переступаємо шкільні та вузівські пороги, з
любов’ю і вдячністю згадуємо своїх вчителів, викладачів, однокласників та однокурсників, подумки вертаємось у щасливі
часи шкільного та студентського життя.
Зі словами глибокої поваги, щирої вдячності та найкращими побажаннями щастя та добра ми звертаємось сьогодні
до всіх, хто присвятив себе нелегкій і відповідальній освітянській праці. Щиро віримо, що педагоги, школярі, гімназисти,
ліцеїсти та студенти Буковини докладуть усіх зусиль для опанування знаннями, культурними та духовними скарбами, які
стануть їм в нагоді на довгій, щасливій ниві дорослого життя
та самовідданої праці на благо своїх родин, на славу рідному
Буковинському краю!
З повагою
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв
Голова обласної ради
Михайло Гайничеру
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Передплатний індекс

Б

уковина перемогла в «Параді
вишиванок» у Києві. Вбрання
з буковинським орнаментом визнане
найкращим одразу в двох номінаціях:
«Найкраща чоловіча сорочка» й «Найкраща дитяча сорочка». Загалом у «Параді вишиванок» узяли участь понад
2000 делегатів із 21 регіону України.

Н

айвродливіша студентка
України – чернівчанка. Студентка БДМУ Анастасія Трифаненко
перемогла в Національному конкурсі
«Міс Студентство України 2012» в
Ужгороді. Тепер дівчина представлятиме Україну на всесвітньому конкурсі
«Queen of the World» у Німеччині.

Н

аталія Лупу отримуватиме
президентську стипендію.
Розмір стипендії, призначеної Президентом України срібній призерці
чемпіонату світу 2012 року з легкої
атлетики, – 9 тис. грн. Таку ж стипендію глава держави призначив
її тренеру Анатолію Якимчуку.

Д

о відкриття 82-го сезону
муздрамтеатр готує прем’єру.
Це буде мюзикл «Пригоди Червоної
Шапочки», який на сцені продемонструють уже 15 вересня. У постановці застосують різні ілюмінаційні
ефекти, сучасні музичні ритми.

Д

икі буковинські кабани мають тепер житло. Вольєр для
диких кабанів площею 22 гектари
облаштували у Верхніх Петрівцях на
Сторожинеччині. Для тварин посіяли 4 га кормів, викопали 4 ставки.
Це найбільше місце для проживання диких кабанів на Буковині.

Н

а час поселення студентів
у гуртожитки працюватиме
«гаряча» лінія. Студенти можуть
телефонувати за номером: (067)
656 99 41 і повідомляти про факти порушення їхніх прав або для
отримання практичної юридичної
й консультаційної допомоги.

Б

уковинці з обмеженими
фізичними можливостями
отримали дев’ять автівок. Це сім
автомобілів «Сенс» зі звичайним
керуванням і два «Gelly» з ручним
керуванням. З початку цього року
вже 30 буковинців з особливими потребами отримали ключі від спецавтомобілів, з них 9 – інваліди війни.

С

тудентам ЧНУ зроблять пробу
Руф’є. Таке обстеження спудеїв 1-3
курсів медики проведуть на звернення
ректора ЧНУ ім. Ю. Федьковича Степана Мельничука, щоби визначити, чи
стан здоров’я студента дозволяє йому
відвідувати заняття з фізвиховання.

П

’ятеро буковинців захворіли
на лептоспіроз. Четверо з них
підхопили недугу, купаючись у брудних водоймах, один чоловік – після
риболовлі. Санепідеміологи зафіксували захворювання в Заставнівському,
Кельменецькому, Новоселицькому,
Глибоцькому районах і Чернівцях. У
цих районах водиться багато гризунів, які є носіями лептоспірозу.
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Влада вирішила покращити собі офіси та
відпочинок за рахунок українських платників
податків, повідомляє сайт «Наші гроші». За
останні 2,5 місяці органи влади замовили будівельні роботи, спрямовані на покращення
офісів і відпочинкових зон, на 343,59 млн. грн.
Для порівняння, це на 79,44 млн. грн. більше

від суми, виділеної на будівельні роботи в дитячих садках всієї України. Від 1 червня до 15
серпня в «Віснику державних закупівель» опубліковано дані про реконструкцію, ремонти й
добудову низки об’єктів Державного управління справами, Генеральної прокуратури, судів,
Національного банку, місцевих органів влади.

Найбільше соціальних пільг у нас
отримують заможні громадяни
Про це заявила завідуюча відділом дослідження рівня життя населення Інституту
демографії та соціальних досліджень НАНУ
Людмила Черенько. За її словами, 10% найбідніших громадян мають лише 2% від системи пільг, а 10% найбагатших – 22%. На десять
груп розбито все населення: від найбіднішого
до найбагатшого. Якщо взяти цю криву, то
вона від кожної наступної групи зростає,
тобто чим багатша людина, тим більше вона
має від системи соціальних пільг. Науковець
підкреслила, що практично в кожному другому українському домогосподарстві нині
проживає хоча б один пільговик, який корис-

тується принаймні однією пільгою. Людмила
Черенько також повідомила, що в Україні не
більше 5% громадян живуть на рівні середнього класу європейських країн.

Половину доходів українська родина
витрачає на харчі
Середня українська сім’я понад 50% свого бюджету витрачає на харчування, а більше 40% сімей
витрачають на їжу 60% своїх доходів, зауважують в
Інституті демографії та соціальних досліджень НАН
України. Якщо сім’я витрачає на харчування понад
60% своїх доходів, то, за міжнародними критеріями,
вона може вважатися бідною, а якщо ж понад 80% –
злиденною, додають експерти.

Нелегко звірам улітку
Спекотні дні нинішнього літа стали важким
випробовуванням не тільки для людей, а й для
тварин. Вони теж намагаються сховатися від
спеки десь у затінку. Добре, що в буковинських
лісах багато потічків і звірина може напитися.
Проте багато в чому дикі тварини потребують
допомоги людини. Тож, пам’ятаючи про це,
лісівники вже тепер заготовляють для лісових
мешканців харчі на зиму.
– У нашому колективі 13 єгерів, – розповідає
головний мисливствознавець Берегометрського
лісомисливського господарства Андрій МАРЧУК.
– Дбати про лісових мешканців – наше головне
завдання. Навесні наші працівники відвели 15га
для кормових культур: посадили топінамбур,
посіяли овес і люпин. Наразі заготовляють
кормові віники з верби козячої та малини для
підгодовування оленів, козуль і зайців, сіно,
кормові снопики з вівса, а восени робитимуть
віники з топінамбура.
Працівники мисливського господарства
ремонтують і облаштовують годівниці та солонці

для диких тварин, спостережні вишки, мисливські будиночки й альтанки для відпочинку. Приділяють увагу й охороні мисливських угідь, проводячи бесіди з відвідувачами лісу, застерігаючи
людей від необачного поводження з вогнем у
лісових масивах. Також попереджають відвідувачів про можливість зустрічі з диким звіром.

Ірина МАТЧИШИНА, ДП
«Берегометське ЛМГ»

Буковинці й далі
крадуть гравій

погляд політолога

Українці заплатять більше 300 млн.
грн. за покращення офісів владників

РОЗ’ЄДНАНІ, ЯК
ЗАВЖДИ

1 вересня людство згадує
про Другу світову війну, яка
розпочалася саме цього дня
далекого 1939 року. Німецька армія завдала тоді удару
небаченої сили по набагато
слабшому Війську Польському і, швидко здолавши його
опір, за три тижні зустрілася на демаркаційній лінії з
Червоною армією, що рухалася їй назустріч. Польща
як незалежна держава на декілька років зникла з
політичної карти світу. Хтось вважав, що назавжди…
В Україні майже непоміченою проходить дата початку світової війни: тут за старою радянською звичкою відлік воєнних років ведуть лише від 22 червня
1941 року. Але тисячі українців від перших хвилин
нападу Німеччини на Польщу вже стали активними
учасниками війни.
У Війську Польському служило тоді близько 150
тисяч етнічних українців – уродженців Галичини, Волині, Полісся, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя. Були
серед офіцерів і генералів польських збройних сил і вихідці з Наддніпрянської України, які після падіння УНР
опинилися на території Польщі. Згодом за контрактом
поступили на службу до Війська Польського.
Вранці 1 вересня 1939 р. біля польсько-німецького
кордону в бій з переважаючими силами 4-ї німецької
танкової дивізії вступили кіннотники Волинської кавалерійської бригади. Сталася перша сенсація світової
війни: кавалеристи зупинили ворожі танки, спаливши
понад 70 з них! Командир бригади, уродженець Львова, полковник Ю. Філіпович так продумано розташував
протитанкові засоби, що їхній вогонь відразу завдав
противникові значних втрат. На підмогу волинцям підійшов найкращий польський бронепоїзд «Сміливий»,
гармати якого буквально змели німецьку механізовану
колону. Поляки дотепер пишаються подвигом своїх
вояків, які першого дня війни показали самовпевненим
гітлерівцям, що навіть застаріла кіннота може на рівних битися з танками, коли її командири є справжніми
професіоналами, а рядові мають високий бойовий дух.
На жаль, в Україні чомусь не згадують, що серед
бійців Волинської кавалерійської бригади було чимало українців. Вони мужньо билися з нацистами, хоча
особливих причин любити міжвоєнну Польську державу не мали. Адже польські шовіністи знущалися з
усього українського, грубо порушували елементарні
права українців. Недарма чимало ображених вступало
до підпільної Організації Українських Націоналістів
(ОУН), яка з початком війни почала роззброювати
польську поліцію та невеличкі військові підрозділи
й навіть піднімати локальні повстання. Таким чином,
західні українці опинилися по різні сторони в війні, що
спалахнула в Європі.
Багато українців було і в частинах Червоної армії,
які 17 вересня перейшли Збруч і швидко рухалися
на Захід. Українським фронтом командував уродженець Одещини С. Тимошенко, який невдовзі став
Маршалом Радянського Союзу. Як завжди в своїй
історії, українці від самого початку Другої світової
війни виявилися роз’єднаними. Наш народ зазнав
величезних втрат, але за результатами війни не зміг
відновити власної державності – якщо не вважати
такою бутафорську Українську РСР. Шкода, що дотепер чимало українців, на відміну від поляків, не розуміють ролі національної єдності в вирішенні власної
долі. Уроки історії нас нічого не вчать. А нині єдність
потрібна як ніколи – для самозбереження нації.

Ігор БУРКУТ

Президентом Студентської республіки став чернівчанин

або Про святкування Дня Незалежності в країні з назвою Студреспубліка!

Ч

иновників учитимуть надавати адмінпослуги. «Буковинська партнерська агенція», яка
виграла грант Міжнародного фонду «Відродження» з покращення
надання адміністративних послуг
у Чернівцях, сприятиме поліпшенню діяльності Центру надання
адмінпослуг – проводитиме тренінги й навчання чиновників.

Передплатний індекс 09584

Версі ї

акценти тижня

абзац новин

09584

Дружня чернівецька команда студреспубліканців вирушила на всеукраїнський етап фестивалю «Студентська республіка» до розважального
комплексу «Сонечко», що поблизу Євпаторії в
Криму, щоби вже на День Незалежності розпочати
побудову Країни своєї мрії.

Це наймасштабніший молодіжний проект
року в Україні з найграндіознішими суб-фестами,
найгарячішою тусовкою в ритмі нон-стоп, найавторитетнішими експертами та більше 1000
активних учасників з усієї України. Серед них – і
70 чернівецьких.
Країна «Студентська республіка» має свої
закони, органи влади, територію, валюту, партії
й інші атрибути справжньої вільної держави.
Найголовніший феномен програми — це проектування майбутнього нашої країни. Події, які
відбуваються на Студреспубліці — це те, що згодом
може відбутися в Україні. Але в молодіжній країні
все відбувається в формі гри, де кожен може стати
кимось особливим, незвичним, чого в реальному житті, можливо, ніколи й не трапиться: до

прикладу, працівником комунального господарства, депутатом або міліціянтом, журналістом чи
навіть… президентом.
Під час фестивалю кожен міг згадати свої
дитячі мрії й розкрити дорослі, відчути себе в майбутньому та зануритися в те, що здається зовсім
нереальним.
На учасників чекали конкурс краси «Перша
Леді», «Нічна туса» з яскравими батлами діджеїв,
квест-фестиваль, гра в мафію, фестиваль аматорського відео, фото-конкурс.
А Володимир Палагнюк з Чернівців, обраний
мером на регіональному етапі Студреспубліки,
став її Президентом. Вітаємо з перемогою! Може,
Володимир напророкував своє майбутнє?.

Вікторія ЯШАН, «Версії»

Упродовж 8 місяців цього року Держекоінспекція
області за незаконне видобування гравійно-піщаної
суміші до адміністративної відповідальності притягнула 110 осіб. За самовільне видобування гравію й
піску на землях водного фонду річок області порушники сплатили штраф: від 170 до 510 грн. – фізичні
особи й від 510 до 1700 грн. – посадові особи. Проте
ефективним заходом протидії таким порушенням
екологи вважають вилучення механізмів і техніки, за
допомогою яких здійснюється самовільне користування природними ресурсами. Тому доцільно внести
зміни до чинного законодавства щодо конфіскації за
рішенням суду транспортних засобів, власники яких
регулярно здійснюють незаконну вибірку й вивіз
гравійно-піщаної суміші. Якщо ви знаєте про незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші,
повідомляйте про них Державну екологічну
інспекцію за «гарячою» телефонною лінією:
55 90 92 й 095 45 777 88.

Міносвіти надумало
знову підвищити
прохідний бал до
вишів

регіональні

Версі ї

Мінекології готує законопроект, що
забороняє використання цинку в
пральних порошках

Дешеві пральні порошки незабаром
можуть зникнути з полиць магазинів – їх замінять на безпечніші для людини й природи.
За словами першого віце-президента Всеу-

країнської екологічної ліги Тетяни Тимочко,
фосфати, які потрапляють із каналізації в
річки, є їжею для синьо-зелених водоростей,
що потім розмножуються й отруюють воду.
Тож фосфати замінять на цеоліти (з’єднання
алюмінію й кремнію) – так роблять у всьому
цивілізованому світі. Бесфосфатні порошки в
Україні теж продаються, але коштують значно
дорожче. Проте, кажуть чиновники, дорожнеча компенсується їх зменшеною витратою.
Як повідомляє «Укрінформ», екологи пропонують позбутися порошків із фосфатами за
три роки, щоби виробники могли розпродати
залишки й перебудувати виробництво.

Уряд вирішив зрівняти в правах на
пенсію самотніх багатодітних матерів
і самотніх багатодітних батьків
В Україні вже не рідкість, коли дітей
виховує лише батько, тоді як раніше таке
явище було більш поширене серед жінок.
Кабмін пропонує передбачити право на
пенсію за особливі заслуги перед Україною
батькові, якщо він сам виховує п’ятьох і
більше дітей до шестирічного віку. Відповідний законопроект «Про внесення зміни до
пункту 8 статті 1 Закону України «Про пенсії

за особливі заслуги перед Україною» КМУ
ухвалив 20 серпня.
Чинним законодавством передбачено
право на пенсію за особливі заслуги перед
Україною тільки матерям, які народили
п’ятьох і більше дітей. Такі жінки (відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування») мають
право на призначення дострокової пенсії.

Соцмережі популярні серед літніх
людей

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
планує підвищити прохідний бал зовнішнього незалежного тестування з конкурсних предметів
для участі у вступній кампанії в 2013 році. Про це
заявив заступник директора департаменту вищої
освіти МОН Микола Фоменко. Те, що бар’єр у 420
балів на ЗНО подолали майже 70% абітурієнтів, на
думку чиновників Міносвіти, свідчить про необхідність підвищення якості освіти в школах. Микола
Фоменко сподівається, що незабаром школярам не
доведеться подавати документи до вишів, адже ВНЗ
їх запрошуватимуть самі.

Результати досліджень засвідчили, що найпопулярнішою мережею серед дідусів і бабусь є
Facebook – 71% опитаних похилого віку мають
там свою сторінку. Більшість із цих користувачів
потрапляють до категорії «найбільш активні» –
половина з них, наприклад, сказала, що робить
записи раз на тиждень або частіше. 35% з них
беруть участь у житті соціальної мережі лише
кілька разів на місяць. Літні люди заходять у
соцмережі, щоби мати контакт із давніми друзями, спілкуватися з сім’єю або просто тому,
що деякі з їхніх молодих родичів закликали їх
це зробити.

Отак звикли прибирати чернівчавни
ховань. Прибрали на могилі справді
на совість, тільки вже наступного
дня біля знаку майже до самої могили виросла величезна купа сміття,
знесеного після прибирання навколишніх поховань. Приятелька
засмутилася й обурилася до сліз.
Бо й справді, коли сміття після
прибирання могил, залишки їжі
після поминального обіду, пляшки
з-під напоїв викидають поруч із
іншими могилами в самовладно
визначені такими «прибиральниками» місця, обурює. І це, передусім, провина тих відвідувачів,

які засмічують територію. Але є й
інший бік медалі – катастрофічна
нестача смітників. Я особисто бачила на кладовищі не більше трьох
сміттєзбірників, та й то у центрі, поблизу адмінбудівлі й неподалік від
місця набору води. А куди викидати
сміття тим, у кого родичі поховані у
віддалених кварталах?
Коли я зателефонувала до керівництва цвинтаря, що на Годилові, чоловік, який відрекомендувався завідувачем, на мою скаргу
відповів, що все, про що я сказала, вчинили не його підлеглі. А

кримінал

Ж

інка зарізала безпритульного. Біля
однієї з чернівецьких квартир випадковий перехожий виявив закривавлений
труп людини. Правоохоронці з’ясували, що
в квартирі, під дверима якої був знайдений
труп, того вечора, крім убитого, перебували ще двоє людей: власник житла та його
знайома. Під час спільного розпивання
спиртного між 36-річною жінкою та вбитим виник конфлікт, який переріс у бійку,
в ході якої вона й ударила чоловіка ножем
у живіт. Убитий не мав постійного місця
проживання, систематично пиячив. Жінку
затримали. Порушено кримінальну справу.

З

бував наркотики, перекидаючи їх…
через огорожу СІЗО. Правоохоронці
заскочили на гарячому громадянина, який
через паркан слідчого ізолятора перекинув
пакунок з мобільним телефоном і небезпечною наркотичною речовиною – канабісом, як
латиною називають коноплі. За спробу незаконного збуту наркотичних засобів стосовно
затриманого порушено кримінальну справу.

В

ирішив заробити на… рідній тещі.
33-річний житель Рідківців, що на Новоселиччині, гостював у тещі в Чернівцях і спокусився коштовностями зі скриньки, яка стояла
на поличці в серванті, – вкрав дві каблучки
загальною вартістю 10 тис. грн. Прикраси відніс до ломбарду, а на виручені гроші добряче
розважився й відремонтував свою автівку.
Зникнення речей жінка помітила майже через
місяць і звернулася до правоохоронців, які
й викрили злодія. Раніше чоловік уже був
засуджений за крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Тепер суд покарав
його чотирма роками ув’язнення. І теща – вже
колишня, бо дружина подала на розлучення.

Ч

Мені болить
Цінуйте живих і бережіть пам’ять тих, хто відійшов у вічність…
Кладовище – місце духовного зв’язку з тими, хто відійшов у
вічність. І, мабуть, у кожного є
той клаптик землі, куди хочеться
прийти, щоби вклонитися пам’яті
близьких, помолитися, покласти
квіти, побути на самоті зі спогадами. Вже стало доброю традицією
відвідування цвинтаря у дні релігійних і державних свят, напередодні яких люди впорядковують
могили рідних.
Але дивує нерозуміння чернівчан, що й інші поховання, крім їхніх
власних, є для когось також дорогими: прибираючи на могилах родичів, люди часто викидають сміття
просто на сусідні могили. Найбільше «дістається» похованням, які
розташовані на розі секторів.
На жаль, у такому місці – на
розі кварталу №28, поховані мати,
батько й чоловік моєї близької приятельки. Батько – пройшов усю
Європу під час війни, чоловік –
учасник бойових дій в Афганістані.
Їх обох убили 1996 і 1990 років.
Дружина й мати, яка пережила ці
трагедії, тепер потерпає від того,
що могили її близьких завалюють
сміттям. Пригадую, як цього року
напередодні свята Перемоги, 8
травня, вона винайняла людину та
оплатила прибирання території по-
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здійснювати контроль за порядком
на території в нього немає змоги:
працівників і так не вистачає. Щоправда, сміття біля місць поховань рідних товаришки пообіцяв
прибрати цього ж дня. А щоби хоч
якось нагадати людям про совість,
я запропонувала встановити написи-таблички на вхідних воротах
кладовища й квартальних знаках,
а сторож міг би попереджати відвідувачів про необхідність дотримання чистоти та вказувати на місця
збору сміття. Втім, з’ясувалося, що
для цього потрібні металеві листи,
а для їхнього придбання – гроші…
Та навряд чи ті написи достукаються до людяності й сумління тих,
хто, мабуть, уже далеко не вперше, та й, вірогідно, не востаннє,
викидає сміття на місце чийогось
спочинку… Тому ще раз звертаюся
до тих, хто, ретельно прибираючи
могили своїх рідних, так само старанно засипає сміттям інші: просто
уявіть себе на місці тієї людини, яка
прийде завтра вшанувати пам’ять
своїх близьких, і побачить безлад
на рідних могилах… Просто задумайтеся, чи варто чинити наругу
над пам’яттю померлих і завдавати
болю живим?

Валентина ПІСКОВА,
постійна читачка «Версій»

иновники сільради загубили 125
тис. грн. Державна фінансова інспекція
в Чернівецькій області в ході планової ревізії формування та виконання сільського
бюджету в Карапчівській сільській раді за
квітень-грудень 2009 року, 2010-2011 роки
й січень-травень 2012 року виявила неповне надходження до державного й місцевого
бюджетів доходів від відчуження земельних
ділянок несільськогосподарського призначення на суму понад 124 тисячі гривень. Зокрема,
в одному з виявлених епізодів, у лютому 2008
року Карапчівська сільрада продала одному з
ТОВ земельну ділянку вартістю 241,7 тис. грн.
Проте за документами товариство сплатило
лише 157 тис. грн., а заборгованість за розрахунками з покупцями в обліку сільської
ради не значилась. За порушення законодавства до відповідальності притягнуті 9 осіб.

З

а грошову винагороду слідчий обіцяв
«відмазати» від в’язниці. Прокуратура
Першотравневого району скерувала до суду
кримінальну справу за одержання хабара
співробітником міліції. Працюючи оперуповноваженим сектору карного розшуку одного
з райвідділів ВС, міліціянт вимагав і отримав
від затриманого за зберігання наркотиків
чернівчанина 4500 гривень хабара за те,
щоби «вирішити питання» без притягнення до кримінальної відповідальності.

Л

ежачих пацієнтів лікарень обкрадала… 17-річна юнка. Протягом липняжовтня минулого року 17-річна чернівчанка
викрадала з палат і службових приміщень
кардіологічного диспансеру, лікарні швидкої
медичної допомоги, обласної клінічної лікарні
готівку, мобільні телефони, одяг, прикраси
із золота й інші речі пацієнтів стаціонарів і
медперсоналу. Загальна вартість поцупленого
за доведеними епізодами склала 15 685 грн.
Неповнолітня спритниця навіть не викликала ні в кого підозри, адже розгулювала
коридорами лікарень в уніформі медичного
працівника. Наразі дівчину засуджено до
чотирьох років і двох місяців позбавлення волі.
Це, незважаючи на юний вік, уже четверта її
судимість – три попередні були умовними з
установленням випробувального терміну.
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політичні

абзац політичний

Ф

едорук іде на вибори відновлювати справедливість. На
площі Філармонії в День Незалежності,
де об’єднана опозиція організувала
святковий концерт, колишній мер
Чернівців Микола Федорук так пояснив, чому йде на вибори: «Я вчинив
так тому, що бачив несправедливість,
бачив і бачу, що не виконуються навіть
добрі закони, а ті, які приймаються,
взагалі не слугують народу, – сказав
Федорук. – Тому я прийняв пропозицію
й вирішив балотуватися до ВР по 201-му
виборчому округу». А хіба хтось іде
до ВРУ, не маючи благородної мети?

М

ихайлішин цього року без відпустки, бо вибори. Секретар
Чернівецької міської ради, в.о. міського
голови Віталій Михайлішин не збирається йти у відпустку на час виборів:
каже, що в нього дуже багато роботи
і як у виконувача обов’язків міського
голови, і як у секретаря міськради.
Керівництво на посту, тож Чернівці
можуть бути спокійні. Всім би таку
працелюбність, як у цього чоловіка…

П

еред виборами партії згадують
про прибирання й благоустрій.
Так активісти політичної партії «Удар»
Віталія Кличка на міському пляжі в
Чернівцях зібрали кілька сотень мішків
сміття. До Дня Незалежності вони
прибрали в усіх населених пунктах
області в рамках акції «Очистимо
Буковину». Тільки ж бо чистота потрібна не тільки від виборів до виборів,
а завжди: щось не пригадується, аби
партійці прибирали, скажімо, торік.

З

а мовний закон українці заплатять 19 мільярдів гривень. Про це
заявила екс-глава Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. «Знаєте, скільки коштує впровадження цього
закону в Україні? 19 мільярдів гривень.
І ця сума – вже прийняте рішення –
перекладається на місцеві бюджети», –
сказала вона, повідомляє УНІАН. За словами політика, кошти витрачатимуться
на заміну всіх бланків, табличок, документації, програмного забезпечення.

П

ісля виборів ціна на газ для населення значно зросте. Це станеться
через відсутність прогресу в «газових
перемовинах» Києва з Москвою та небажання МВФ надати уряду черговий
транш кредиту, інформує ТСН. За словами фахівця з енергетичних питань Юрія
Корольчука, в жовтні ми побачимо зростання цін для населення в 2-2,5 рази.

Д

епутати Івано-Франківської
міськради заявляють, що
мовний закон на території ІваноФранківська не є чинним. Вони
висловили категоричне невизнання й
непокору прийнятому Верховною Радою
України і підписаному Президентом
України закону «Про засади державної
мовної політики». На думку депутатів,
провладна більшість у ВР демонструє
свою антинародну діяльність, спрямовану на узурпацію влади чинними
можновладцями-українофобами.

В
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ибори в Україні можуть визнати
нелегітимними. Таку ймовірність
припускає голова ЦВК Володимир
Шаповал. «Уже зараз я впевнений, що
проблема легітимності буде існувати.
В країні існує два діаметрально протилежних політичних табори й опоненти
сприймають один одного не просто
як опоненти, а нерідко – як вороги.
Відтак той, хто програє, очевидно,
не прийме оголошені результати й
буде стверджувати, що вибори були
сфальсифіковані», – сказав Шаповал.

Теле

теле
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КотоМанія підірвала Інтернет
і чернівецьких фейсбуківців
Несподіванка, що сталася в Інтернеті протягом останніх двох тижнів, насправді не є несподіванкою,
а, навпаки, – логічним наслідком
взаємин електорату, себто народу,
й можновладців. А йдеться ж про
один-єдиний борд – рекламу, виставлену опозицією на Сході України.
На величезному плакаті бабця з котом на руках повідомляє, що її онук
проголосував за Регіони, тому вона
відписала хату на кота. Мабуть, якби
регіонали залишили непоміченим той
бігборд, він так би й стояв самотньо
попри дорогу. Але представники
провладної партії обурилися. Почалися «розборки» – і бігборд потрапив
до Інтернету. З цього все і почалося,
бо Інтернет підірвало: у соціальних
мережах з’явилися десятки й сотні
плакатів на цю тему. Але наші чернівецькі фейсбуківці пішли ще далі.
Їм спало на думку, а чому б не зареє-

струвати справжнього кота Кая, зробивши його Каєм Котовичем Котовим
на вибори до ВРУ. Оскільки автори
ідеї – двоє молодих людей Віра та
Гліб – чернівчани, то й спробували
зареєструвати Кая по 201 виборчому
округу. Вони пояснили:
– Сьогодні коти — не останні
мешканці України, і навіть не просто
наші брати менші чи співмешканці.
Бо у Facebook протягом останнього
тижня взагалі самі коти. І лише кілька
людей мужньо тримають імунітет від
цих чотириногих.
Тож коли коти «замахнулися»
на велику політику, – продовжили
розповідь Віра та Гліб, – нам і спало
на думку, що час реєструвати кота
кандидатом у народні депутати. Бо
немає в Інеті особи, розкрученої
більше за кота. Та й чим би він завадив у парламенті? Гроші не крав
би, карткою чужою не голосував

Cклад окружних виборчих
комісій на Буковині здивував
експертів
Попередній аналіз складу окружних виборчих комісій
відверто здивував експертів Комітету виборців України.
Більшість членів ОВК є представниками екзотичних
політичних партій, про існування яких у Чернівецькій
області невідомо навіть більшості експертів Комітету, а що
вже казати про пересічного виборця!
В усіх чотирьох окружних виборчих комісіях є представники таких
політичних партій як: «Молодь до
влади», «Руський блок», політичне
об’єднання «Єдина родина», «Руська єдність», «Русь єдина», «Братство», «Союз анархістів України».
До виборчих комісій включені також
представники політичних партій,
про діяльність яких не надто відомо
виборцям: «Народно-трудовий союз
України», Ліберальна партія України, Християнсько-демократична
партія України, Українська партія
«Зелена планета».
– Усі ці партії в Чернівецькій
області не мають власних мажоритарних кандидатів, більшість із них
не мають обласних осередків чи то
навіть обласних виборчих штабів,
– каже заступник голови обласного Комітету виборців Ярослав
ФІЛЯК.
До окружних виборчих комісій,
відповідно до виборчого законодавства, потрапили також пред-

ставники політичних партій, депутатські фракції яких представлені
у Верховній Раді України – «Партія
регіонів», ВО «Батьківщина», «Наша
Україна – Народна самооборона»,
Народна партія та Комуністична
партія України. Водночас, до чотирьох окружних виборчих комісій у
Чернівецькій області не потрапили
представники політичних партій,
які активно проводять виборчу кампанію, мають власних кандидатів у
мажоритарних округах – ВО «Свобода», політична партія «УДАР», Соціалістична партія України, Українська
платформа «Собор».
– Це свідчить про те, що або ЦВК
справді сформувала обласні виборчі
округи за принципом «сліпого жеребкування», або тут задіяна чисто
технологічна процедура формування окружних комісій за рахунок технічних партій із тим, щоби реально
впливати на роботу виборчої комісії,
– коментує Ярослав Філяк.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

би, землю й нерухомість не
скуповував би. Та й годинників і дорогих костюмів
не потребує. Одне слово,
вдала ідея. Беремо й реєструємо.
Зайшли на сайт nbnews.com.ua/
vybory-2012: обрали мажоритарну систему, Чернівецьку область,
201 округ і натиснули на «Додати
кандидата». Мінімум даних плюс
фото – й інформація про котика на
кличку Кай пішла до модератора.
Пройшов день, другий, третій – кандидата не реєструють. Отож, котів у
цьогорічних виборах не буде. Ех, а
гарний був би політик. Головне, уже
розкручений – грошей на рекламу не
потребував би.
Бабуся, яка мило посміхається з
бігбордів, насправді живе в Архангельскій області Російської Федерації. Як повідомляє «Комсомольська
правда в Україні», 84-річна Ганна

Виборча кампанія стартувала. Агітаційну діяльність
розгорнули кандидати в нардепи: хто вже поставив
намети в центрі та на околицях міста, хто надрукував
плакати й листівки, хто обклеїв бігборди. Так само
жваво кандидати ініціюють зустрічі з журналістами,
усіма фарбами розмальовуючи переваги саме своєї
передвиборної програми.
Найчастіше в народні депутати
рвуться ті, чиї прізвища на слуху в
громадськості – відомі діячі, впливові

бізнесмени, керівники потужних підприємств, чиновники… Але нерідко
дотягтися до Олімпу хочеться й тим,

Нестримні 2

Третякова має шість онуків і навіть
сім правнуків. Щодо походження
кота факти протирічать одне одному.
Одні стверджують, що він американець, інші – українець. А до бабці на
руки потрапив завдяки фотошопу.
Зате незареєстрований Кай – чистий
буковинець.

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
Вікторія ЯШАН, «Версії»

Гримаси політреклами або
«Піпл усе схаває»
Вибори все ближче – у спеціалістів з
політичної реклами
настає період жнив. З
рекламних щитів дивляться набридлі фізіономії професійних
шахраїв і дурисвітів,
закликаючи наївний
«електорат»: «Оберіть
мене знову!».
Самозакохані політикани чомусь найбільше полюбляють
власні зображення на великих рекламних носіях. Мабуть, упевнені в
своїй надзвичайній харизмі. А простому людові ці «біг-морди» остогиділи не менше, ніж докучливі серпневі мухи. Ефективність нульова.
Чому їх використовують? Тому, що циніки від політреклами впевнені:
«піпл усе схаває». Аби лише замовник реклами платив вчасно й усю
обговорену суму.
От і мусимо ми з дня у день дивитися на одних і тих же дядьків і тіток
(вони ж – вуйки, вуйни, бадіки тощо), які закликають нас рухатися
вперед, повідомляють про об’єднання заради Батьківщини чи про те,
що вони подолали руїну й забезпечили комусь стабільність. Жодної
конкретної обіцянки, забезпеченої коштами й кадрами, такі заклики
не містять. А загальним фразам люди вірять усе менше, вимагаючи вирішення нагальних проблем країни.
Фактично в черговий раз нас закликають голосувати не головою,
а серцем. Або якоюсь іншою частиною тіла, дуже далекою від головного мозку. А треба думати. В ідеальному випадку політик дає виборцям
конкретні обіцянки, потім звітує перед ними про виконане. Як надходять
нові вибори – він знову пропонує, потім звітує. Тоді й не «купують кота
в мішку», а обирають людину, здатну тримати слово. Проте в Україні
складаються зовсім інші традиції – повної безвідповідальності перед
виборцями.
Тому жарт привертає увагу глядача і впливає на його виборчі настрої. Отже, далеко не все «хаває піпл» – смак у багатьох виборців
непоганий. Рекламістам треба його враховувати, щоби не пролетіти на
виборах разом зі своїми клієнтами.

Ігор БУРКУТ, політолог

Напередодні виборів з’являються «темні конячки»
або Мовчання – золото?
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про кого пересічний виборець «ні
сном, ні духом».
Минулого вівторка пресконференцію скликав один із таких
кандидатів у нардепи. Олександр
КАЗИМИРЧУК балотується по виборчому округу №201. Висунув його на
таку високу місію обласний осередок
Української народної партії.
Олександр Михайлович підтримує декларацію об’єднання патріотичних і національно-демократичних сил і створення в майбутньому
єдиної правої політичної партії. Запевняє, що за жодних обставин політичною «тушкою» він не стане, проте
із жорсткими висловлюваннями про

правлячу партію й опозицію вкрай
обережний.
Серед пунктів передвиборної
програми Олександра Казимирчука –
проведення чесних і демократичних
виборів мера водночас із позачерговими виборами депутатів міськради;
об’єднана медицина – передові медичні технології, які забезпечують
профілактику, ранню діагностику й
своєчасне лікування важких захворювань.
У планах кандидата – створення
благодійних фондів соціально-медичного призначення за участі меценатів
і самих громадян.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»
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Магнітні бурі

Люди з послабленим імунітетом і хронічними захворюваннями
часто реагують на зміни погоди.
Тому в час, коли може погіршитися
самопочуття, варто дотримуватися
здорового способу життя, не перенапружуватися як фізично, так і
емоційно, тобто зменшити навантаження й збільшити час відпочинку.
Щоб організмові було легше
перенести магнітні бурі, лікарі рекомендують вжити пігулку аспірину
– вона розріджує кров, знімає неприємні й больові відчуття. Можна скористатися й натуральними заспокійливими засобами: валеріаною, настоянками пустирника, глоду. Тим,

хто нездужає на серцево-судинні
захворювання, слід дотримуватися
рекомендацій лікаря й завжди мати
при собі необхідні ліки.
У вересні магнітні бурі
спостерігатимуться: 10 вересня від 20 до 22.00, 12 вересня – від 12 до 14.00, 13
вересня – від 15 до 17.00,
16 вересня – від 18 до 20.00,
20 вересня – від 16 до 18-ої,
23 вересня – від 9 до 12-ої,
27 вересня – від 14 до 16-ої,
28 вересня – від 9 до 13-ої
години.
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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.
06.20,07.15 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40,07.50 Хазяїн у домi.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.15 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.10,11.50,14.35 Погода.
09.15 Дитячий фестиваль
«Змiнимо свiт на краще».
10.45 Паралiмпiада-2012.
11.40,18.45,21.15 Дiловий свiт.
11.55 Темний силует.
12.05,19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
13.05 Паралiмпiада-2012. Футбол. Україна - Великобританiя.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Ближче до народу.
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
16.00 Х/ф «Живе такий хлопець».
17.40 Д/с «Нашi». Олексiй Пригоров, Iлля Кваша.
18.10 Справжня Україна.
18.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.00 Агро-News.
19.15 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Країну - народовi.
21.40,22.55 Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика. Плавання.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
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.
01.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Паралiмпiада-2012. Плавання.
04.20 Д/ф «Прощавайте,
товаришi».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

.55 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
1 0 . 2 0 , 1 8 . 2 5
Т / с
«Склiфосовський».
11.25 «Знiмiть це негайно».
12.30,05.10 «Iлюзiя безпеки».
13.40,03.50 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.25 Комедiя «Поки ти спав».
00.10 Х/ф «Я, божевiльний». (3).
02.00 Трилер «Мовчання ягнят».
(3).

«1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,23

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-

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 Спорт у Подробицях.
09.10,12.15 Т/с «Бухта зниклих
дайверiв».
13.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.15 «Право на зустрiч».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
20.55 «Спорт у Подробицях».
21.00 Т/с «Вiрю».
23.05 «Позаочi».
00.05 Х/ф «Влiтку я вiддаю перевагу весiллю».
01.50 «Подробицi» - «Час».
02.20 Х/ф «Злi вулицi». (3).
04.10 Знак якостi.
04.35 «Формула кохання».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.45,02.00,02.30 Погода.
05.20,08.45,12.45,02.05 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,00.55
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
09.35 Анекдоти по-українськи.
09.55,16.30 Т/с «Опера».
12.10,13.00 Х/ф «Поцiлунок у
голову».
15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30,01.05 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.40 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,02.35 Свобода слова.

03.09 -09.09.2012

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: Нежилі приміщення підвалу,
складаються з приміщень 2-1 – 2-4, загальною площею 25,20 кв.м., що розташовані в житловому
будинку літ. А за адресою: м. Чернівці, вул. Глухівська, буд. №9. Нежилі приміщення площею
забудови 31,50 кв.м, фундаменти – бетонні, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев”яні
балки, бетонне, дах – двоскатний по дерев’яних кроквах, покрівля – оцинкована сталь, обладнані
центральні міські мережі газопостачання, каналізації, електропостачання, водопостачання, стан
об’єкта - задовільний. Стартова (початкова) ціна – 221890,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
– 11094,50 грн. без ПДВ. Боржник: Рябков Аркадій Вікторович, ІПН 2508518839, /м. Чернівці,
вул. Мінська, б.8 кв.1/. Стягувачі: ВАТ „Банк „Фінанси та кредит” Чернівецька обласна дирекція
ПРУ, /м. Чернівці, вул. Головна,84, код ЄДРПОУ 20539586/; ПАТ «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк» /м. Київ, пров. Шевченка, код ЄДРПОУ 00039002/. Лот №2:
Квартира №14, яка розташована в м. Чернівці по вул. Шептицького Андрея Митрополита (вул.
Щорса) в будинку під №3. Квартира загальною площею 62,30 м.кв., трикімнатна, житловою
площею 42,20 кв., знаходиться на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, стіни
– цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яне, підлоги - паркет, ламінат, керамічна
плитка, вікна – дерев’яні; інженерне устаткування: електропостачання, водопостачаня, каналізація, газопостачання, технічний стан – задовільний. Стартова (початкова) ціна – 346832,00
грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 17341,60грн. без ПДВ. Боржник: Недужко Лідія Михайлівна,
ІПН 2913016960 / м. Чернівці, вул. Котляревського, буд.10 кв.4/. Стягувач: ПАТ «Сведбанк»
/м. Київ, вул. С.Петлюри,30 (адреса для листування:м. Чернівці, вул. Головна, 38, код ЄДРПОУ
19356840)/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його
місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за
адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги призначені на „17” вересня
2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні
Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку
прилюдних торгів. Гарантійні внески вносяться на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО
320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата за
придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про
проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений
у протоколі р/р №37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ
35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за
тел. 063-422-39-17.
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка для індивідуального будівництва, кадастровий номер 7323089700:01:006:0044, площею 2472 м. кв., що
є власністю Анісей Ю.В. (Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Тарасівці, код 2585402913).
Правовстановлюючі документи: Державний акт на право власності на земельну ділянку серії
ЯЕ №344874, виданого на підставі договору купівлі-продажу ВКК №303801 від 04.04.2008.
Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка, вул. Яблунева,
19. Стартова (початкова) ціна – 89214,48 грн. (без ПДВ) (договір № 2612102 від 01.08.12)
Гарантійний внесок – 4460,72 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед:ПАТ „Енергобанк” м. Чернівці, вул. Головна, 119.По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26
Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на
17 вересня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка
в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 17 вересня 2012 р. до 14:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок №
р/р 37311002002813 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач:
Відділ державної виконавчої служби Новоселицького районного управління юстиціїОзнайомитися
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.

3 вересня

ський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03
.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,0
2.35,03.35,04.35 «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».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10
,12.30,13.10,14.10,16.10,17.20
,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
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».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.40,8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.00, 14.10, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
7.40, 14.40 Про казки
8.25, 9.35, 13.55, 22.20, 23.20,
0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30 Т/С «Руда»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
16.00, 3.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00,15.30 «Малятко»
07.20,09.50,15.20,17.00,19.30,01
.20 «Парад планет»
07.30«Юний рятувальник»
07.50,08.55,13.10,15.55,19.20,21
.50,00.25 «Погода»
07.55,15.25, 19.25, 21.55 «Афі-

ша»
08.30«Західний експрес»
09.05«Сад. Город. Квітник»
10.00,19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15«Золота колекція кінематографа»
16.00«Один день»
16.30«Музична програма» (рум.
мов.)
17.10«Хендмейд»
18.00«Найгарніші острови світу»
19.00,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (1)
ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
12.10 «Хай говорять. Пiзня дитина Євелiни Бледанс».
15.35,03.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
22.10 Х/ф «Смертельнi перегони». (2).
00.20 Х/ф «Смертельнi перегони
2: Франкенштейн живий». (3).
02.20 Т/с «У полi зору 2» (2).
03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 8».
05.20 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 «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
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«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Мій пацан» 16:50, 21:30;
Спадок Борна 09:50, 12:10, 14:30, 19:00.
Малий зал: «Молоді серця» 16:20, 19:45;
«Їх перша ніч» 21:20; «Париж-Манхеттен» 09:40;
«Джунглі: у пошуках Марсупіламі» 11:00, 12:45;
«Вождь різношкірих» 14:30, 18:00.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Еволюція Борна» 12:30, 15:00,19:30, 22:00; «Нестримні
2»10:30;17:30
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Спадок Борна» 10:00, 12:30, 14:50, 19:00, 21:30;
«Піраньї 3D» 17:20.
Малий зал: «Згадати все» 10:40, «Нестримні 2» 12:40, 18:00, 23:20;
«Паралельні світи» 14:20, 16:10, 19:40, 21:30.
ПАБ «PUBLIK»
30:08 – «Астрея» м. Чернівці.
31:08 – Tania BERQ м. Київ.
01:09 – «Ті, Що Падають Вгору» м. Тернопіль.
02:09 – «Beer Gun» м. Чернівці.
03:09 – Ігор Андроник.
04:09 – Іван Боголюбський м. Чернівці.
05:09 – «CoverLand» м. Чернівці.
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА
До 100-річчя від дня народження Сіді Таль (06 вересня) відбудеться книжкова виставка «Сиплю радістю вам, Чернівці»
(Відділ літератури з питань мистецтва)

понеділок
понеділок
17.34 «Моє рідне село»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»
ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.10, 20.55 Т/с «Дєтка».
07.10 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50, 14.55 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10 Твою маму!
12.45,18.40 Маша та моделi 2.
13.30,20.30 Дайош молодьож!
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу.
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50 Досвiдос.
22.00 Одна за всiх.
22.25 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.35 Слава зi Славєком
Славiним.
23.45 Дурнєв+1.
00.10 М/с «Масяня». (2).
00.35 Х/ф «Пiраньї 3D». (3).
02.05 До свiтанку.
НТН
05.30 Х/ф «Армiя порятунку».
07.05 «Випадковий свiдок».
07.35,03.45 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Дитячi
забави.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО».
15.00 Т/с «Каменська 3».
18.30 «Правда життя». Сам собi
суддя.
19.00,00.00,02.15,04.40 «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 «Акула Юрського
перiоду». (3).
02.45 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.55 «Документальний детектив».
06.20,16.00 «Усе буде добрi!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.50 Х/ф «Не було б щастя».
14.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
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 «Зникнення свiдка».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Буремний шлях».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 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).
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Майстер музи.
03.45 Моє серце пронизує ножами.
04.05,05.10 Зона ночi.
04.10 Благославляю i молюся.
04.40 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
05.00 Перетворення.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.00,13.45 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.50 Х/ф «Хатiко: Найвiрнiший
друг».
12.45 Т/с «Кайл XY».
15.20 КВН.
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Далекi родичi».
21.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «Крута Джорджiя». (2).
01.00 «Примат».
02.25,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,07.15 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40,07.50 Хазяїн у домi.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.15 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 Вiдкриття ХI сесiї Верховної
Ради України VI скликання.
11.00 Паралiмпiада-2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.40 Право на захист.
13.00,19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
14.05 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «12 стiльцiв», 1 i 2 с.
17.40 Д/с «Нашi». Юлiя Калина,
Юлiя Артемова.
18.05 Справжня Україна.
18.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.00 Лiтнiй жарт з I. Христенком.
21.30,22.55 Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика. Плавання.
22.50 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.
01.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика. Плавання.
04.55 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

.00 «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».
12.30,05.00 «Iлюзiя безпеки».
13.35,03.40 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40,02.55 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Комедiя «Красуня». (2).
23.15 Трилер «Вiтчим». (2).
01.30 Х/ф «Я, божевiльний». (3).

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 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.25 Д/ф «Чотири мiфи про
здоровий спосiб життя».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Вiрю».
23.05 Х/ф «Рейдер».
00.50 Х/ф «Рок-зiрка».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.20 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.20 «Формула кохання».

ICTV
05.10,06.40,02.10,03.35 Погода.
05.20,08.45,03.05 Факти.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 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».
02.15 Резонанснi пограбування
Великобританiї 2.

4 вересня
03.40 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, 15.55,
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, 13.55, 22.20, 23.20,
0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20,09.50,14.55,16.55,19.30,01.
20 «Парад планет»
07.30,19.00,21.30,00.00 «Черні-

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.
06.20,07.15 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40,07.50 Хазяїн у домi.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.15 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.00 Паралiмпiада-2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15,13.10,16.00,19.20 Погода.
12.25 Наша пiсня.
13.15,19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика.
16.05 Х/ф «12 стiльцiв».
17.25 Євро-2012.
18.10 Справжня Україна.
18.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.00 Країну - народовi.
20.50 Мегалот.
21.30,22.55 Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика. Плавання.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
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.
01.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика. Плавання.
04.55 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.

00 «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».
13.45,03.55 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «На ножах».
21.30 «Територiя обману».
22.50 «Грошi».
00.15 Х/ф «Сигнал». (3).
02.20 Трилер «Вiтчим».

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 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,04.35 Д/ф «Чудеса
зцiлення».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Вiрю».
23.05 Х/ф «Обитель». (3).
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.35 Х/ф «Великi перегони».
04.00 «Подробицi» - «Час».
04.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,02.10,03.35 Погода.
05.25,03.05 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 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.

вецький репортер»
07.50,08.55,13.10,15.55,19.20,21.
50,00.25 «Погода»
07.55,19.25,21.55 «Афіша»
08.00«Один день»
08.40«Веселі уроки»
09.00Д/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»
16.00Д/с «Вода – лінія життя»
16.30Д/с «Цей загадковий світ»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10Х/ф «Серпень» (1)

ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
12.10 «Хай говорять. Сiмейна
таємниця».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
01.00 Х/ф «Смертельнi перегони». (2).
02.40 Т/с «У полi зору 2» (2).
04.25 «Хай говорять».
05.15 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 «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»

5 вересня
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.40 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, 15.55, 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, 13.55, 22.20, 23.20, 0.30,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20,09.50,14.55,16.55,19.30,01.2
0 «Парад планет»
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теле Версі ї
16.30 «Країна талантів»
17.34, 20.00 «Спорт-тайм»
17.47, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
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».
06.10, 20.55 Т/с «Дєтка».
07.10 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50, 14.55 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10,19.25 Богiня шопiнгу.
12.45,18.40 Маша та моделi 2.
13.30,20.30 Дайош молодьож!
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу.
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50 Досвiдос.
22.00 Одна за всiх.
22.25 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.35 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.00 Х/ф «Дикуни». (3).
02.45 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.25 Х/ф «Блокада».
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».
14.35,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.05,04.35 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Грифон». (3).
02.35 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
06.00 «Документальний детектив».
06.25,16.00 «Усе буде добрi!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 «Куб 3».
11.40 Х/ф «Прилетить раптом

чарiвник».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
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).
01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
03.05 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Сватання гусара».
04.20 Нiчний ефiр.

ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Сутичка за
життя».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Гангстер». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 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 «Магія
природи»
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, 17.34 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»

15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
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».
06.10, 20.55 Т/с «Дєтка».
07.10 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50, 14.55 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10,19.25 Богiня шопiнгу.
12.45,18.40 Маша та моделi 2.
13.30,20.30 Дайош молодьож!
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,01.05 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу.
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50,01.30 Досвiдос.
22.00 Одна за всiх.
22.25 Т/с «Гра престолiв». (2).
23.35 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.40 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.55 До свiтанку.

НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Блокада».
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».
14.35,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.30,04.30 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Раптор». (3).
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.45 «Документальний детектив».
06.10,16.00 «Усе буде добрi!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15 «Фермер шукає дружину 2».
11.10 Х/ф «Чоловiк для життя, або
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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».
13.05,00.30 Т/с «Кайл XY».
16.00 «Жiноча лiга».
16.25,23.00 «ШоуМонроу».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.10 «КIС».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.05 «Нiчне життя».

На шлюб не претендую».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.55 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Не було печалi».
04.15 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.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.35,14.40 Kids` Time.
13.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.15 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 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).
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Обожнена.
03.50,04.45,05.10 Зона ночi.
03.55 Українцi Надiя.
04.50 Драй Хмара: останнi
сторiнки.

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».
13.05,00.30 Т/с «Кайл XY».
16.00 «Жiноча лiга».
16.25,23.00 «ШоуМонроу».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.10 «КIС».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.05 «Нiчне життя».
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НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Буремний шлях».
06.05,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.40 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 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).
01.50 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Так нiхто не любив.
03.45,04.50,05.10 Зона ночi.
03.50 Українцi Надiя.
04.55 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.

теле Версі ї понеділок
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07.30,19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55,13.10,15.55,19.20,21.5
0,00.20 «Погода»
07.55,19.25,21.55 «Афіша»
08.00Т/с «Вода – лінія життя»
08.40«Веселі уроки»
09.00Д/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»
16.00Д/с «Вода – лінія життя»
16.30Д/с «Цей загадковий світ»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10Х/ф «Поцілуємося» (2)

Передплатний індекс 09584

Друга профільна еколого-натуралістична зміна табору «Лунка»
Дозвілля – важливий момент у
вихованні дітей. Особливо під час
канікул. Бо поки батьки на роботі,
«самі вдома» можуть створити чимало
курйозних або ж навіть і трагічних ситуацій. Та запитання «де можна вдало
провести літо, гарно відпочити ще й
оздоровитися?» – одне з найскладніших для батьків. Утім, існує чимало
варіантів, куди подіти своє «чадо», допоки не розпочалася власна відпустка.

Літо «на асфальті»:
пришкільні й
наметові табори

Доволі вдала ідея для тих дітей,
яких «важко відірвати від школи»,
якщо лише такі ще існують. Порівняно
з минулим роком, кількість пришкільних таборів зросла на 3 і складала
цього літа 392. На жаль, наметових
було тільки 6. Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту Чернівецької
облдержадміністрації переконує, що
відпочинком у цих таборах охоплено
44654 дітей. А це становить 48,5%
від загальної кількості учнів в області.

Тільки 7% дітей
оздоровилося в
таборах відпочинку

Відкладати протягом року гроші,
щоби відправити дитину до літнього
табору, досить обтяжливо. Проте тут
існує декілька переваг: стовідсотковий контроль, організація дозвілля,
можливість навчання. У 14 позаміських оздоровчих стаціонарних закладах області до 1 вересня оздоровилися
6716 дітей, що становить лише 7 (!)
відсотків від усієї кількості школярів.

Для обраних: профільні
літні школи, тренінги
та семінари

Цей варіант підходить для тих
вундеркіндів, які можуть навчатися

цілий рік. Під час такого роду навчань можна не тільки здобути нові
знання та навички, а й подорожувати
Україною. Вони різного змісту: і профорієнтаційні, і для молоді з активною громадською позицією. Але, на
жаль, вони не такі вже й численні.
А от міжнародна молодіжна організація «AIESEC» наприкінці червня організувала курси з вивчення
англійської мови, де можна було поспілкуватися з молодими людьми з
Китаю, Індії, Чехії, Великої Британії,
покращити знання мови, здобути нові
знайомства та враження.

Класно, та знову
ж не для всіх:
Центри дитячої та
юнацької творчості

Головне, щоби ваше чадо потрапило до рук справжнього фахівця,
який зможе його зацікавити. Таких
центрів у Чернівцях небагато. Один

лауреата отримала Каріна Семенюк,
а за свій «Туманний ранок» Анастасія
Пушкова стала дипломантом конкурсу.
На Всеукраїнських змаганнях
учнівської молоді з авіамодельного
спорту в класі вільно літаючих моделей
Буковину представляли авіамоделісти
Володимир Тильний, Євген Андрухович, Вадим Шамбра, Роман Чолкан. За
підсумками змагань чемпіоном України

Одноденки: Місцеві
розважальні події
для дітей і молоді

Цьогоріч першого дня літа в місті
відкривали пляж на вул. Донбасівській. Всі охочі могли зловити першу
засмагу.
Першого дня літа відзначали й
День захисту дітей: на яскраві святкові імпрези перетворилися конкурс
малюнків на асфальті «Сонце, літо,
я», виставка екзаменаційних творів
випускників художньої школи ім.
М.Івасюка, творчий звіт аматорських
колективів дитячого відділу Центрального палацу культури й інші
розважально-ігрові програми і вечори
відпочинку.
23 червня на території ТРЦ
«Depo’t» святкували День молоді.
Молодь змагалася на екстрим-велосипедах (BMX), роликах і в танцювальних батлах.
Побудувати країну своєї мрії пропонував міжнародний фестиваль
«Студентська республіка», що проходив у розважальному комплексі
«Сонячна долина» від 8 до 11 липня.
Молодь організовувала вибори,
змагання з різних видів спорту та
інтелектуальні ігри.

та в майстри з авіамодельного спорту.
А Юрій Пекарський з гуртка
«Основи космонавтики» (керівник –
Віталій Васильович Яценко) в рамках
Всеукраїнської астрономічної школи
їздив до Кримської астрофізичної обсерваторії.
13 найбільш активних гуртківців
потрапили на профільну зміну юних
техніків оздоровчого табору «Лунка».
Таку ж кількість путівок КЮТ «Кварц»
отримав до міжнародного дитячого
центру «Артек».
Цього літа Музей авіації та космонавтики, який працює при клубі, відвідали понад 900 дітей зі шкіл міста,
області й інших міст України. Тут розташований також міський центр українського молодіжного аерокосмічного
об’єднання «Сузір’я», головою якого є
Володимир Костянтинович Каденюк.
Відвідування КЮТ «Кварц» – безкоштовне, гуртки працюють від 15.00
до 20.00.
А в комунальному закладі «Чернівецький обласний центр екологонатуралістської творчості учнівської
молоді» (вул.Шептицького, 10) серед
найцікавіших гуртків – «Юні друзі
природи», «Юні екологи», «Юні акваріумісти», «Фотонатуралісти», «Юні
ботаніки», «Юні бджолярі», «Юні
голубівники», «Школа еколідера» та
еколекторій «Природа – наш дім».
На загал, нинішнього літа
на Буковині працювало 437
закладів оздоровлення та відпочинку, торік – 415).
З обласного й місцевих
бюджетів на оздоровлення
та відпочинок дітей виділено
19704,5 тис. грн.,
Нинішнього року за кошти
держбюджету до найкращих
дитячих літніх таборів - «Молодої Гвардії» та «Артека»
– управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Чернівецької
ОДА направило відповідно 164
та 383 дитини.

із найпопулярніших – Міський клуб
юних техніків «Кварц» (вул. Головна, 220).
Улітку тут активно працювали.
Керівник фотостудії «Погляд» Микола Олексійович Ємельянов привіз з
Міжнародного дитячого молодіжного
фестивалю аудіовізуальних мистецтв
«Кришталеві джерела» двох призерок.
З роботою «Казкова зустріч» звання

в класі моделей планерів F-1-H став
Євген Андрухович. Високі досягнення
чернівецьких авіамоделістів – результат зусиль тренера команди, керівника
авіамодельного гуртка Ігоря Олійника.
Його вихованець Володимир Омельченко (до речі, авіамоделіст у другому
поколінні) став чемпіоном України серед юніорів у класі моделей повітряного
бою F-2-D і виконав норматив кандида-

На жаль, тихо, без протестів
зникла така форма позашкільної роботи з дітьми, як клуби за місцем проживання. Натомість, до відкриття
дитячих майданчиків, принаймні у
Чернівцях, повертаються. Але, знову
ж таки, без батьків туди хлопчики й
дівчатка практично не ходять. А років
40 тому на таких майданчиках працювали вихователі, які були в штаті
тодішніх ЖЕКів…

Міліціянти спростовують звинувачення нардепа

До редакції надійшло Звернення працівників
міліції Буковини до народного депутата України,
першого заступника Голови Комітету ВРУ з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією Г.Г. Москаля, яке вони ухвалили на загальних
зборах особового складу УМВС України в Чернівецькій області з проханням оприлюднити його.
У ньому вони засвідчують нардепу свою повагу
та звертаються з черговим проханням не втягувати їх у політичні процеси, які розгортаються
нині в Україні. «Ви знову намагаєтеся принизити
честь і гідність міліціонерів Чернівецької області,
заробляючи на цьому політичні дивіденди», –
пишуть вони. І далі за текстом:
«21 серпня 2012 року на сайті незалежної
інформаційної агенції «Букінфо» вийшла стаття
під назвою «Москаль продовжує епістолярний
жанр з буковинськими правоохоронцями на тему
нібито таємничо зґвалтованої дитини», в якій

Ви безпідставно звинувачуєте правоохоронців
Буковини в приховуванні факту зґвалтування
вихованки школи-інтернату в дитячому таборі в
с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району.
Не маючи реальних доказів, Ви стверджуєте, що не провівши перевірок, не здійснивши
експертизи, не маючи навіть прізвища дівчини,
керівництво УМВС і прокуратури заявляє, що
нічого подібного не було, посилаючись лише на
те, що до них ніхто з цього приводу не звертався.
Повідомляємо, що 20 серпня цього року УМВС
України в Чернівецькій області аргументовано
спростувало інформацію, яку Ви розповсюдили
через ЗМІ про вищезазначені події. Вкотре інформуємо, що кожне повідомлення, яке отримується
підрозділами УМВС, а також матеріали, які друкуються в ЗМІ щодо будь-якого правопорушення,
нами ретельно вивчаються, перевіряються та негайно вживаються заходи реагування. Тому, не-

зважаючи на результати попередньої перевірки,
яка підтвердила неправдивий, необґрунтований
та надуманий характер Вашого повідомлення,
нами додатково, за участю працівників прокуратури Чернівецької області, прокуратури Сторожинецького району, Головного управління освіти
та науки ОДА, Головного управління охорони
здоров’я ОДА ретельно й обґрунтовано проведені
заходи зі встановлення істини. Правоохоронні
органи спільно з працівниками освіти провели
комплексну перевірку всіх закладів дитячого
відпочинку й інтернатів Сторожинецького району
та області. І в жодному з 11 інтернатів Буковини
дитини з указаним у Вашому звернені до Генпрокуратури прізвищем не виявлено. Її реально не
існує, і Ви про це знаєте.
У ході перевірки також встановлено, що в серпні 2012 року в таборі відпочинку «Перлина гір», що
в с. Банилів-Підгірний, відпочивало 108 неповно-

Вікторія ЯШАН, «Версії»

літніх дітей, із них 53 дівчини,
всі з навчальних закладів
міста Чернівці та Хотинського району. Жодної
вихованки зі Сторожинецької школи-інтернату
в цьому таборі не було.
Нам також не зрозуміла Ваша позиція як народного депутата України - законотворця, чому
жодного разу Ви не звернулися до правоохоронних органів області, відповідно до вимог ч. 2
ст. 15 Закону України «Про статус народного
депутата України»? Про всі Ваші надумані й
фальшиві історії ми дізнаємося тільки через засоби масової інформації. І що характерно, чим
ближче до виборів, тим страшнішими стають
Ваші «оповідання».
(Звернення подано в скороченому вигляді)
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нашого цвіту...

У заробітчан черствих душ не буває
Якщо доля визначила вам або вашим рідним
поїхати на заробітки до Італії, то ви не з чуток знаєте,
що золоті гори там не ростуть і грошей задарма ніхто
не роздає. Кожне євро доводиться заробляти важкою
працею, а за зароблені матеріальні блага платити
розлукою з найближчими людьми, неймовірним
відчуттям утоми, постійною депресією…

Там може трапитися що завгодно.
І ніхто ні від чого не застрахований.
Навіть, якщо сьогодні ти почуваєшся паном – доглядаєш за старенькою бабцею,
отримуєш півтори тисячі євро на місяць,
справно надсилаєш зароблене додому
і пишаєшся, що можеш забезпечити
рідних, завтра все може обернутися доволі несподівано, й тоді виявиться, що
все може бути інакше…
Відчувати себе батраком – ще не
найгірше в чужій країні. Там, у пошуках
кращого життя, за уявним добробутом
для наших людей нерідко відкривається
зовсім інша реальність. Бо ж не одному
українському заробітчанину довелося
пережити ситуацію, коли, не знаючи
мови, без засобів до існування, безправний і нікому не потрібний, залишаєшся
просто на вулиці.

«Будь-що намагаємося
триматися разом…»

Галина Біжик в Італії вже більше 10
років. Виїхала туди, коли її родина мала
потребу в розширенні житлової площі,
а грошей на це не було. Знайти роботу й
адаптуватися Галині допомогла сестра,
яка вже була там на час її приїзду. 2002
року Галі пощастило отримати «пермессо» – вид на проживання, тож разом із
ним вона здобула право легально перебувати в Італії і вільно подорожувати
між рідною домівкою в Україні й місцем
роботи на чужині. Коли заробила суму,
достатню, здавалось би, для купівлі
більшого житла, і повернулася додому,
виявилося, що квартири значно подорожчали. Тож коштів не вистачило і довелося знову їхати до Італії. Через кілька місяців забрала туди чоловіка й дітей
і досі мешкає та працює там із родиною.
У Чернівцях залишилися батьки…
За ці роки Галя цілком звикла до
свого нового дому: добре володіє мовою, має багато друзів-італійців, призвичаїлася до тамтешнього способу
життя. І сьогодні, коли в неї з’явилася
така можливість, реалізує свою мрію:
допомагає в скруті таким як вона – заробітчанам. Кому – правовою консультацією, кому – порадою, а кому – й просто
увагою та добрим словом, якого так потребують ті, хто далеко від рідного дому.
2009 року науковці вперше
провели дослідження міграційного феномену і дійшли висновку, що в Італії перебуває
від 400 до 600 тисяч українців.
Переважна більшість – нелегальні мігранти. Тому італійські
фахівці ведуть мову про неви-

диму громаду, і зазначають, що
вона – одна з найбільших.
Мешкає Галина неподалік Мілану
– в невеличкому містечку Варезе, де
проживає 83,6 тис. осіб. Там і створила
Асоціацію «Анна-Софія» – громадську
організацію, яка гуртує українців у Варезе та його околицях. Трудові іммігранти з України мають змогу спілкуватися,
разом відзначати свята, організовувати,
долучатися й брати участь у культурномистецьких заходах, а також підтримувати земляків.
Щоби працювати з людьми, Галина
закінчила в Італії спеціальні курси, де
навчали психології, італійських законів, пройшла співбесіду в Посольстві
з питань оформлення документів для
легалізації.
– Нашій організації вже 5 років і
працюємо ми безкоштовно, – розповідає вона. – У Варезе 3500 українців,
тож кожний може звернутися до нас: ми
обговорюємо новини, розповідаємо про
новації в українському та італійському
законодавстві, співаємо, танцюємо…
І прийти до нас може кожна людина,
незважаючи на те, перебуває вона в
країні легально чи нелегально: ми не
видамо її поліції.
В Італії з Галиною можна зв’язатися
за номером 349-750-89-72. Проте допомогти вона може лише тим, хто знаходиться в Варезе або десь неподалік –
усім іншим надає контакти аналогічних
громадських організацій у тому місті, де
перебуває людина.
– Телефон у мене майже не замовкає, – каже пані Галина. – Бо ж
хто правової допомоги потребує, хто
психологічної, а з багатьма ми вже затоваришували і є просто як одна родина,
тож ділимося одне з одним усім, що з
нами відбувається.

напівпідвальному приміщенні, де було
холодно й вогко. Три роки жінка пропрацювала в цих господарів, і працювала б і
далі, якби не сталося нещастя: старенька, яку доглядала, впала з ліжка і померла, а її син звинуватив «баданте» (так в
Італії називають доглядальниць), що
та вбила його матір, вигнав її з дому, не
заплативши грошей, і заявив до поліції.
Що й казати, жінка була в розпачі: таке
звинувачення, втрата роботи, у кишені
жодної копійки та ще й погане знання
мови… Навіть подруги, яких вона мала
в Італії, від неї відвернулися. Не знаючи,
куди податися, вона приїхала до Варезе
й звернулася за допомогою до Асоціації.
Члени організації взяли її на квартиру,
я ж поспілкувалася з італійцем, у якого
вона працювала, з правоохоронцями.
Поліціянти провели спеціальну експертизу, яка не підтвердила обвинувачень,
тож жінку виправдали, а роботодавець
виплатив їй гроші, які заборгував. Потім ми допомогли жінці знайти роботу
в порядних людей і нині вона доглядає
хлопця-інваліда, який задоволений її
роботою і добре про неї відгукується.
А іншій українці Асоціація допомогла… знайти кохання. Коли погожого
недільного дня жінка з гарним настроєм
після творчого виступу членів організації на площі Варезе поверталася додому, її побачив італієць і… закохався
в неї з першого погляду: чорнява
струнка сеньйора просто не могла залишити його байдужим. З часом вони
одружилися і тепер це дуже гарна
сім’я, розповідає Галина.
Середньостатистичний іммігрант з України до Італії – це
жінка з Західної України віком
близько 48 років. Абсолютна
більшість працює в секторі надання послуг сім’ям: 51% – доглядальницями, 28% – хатніми
робітницями, 3% – бебі-сіттерами. Абсолютна більшість
працівниць (69,3%) мешкають разом із родинами, де працюють. 10,7% – винаймають
квартиру, 9,7% – орендують
кімнату, 8% – частину кімнати.
– А іноді можна стати людині у пригоді навіть доброю порадою, – каже Га-

склалися такі обставини, що вона була
змушена знову їхати до Італії, щоби
заробити гроші: треба було рятувати
сина від в’язниці.

Щоби бути
багатшими, треба
ощадливіше жити
Про це Галя добре знає з
власного досвіду. Бо ж має,
з чим порівнювати…
– Багато хто з українців, які живуть удома,
жаліється, що не вистачає
грошей, – говорить Галина. – От і зараз, будучи в
Чернівцях, спілкувалася
з товаришкою, вона показувала мені свої сукні:
червону придбала на
одне весілля, жовту –
на інше, а квітчасту –ще на одне. Я
була вражена!
Бо навіть заможна іта-

Галина Біжик завжди мріяла допомагати людям
лійка такого собі ніколи не дозволить.
Та й загалом, за кордоном не заведено, якщо цього року у моді довгі сукні,
то конче треба таку придбати й собі. Я
навіть більше скажу: в Україні тепер
не те, що сукні, які вийшли з моди,
викидають, у нас тепер викидають
вікна – бо сусід собі поставив кращі! І
це, щиро кажучи, просто смішно.
Під час однієї з прогулянок центром Чернівців, коли Галина показувала місто італійським друзям, товариш
запитав, чому на вулицях, у кав’ярнях,
ресторанах найчастіше можна побачити молодь, а жінок 50-річного віку –
вкрай мало. Галя була спантеличена.
Бо й справді, що йому відповісти? Що
так розкошують діти тих жінок, які
ледь не цілодобово гарують в Італії,

«Буває все: і щастя,
і сльози…»

Кожна людина – окрема доля, окрема історія… І переживання її в рази
сильнішають, коли немає підтримки
й розради. Вдалині від дому і радість
набуває додаткових відтінків, і болеві
додається барв.
– В околицях Варезе наша землячка, порядна й щира жінка, доглядала
стареньку бабцю, – згадує Галя. – На
зустрічах нашої організації ми ділилися
думками й переживаннями. Вона розповідала, як їй живеться, працюється… Як і
багатьом, їй було не з медом: недоїдала,
недосипала, холодної пори року доводилося носити дрова, щоби хоч якось
обігріти свою кімнатку, бо ж мешкала у

суботу й неділю, щоби заробити ще 25
чи 50 євро і передати їх додому, не
дозволяють собі навіть вийти з
маєтку роботодавця бодай
на 2 години, аби відволіктися, а їхні діти в
Україні не шкодують
ані кревно зароблених грошей,
ані тієї праці.

Українців в Італії об’єднує
мрія про повернення додому:
про те, що в Італії вони лише
тимчасово, заявляє абсолютна більшість опитаних. Вони
обов’язково повернуться, але не
зараз, а колись, у майбутньому.
Лише 4% українців вирішили
залишитися в Італії назовсім.
Старші жінки їдуть до Італії, щоби
заробити для дітей, які, часто-густо,
вже давно стали дорослими… Кажуть: «Я не мала, то нехай моя дитина
має…». Проте чи подякує вам завтра
ваша дитина за жертовність? Чи замість очікуваного «Дякую, мамо»,
ви отримаєте болючого ляпаса по
обличчю у вигляді дещо інших слів:
«Лишайся там!»?

…Убила словом…

Навіть тяжко працюючи, українки знаходять час на творчість
лина Біжик. – Був випадок, коли жінка
працювала в Італії впродовж 5 років. За
цей час вона придбала синові в Україні
квартиру й машину. І вже планувала
назовсім повертатися додому. Саме в
цей період у неї закінчувалося «пермессо» на перебування в Італії, тож їй
треба було подати документи для його
продовження. Коли ми з нею спілкувалися, я їй порадила, незважаючи на те,
що до Італії вона більше повертатися
не збирається, все ж таки продовжити
«пермессо» – раптом знадобиться.
Вона дослухалася моєї поради, зробила документи і тільки після того поїхала додому. А згодом у неї й справді

доглядаючи за старенькими, прибираючи чужі квартири, заощаджуючи
кожен цент, аби «дитина нічого не
потребувала»?
І матеріально діти заробітчан
справді не потребують нічого, ні в
чому собі не відмовляють, ні чим не
переймаються. Але згодом брак батьківської уваги і виховання перевтілюється на брак людяності і честі: черстві
та егоїстичні, вони знають і чують тільки
власне «я».
– Я теж шкодувала собі на морозиво
в вихідний, – говорить Галя. – І я точно
знаю, що так само чинять усі наші жінки
в Італії. Вони важко працюють навіть у

…Півтора роки важкої роботи в
Італії, не розгинаючи спини й не підводячи очей… Усі гроші, копієчка
до копієчки, – донечці до Чернівців,
передачі щомісяця, переживання й
сльози: щоби тільки там, удома, в
єдиної рідної людини все було гаразд.
Та одного дня світ перевернувся:
страшний діагноз «рак», різке погіршення самопочуття, з будинку роботодавців у піжамі – на лікарняне ліжко,
надважкий стан, складна операція…
Ні документів, ні грошей, ні сил… Жити
лишалося не більше двох місяців.
Коли члени Асоціації «Анна-Софія» зателефонували доньці жінки в
Україну, щоби порадитися, як краще
транспортувати її додому, у відповідь
почули шокуюче: «Не треба мені
маму сюди відправляти, нехай сидить
там!»… і телефонні гудки у слухавці…
Українки допомогли-таки організувати відправку жінки на Буковину
– нібито додому. Та чи вже був той дім
справді її домом? Там на неї вже не
чекали: немічна і безпорадна, вона
виявилася непотрібною тій, для кого
ладна була віддати, і віддала, найдорожче – життя…
За 2 місяці вона померла…

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

розважальні
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Прагнете нових вражень і адреналіну? –
Подолайте смугу перешкод у мотузковому парку в Чернівцях!
Щоби відчути себе Тарзаном або Мауглі, не
обов’язково вибиратися до джунглів! Ба, вам
навіть не треба для цього виїздити за межі міста:
провести дозвілля цікаво, активно й оригінально,
отримати незабутні враження й адреналін,
випробувати себе відтепер можна в Мотузковому
парку просто неба в Чернівцях.
Комплекс перешкод різної складності, розташованих над землею і
закріплених на деревах, створений
у Жовтневому парку. Пригоди розраховані як на підготовлених любителів
екстремальних розваг, так і на новачків у світі активного відпочинку.
Тут облаштовані два маршрути:
низький – для дітей зростом до 1 м 30
см, і високий – для дітей, вищих за 1 м
30 см, і дорослих. Низький маршрут на
відстані 50 см від землі – щоби діткам
було безпечно й нестрашно, а дорослі
були за них спокійні. Серед перешкод дитячого маршруту: павутинка,
навісна переправа-драбинка, далі
сітка, через яку мандрівникові мотузковим світом треба пролізти, дерев’яні
дощечки, а наприкінці – невеличкий
тролей, на якому діти спускаються
вниз, як на «тарзанці». Після багатого
на враження спуску вони потрапляють
на спеціальну сітку: так забезпечується м’яке приземлення.
Високий мотузковий шлях закріплений на відстані близько 4 м від
землі та має значно більше перешкод
і довгу «тарзанку». Діти, яким ще не
виповнилося 14 років, приймаються
на атракціон у супроводі батьків. Вікового обмеження для відвідувачів Мотузкового парку немає: найменшому
поціновувачу екстремальних розваг,
який побував тут, два з половиною
рочки, найстаршій жінці, яка привела
онука й сама не побоялася такого екстриму, – 64. Щоправда, на тих, у кого
вага тіла більше за 120 кг, атракціон
не розрахований.
– Передусім, дбаємо про безпеку
відвідувачів, – каже адміністратор
Мотузкового парку, учасниця

Чернівецького гірського клубу
Людмила АНДРЄЄВА. – Все обладнання сертифіковане й надійне. Спорядження, з яким працюємо, – із безперервним страхуванням. Його вдягає
на клієнта інструктор, далі пристібає
страхувальну систему, яку кріпить
до страхувального тросу. Клієнт сам
нічого не перестібує.
Мотузковий парк працює за гарної
погоди щоденно від 11.00 до 20.30.
За словами інструкторів, відвідувачів більшає після 17-ої години, коли
дорослі повертаються з роботи й за-

В очікуванні пригод

Безпека – передусім
бирають із садочків дітей. Ближче до
завершення робочого дня іноді від
охочих повправлятися на мотузках

просто «нема відбою» – навіть доводиться відмовляти декому, адже
працівникам треба встигнути зібрати

спорядження та зняти нижню смугу
перешкод до того, як стемніє.
Вранці інструктор обов’язково сам
проходить усім маршрутом і перевіряє справність атракціону та міцність
кожного вузла. Тільки після того, як
він упевниться в безпечності мотузяних розваг, Мотузковий парк приймає
першого відвідувача.
– Атракціон сприяє фізичному розвитку, бо ж переміщення мотузками
потребує неабиякої вправності та фізичних зусиль, – каже Людмила. – Та й
головою подумати треба: як краще подолати ту чи іншу перешкоду. Рекорд
проходження дистанції на високому
маршруті – 2 хв. 20 сек. Щоправда,
його встановив наш інструктор. Ми
навіть домовилися, що в разі, коли
відвідувач здолає дистанцію за 3 хв. 30
сек., він отримає бонус – ще одне коло
маршрутом безкоштовно.

До третього ефіру – пройшли!
На другому ефірі «МАЙDАН’S» були і любов, і
радість, і сльози. Глядачі «Інтера» змогли побачити
яскраві та зворушливі номери команд Харкова,
Севастополя, Чернівців і Житомира. Після запеклої
боротьби між чотирма містами повинні були
залишитися лише три. Команда з найменшою
кількістю балів мала зійти з дистанції.
Представники дивізіонів готували
два номери: танець усієї команди і
танець хореографів.
Усі конкурсанти з різних міст намагалися достукатися до сердець
глядачів і не приховували сліз радості
або відчаю після оцінок журі та оголошення результатів голосування.
Чернівецькі майдансери, яких, до
речі, було помітно більше, ніж на першому ефірі, цього разу мали підтримку
– так звану «фан-зону».
Танець хореографів мав назву

«Єсенін», головних героїв – Айседору
Дункан і Сергія Єсеніна – танцювали
Тоня та Денис Христюки. Враження
– неймовірне. Отримавши найвищий
бал і лише схвальні коментарі, чернівчани не знаходили собі місця від
радості. Проте часу радіти особливо
не було, бо на нас очікував другий виступ. Номер «Батьки» залишив зовсім
інше враження. Він вийшов жвавим і
веселим, хоча сюжет танцю був про те,
що розлучення батьків – це проблема
для дітей, які не хочуть, щоби сім’я

Танцювати люблять усі
розпадалася. Ми намагалися донести
це до глядачів і членів журі, але, на
жаль, не все вийшло. Отримавши малу
кількість балів від суддів, і маленькі,
і дорослі танцюристи були в розпачі.
Потішило, що наша наставниця,

Руслана, підтримувала своє кохане
місто Чернівці до кінця. Її палка підтримка, безперечно, додала нам сил.
І от – фінал туру. На сцені – понад
900 людей на чолі з хореографами,
об’єднані в чотири команди напружено

Вартість розваг у Мотузковому
парку невисока: за одне коло на дитячому маршруті треба заплатити 10
грн., на високому – 20 грн. По буднях
кожне третє коло без зняття страхувальної системи, безкоштовне.
Оскільки атракціон сезонний,
мотузкові розваги пробудуть у парку
«Жовтневий» приблизно до жовтня
– доки дозволятиме погода. Далі,
щоби дати деревам відпочити, нижній
маршрут демонтують, а кріплення
верхнього – попустять.
Тож, доки тепло, маєте можливість
спробувати новий вид сімейного та
корпоративного відпочинку. Бо нині
вже не модно марнувати час біля телевізора – слід надавати перевагу активному дозвіллю. Беріть дітей – і гайда до
Мотузкового парку. Там відчуєте себе
справжніми альпіністами!

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

чекають оголошення результатів.
Харків і Севастополь з однаковою
кількістю балів вийшли до наступного
етапу. На межі «вильоту» опинилися
Чернівці та Житомир. Незважаючи на
суперництво, обидва міста підтримували один одного. Але, на жаль, хтось
мав припинити боротьбу – правила
шоу жорсткі. Першими покинули проект «новачки» з Житомира – вони
отримали найменшу кількість балів від
жюрі та телеглядачів.
Чернівці раділи успіху й дякували
всім, хто вболівав та підтримував їх.
Водночас ми зрозуміли, що далекі від
ідеалу, вдосконалюватися слід щодня.
Які ще дива й сюрпризи готує телеглядачам «Інтера» проект
«МАЙDАН’S», дізнаємося в наступних
ефірах. Уже найближчої суботи, 1
вересня, ми побачимо танцювальне
змагання команд Івано-Франківська,
Дніпродзержинська , Чернігова та
Миколаєва. А відтак, невдовзі слово
знову буде за Чернівцями.

Наталія КУХТА, «майдансер»,
Чернівці -Київ -Чернівці
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Як то – бути чужинцем на рідній землі?
або Історія однієї родини з Покуття
Сьогодні комусь може здатися вигадкою виселення
з України людей тільки за те, що вони… українці. Для
багатьох це – події з інших життів, факти з інших доль,
почуття інших людей, і, зрештою, інше минуле. Та є й ті,
для кого це – завжди свіжа рана, яка гоїтиметься довго і
важко, бо стосується їхніх батьків та їх самих. Вони не з
підручників знають, як одного дня можна втратити все,
що тяжкою працею наживала родина, і замість теплої
батьківської хати опинитися в сибірському бараку.

Андрія Калинку батьки назвали на честь діда – чоловіка порядного, чесного, працелюбного. Та в
середині минулого століття такі люди
були невгодні владі… Тож як закінчилося дідове життя і де могила закатованого
чоловіка, ця родина не знає й досі.
…Це сталося 62 роки тому – 1950-го
року всю родину Андрія Казимировича
вивезли з рідного села Серафинці Городенківського району Івано-Франківщини на спецпоселення до сибірської
тайги. Його батьки, Наталка і Казимир,
щойно одружилися – й одразу до Сибіру,
на спецпоселення. Довелося обживатися на чужині: Казимир купив корову,
двох свиней, курей. Уже там 1954 року
в них народився первісток. Але дитина
померла, коли їй було лише три рочки…
Потім народився Андрійко. На сталінських лісоповалах у Верхньо-Кетському
районі Томської області родина перебувала десять років.
– Уже минуло понад шість десятиліть, а я й досі не позбувся важких
спогадів дитинства, – каже пан Андрій.
– Не можу забути трагедії нашої сім’ї –
арешту, виселення, знищення дому і
майна. І хоч я цього не бачив на власні
очі, та, мабуть, цей жах передався мені
з маминим молоком.
У Сибіру українці жили тільки з
цифрами – і без надії: 10 років заслання, 20-та ділянка, 27-ий барак,

– У нашому селі нас не прийняли
і ми виїхали на Луганщину, – згадує
Андрій Калинка. – Через кілька років
знову спробували оселитися в рідному
селі – і нам знову не дозволили. Батько
з двома своїми братами був змушений
шукати роботу на Буковині. Їх прийняли тут, у Кострижівці.
Так почалося нове, сповнене повсякденних клопотів, життя цієї родини. Нині Андрій Калинка – успішний
учений, який створив породу корів
«буковинський м’ясний симентал»,
кандидат сільськогосподарських

Тато Казимир на лісоповалі
возить ліс,1950 рік

Мама народила мене в стайні,
коли всі були на лісоповалі. Пологи у себе приймала сама, відтак
поклала мене в молоко, а потім загорнула в солому і свій одяг.
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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.
06.20,07.15 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40,07.50 Хазяїн у домi.
06.45 Невiдоме вiд вiдомих.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.15 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,19.25 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.05 Здоров`я.
11.00 Паралiмпiада-2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.45,21.10 Дiловий свiт.
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.20 Ближче до народу. В.
Кiкабiдзе.
14.00,19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя. Хорватiя - Україна.
16.50 Х/ф «12 стiльцiв».
18.10 Справжня Україна.
18.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
19.00 Про головне.
21.20 Досвiд.
22.35 Трiйка, Кено, Максима.
22.40 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика. Плавання.
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.
01.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 ТелеАкадемiя.
02.50 Паралiмпiада-2012. Легка
атлетика. Плавання.
05.00 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
.05 «ТСН».

наук, старший науковий співробітник
Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції.
Через багато років по тих подіях Андрій Калинка переконаний, що
справедливості в ставленні влади до
репресованих і реабілітованих немає:
за півстоліття сім’я так і не дочекалася
від владників навіть елементарного вибачення за поневіряння.
– Репресовані комуно-більшовизмом українські діти зокрема й репресовані українці загалом мали б одержати
компенсацію за завдані їм моральні
збитки, як, до прикладу, її отримали
малолітні й дорослі бранці гітлерівської
неволі. Бо ж люди, які були на висланні
в ті далекі часи, їхні діти – теж морально
скривджена категорія населення. Вони
постраждали за українську державну
незалежність, але мають за це лише

Дід Андрій Калинка (зліва) зі
своїми земляками в Канаді, 1935 рік

Поховання трирічного братика на висланні, 1953 рік

Андрій з мамою Наталкою на висланні, 1956 рік

довідки про реабілітацію та щомісячно
4,25(!) гривні до пенсії, – скрушно зауважує Андрій Калинка. – Але ж усі діти,
яких, незалежно від віку, разом із батьками вивезли з України, й діти, які народилися у спецпоселеннях, юридично
були повноцінними фігурантами відпо-

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».
12.35,04.55 «Iлюзiя безпеки».
13.45,03.45 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Давай, до побачення!»
21.30 «Чотири весiлля 2».
23.20 Х/ф «Пейнтбол». (3).
01.15 Х/ф «Сигнал». (3).
02.55 «Територiя обману».
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».
12.15,04.40 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50,03.50 Д/ф «Любов як покарання».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00,03.15 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Вiрю».
23.05 Х/ф «У твоїх очах». (2).
00.55 Х/ф «Пагорб». (2).
03.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
05.20,06.45,02.10,03.15 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,04.10 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,18.55,01.10
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35 Надзвичайнi новини.
10.35,16.35 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,21.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,23.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Хокей. Континентальна
лiга: ХК «Слован» Братислава ХК «Донбас» Донецьк.
00.55 Факти. Пiдсумки дня.
01.20 Т/с «Кодекс честi 3».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.20 ПроЦiкаве.

відних постанов так званої «особливої
наради при МДБ СРСР», тобто ворогами народу, які, згідно з чинними тоді
законами, повинні були перебувати у
місцях спецпоселень довічно. Й хоча
ситуація після 1956 року змінилася і
репресованих реабілітували, впродовж десятків наступних років такі, як

я, все одно ходили з тавром, через яке
для них було зачинено чимало дверей.
Життя навчило Андрія Калинку
понад усе любити свою землю, свою
мову і свій народ, незважаючи ні на
що. І тепер, через стільки років, уже за
сучасних реалій, він уболіває за свою
державу. Андрію Казимировичу не йде
з голови думка: «Нині маємо фізично
та духовно витолочену Україну, де
російські окупанти та їхні нащадки
досі вважають себе господарями становища, а «недобитки» українського
народу почуваються затюканими й
упослідженими. Як кажуть у народі,
люби, Боже, правду: пора вже називати речі своїми іменами, інакше ми
психологічно ніколи не виберемося з
тяжкого російського полону».

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

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.
08.15 Експерт на зв`язку.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.10,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.15,12.20,13.20 Погода.
09.20 Д/ф «Княгиня-черниця».
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 Паралiмпiада-2012.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.25,19.30 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Наша пiсня.
16.05 Х/ф «Надбання республiки».
18.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
18.45 Шляхами України.
19.10 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
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.
01.35 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.45 Офiцiйна хронiка.
01.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.00 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
03.20 Паралiмпiада-2012. Плавання.
04.55 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».
10.25,18.25 Т/с «Склiфосовський».
11.35 «Знiмiть це негайно».

12.40,05.10 «Iлюзiя безпеки».
13.50 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40,04.25 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Добрий вечiр 2».
21.30 Бойовик «Перевiзник». (2).
23.30 Бойовик «Морський
пiхотинець». (2).
01.30 Бойовик «Нiтро». (2).
03.05 Х/ф «Пейнтбол». (3).
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 «Знак якостi».
12.40 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
13.55 «Сiмейний суд».
14.55 «Судовi справи».
15.50 Д/ф «Невiдомi дiти вiдомих
батькiв».
17.00 «Телефон довiри».
18.10 «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00,03.45 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Суїннi Тодд, демонперукар iз Флiт-стрiт».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.45,02.10,03.30 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35 Провокатор.
10.35,16.35 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.
19.30 Надзвичайнi новини.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
01.20 Голi i смiшнi.
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.35 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
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5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03
.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
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».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «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
.25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
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, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.45, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.209.35 12.00 13.45 22.10 23.20
0.30 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.15 Політична кухня
3.00 Анатомія культури
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20,09.50,14.55,16.55,19.30,01
.20 «Парад планет»
07.30,19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55,13.10,15.55,19.20,21
.50,00.20 «Погода»
07.55,19.25,21.55 «Афіша»

теле Версі ї

Родина Андрія Калинки повернулася з Сибіру
10 сімей у бараку. Та родина Калинок
завжди сподівалася на повернення
додому. І коли нарешті вони змогли
це зробити, виявилося, що на ІваноФранківщині, замість рідної оселі, на
них чекає… пустище.

теле Версі ї

08.00Т/с «Вода – лінія життя»
08.40«Веселі уроки»
09.00Д/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»
16.00Д/с «Вода – лінія життя»
16.30Д/с «Цей загадковий світ»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10«Пряма відповідь»
ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.00 Т/с «Слiд».
10.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Росiйська
мама американця».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.25 Подiї.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Ультиматум Борна».
(2).
02.45 Т/с «У полi зору 2». (2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 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 «Магія
природи»
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, 17.34 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ
мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
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ський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-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.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
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, 5.30 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 «Кохання, не те
що здається»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.40 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
3.00 Політична кухня
«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»
08.00Т/с «Вода – лінія життя»
08.40«Веселі уроки»

09.00Д/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»
16.00Д/с «Вода – лінія життя»
16.30Д/с «Цей загадковий світ»
17.05Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10Футбол. «Буковина» (Чернівці) – «Кримтеплиця» (Молодіжне)
ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Подружжя».
11.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
12.10 «Хай говорять. Близькi
люди Муслiма Магомаєва».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.00,03.30 Подiї.
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Щоденник Брiджет
Джонс». (2).
00.00 Х/ф «Брiджет Джонс: Межi
розумного». (2).
02.00 Х/ф «Вiйна Чарлi Уiлсона».
(2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 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 «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ мандрів»
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»
17.34, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»

понеділок
четвер
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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «На жвавому мiсцi».
05.00 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.10, 20.55 Т/с «Дєтка».
07.10 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50, 14.55 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10,19.25 Богiня шопiнгу.
12.45,18.40 Маша та моделi 2.
13.30,20.30 Дайош молодьож!
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,01.05 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу.
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50,01.30 Досвiдос.
22.00 Одна за всiх.
22.25 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.35 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.40 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.55 До свiтанку.

05.20 Т/с «Буремний шлях».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 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).
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Княгиня Ольга.
0 3 . 4 0 Та є м н и ц я л ю б о в i .
Александрiя.
03.55,04.50,05.05 Зона ночi.
04.00 Українцi Вiра.
04.55 Скiфи (свiдоцтва i версiї).

НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Блокада».
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».
14.35,19.30 Т/с «Даїшники».
19.00,00.00,02.20,04.45 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Гiдра». (3).
02.50 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.25 «Документальний детектив».
06.10,16.00 «Усе буде добрi!»
07.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.35 «Вагiтна в 16».
10.40 «Дочки-матерi».
11.40 Х/ф «Там, де живе любов».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
2».

НОВИЙ КАНАЛ

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».
13.05,00.30 Т/с «Кайл XY».
16.00 «Жiноча лiга».
16.25,23.00 «ШоуМонроу».
17.00,21.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Далекi родичi».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.10 «КIС».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.05 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
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».
06.10, 20.55 Т/с «Дєтка».
07.10 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50, 14.55 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми», 141.
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Слон i принцеса».
12.10 Богiня шопiнгу.
12.45,18.40 Маша та моделi 2.
13.30,20.30 Дайош молодьож!
13.55 Т/с «Маргоша».
15.55,01.05 УТЕТа тато!
16.30 Королева балу.
17.35 Т/с «Хто у домi господар?»
18.15,19.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
22.00 Одна за всiх.
22.25 Т/с «Гра престолiв»(2).
23.35 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.40 Дурнєв+1.
01.30 Досвiдос.
01.55 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.05 Х/ф «Блокада».
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».
14.35 Т/с «Даїшники».
19.00,03.10,04.45 «Свiдок».
19.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
23.30 Х/ф «Охоронець». (2).
01.45 Х/ф «Трансморфери». (2).
03.40 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.20 «Документальний детектив».
05.45 Х/ф «Чоловiк для життя, або
На шлюб не претендую».
07.45 Т/с «Дiвич-вечiр».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
23.50 «ВусоЛапоХвiст».
01.25 Х/ф «Там, де живе любов».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Мiчман Панiн».

04.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 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.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.35,14.35 Kids` Time.
13.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50,00.15 Т/с «Свiтлофор».
17.50,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 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).
01.45 Т/с «Врятувати Грейс». (2).
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.15 Зона ночi. Культура.
03.20 Мовчазне божество.
03.35 Київ на межi сторiч.
04.00,04.20,04.45 Зона ночi.
04.05 Четверта хвиля.
04.25 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
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».
13.05,00.30 Т/с «Кайл XY».
16.00,21.25 «Жiноча лiга».
16.30,23.00 «ШоуМонроу».
17.00 «Велика рiзниця».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «КВН».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.10 «КIС».
01.35 «Обережно! Кастинг!»
02.05 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.35 Шустер-Live.
09.20 Школа юного суперагента.
10.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
11.05,13.40 Погода.
11.10 Паралiмпiада-2012.
12.10 Фестиваль гумору «Коблево».
13.45 Зелений коридор.
14.00,19.35 Паралiмпiада-2012.
Плавання.
14.40 В гостях у Д. Гордона.
15.30 Золотий гусак.
16.00 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя. Україна-Кiпр.
17.45 Мiжнароднi змагання з
конкуру «Донбас-тур».
19.05 Свiт атома.
19.25 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Кабмiн: подiя тижня.
21.20 Україна iнновацiйна.
21.30,22.55 Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.30 Твiй голос.
23.50 Погода.
23.55 Ера здоров`я.
00.20 «Це було недавно, це
було давно...» Є. Шифрiн та В.
Коклюшкiн.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Паралiмпiада-2012. Щоденник.
01.40 Свiт атома.
02.00 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.05 ТелеАкадемiя.
04.05 Паралiмпiада-2012. Плавання.
05.25 М/с «Сандокан».
«1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 Мелодрама «Ворожiння
при свiчках».
19.30 «ТСН».

20.15 «Операцiя краса 2».
22.00 Мелодрама «Обмiняйтесь
обручками». (2).
00.10 Бойовик «Перевiзник».
(2).
02.00 Драма «Останнє танго у
Парижi». (3).
04.10 Бойовик «Нiтро». (2).
IНТЕР
04 . 4 0 «В елик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.55 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 Х/ф «Парi на любов».
12.45 Х/ф «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi».
16.55 «Юрмала-2011».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00,01.45 Подробицi.
20.30 Вечiр боксу на Iнтерi з
Вiталiєм Кличко. Студiя. Гiсть Леннокс Льюiс.
21.00 «Майдан`s 3».
23.00 «Великий бокс. Вiталiй
Кличко & Мануель Чарр».
02.15 Х/ф «Ордер на смерть».
(2).
ICTV
05.20,05.55 Погода.
05.25 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.00 Iнший футбол.
06.30 Козирне життя.
07.15,03.50 Анiмац. фiльм
«Скубi Ду i Пiрати, на абордаж!»
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.25 Провокатор.
12.45 Спорт.
12.50 Дивитися всiм!
14.00 Х/ф «Американський
нiндзя 4: Повне знищення».
16.30 Хокей. Континентальна
лiга: ХК ЦСКА Москва - ХК
«Донбас» Донецьк.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Подвiйний КОПець».
21.20 Х/ф «Останнiй бойскаут». (2).
23.55 Наша Russia.
00.50 Голi i смiшнi.
01.45 Х/ф «Сукупнiсть брехнi».
(2).
05.00 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,06.55,07.15,08.10,08.55,0
9.10,10.10,10.55,13.10,15.10,16
.10,17.20,17.55,19.20,23.40,00.
25,00.55,02.35,03.35,04.35,05.5

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.30,08.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.25 Свiтовий рекорд української пiснi.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Гiмалаї В. Щербачова.
УТ-1.
09.00 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Крок до зiрок. Євробачення.
10.20 Країну - народовi.
10.35 Караоке для дорослих.
11.30,20.30 Ближче до народу.
12.05 Шеф-кухар країни.
13.00 Золотий гусак.
13.25 Х/ф «Калина червона».
15.05,18.10 Погода.
15.15 Паралiмпiада-2012.
Щоденник.
15.25 Паралiмпiада-2012.
Футбол. Матч за бронзу.
16.45 Маю честь запросити.
17.30 Дiловий свiт. Тиждень.
18.15 Фестиваль гумору «Коблево». Гурт «Фрiстайл».
19.35 Фестиваль гумору «Коблево». Дует «Кролики».
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Офiцiйна хронiка.
21.20 Головний аргумент.
21.30 Паралiмпiада-2012.
Церемонiя закриття.
ТРК «Ера».
00.30 Погода.
00.35 Олiмпiйський виклик.
00.50 Гiмалаї В.Щербачова.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.35 Паралiмпiада-2012.
Церемонiя закриття.
04.35 М/с «Сандокан».
05.00 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.00 Х/ф «Володарi шторму».
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 Мелодрама «Ворожiння
при свiчках».
19.30,23.20 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Моя
божевiльна сiм`я».
22.20 «Свiтське життя».
00.05 Бойовик «Бруклiнськi
копи». (2).

02.45 Мелодрама «За межею». (3).
04.30 Х/ф «Опiвнiчний ковбой». (2).
IНТЕР
03.35 Т/с «Двi долi. Нове життя».
04.00,20.00 «Подробицi тижня».
04.40 «Знак якостi».
06.00 «Великий бокс. Вiталiй
Кличко & Мануель Чарр».
08.50 Д/ф «Кличко».
11.20 Х/ф «Дiамантова рука».
13.30 Т/с «Биття серця».
17.50, 21.05 Т/с «Анна Герман».
23.15 «Що? Де? Коли?»
00.35 Х/ф «Французька вулиця».
0 2 . 3 0 Х / ф « Гр а б i ж н и к и
поїздiв».
ICTV
06.25,06.45 Погода.
06.30 Факти.
06.50 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
08.50 Дивитися всiм!
09.55 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Максимум в Українi.
13.50 Наша Russia.
14.10 Х/ф «Кохання у великому мiстi».
16.05 Х/ф «Подвiйний КОПець».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е».
21.25 Х/ф «Останнiй герой».
(2).
23.30 Х/ф «Останнiй бойскаут». (2).
01.55 Х/ф «Американський
нiндзя 4: Повне знищення».
03.40 Iнтерактив. Тижневик.
03.55 ПроЦiкаве.
04.35 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,
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,

8 вересня
5,06.25 «Погода».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
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
,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «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».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,0
6.20 «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, 0.50
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 22.55, 0.45 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 «Райські пригоди»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Червоні кроссівки»
«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»
08.30,14.45 «Один день»
09.00,«Малятко»
09.40,19.10,00.40«Вулиця Святкова, 1»
13.00,01.30 «Блискуча година
від М2»
15.15«Кінозал «Малятко»
16.00«Караоке біля фонтану»
17.30«Хендмейд»
18.00,00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.35«Західний експрес»
21.45Х/ф «Потяг на Юму» (1)
ТРК «УКРАЇНА».
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.25 М/ф «Ну, постривай!»
09.35, 11.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Таємницi зiрок.
12.00,03.40 Т/с «Дорожнiй патруль 8».
14.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
16.10, 19.20 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
19.00,03.20 Подiї.
21.10 Х/ф «Рiвняння з усiма
вiдомими». (2).
01.15 Х/ф «Король, дама, валет». (2).
02.50 Щиросердне зiзнання.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 – Д \\фільм «Мініатюри в
природі»
07.00, 11.55, 14.00, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Наш світ»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00, 22.30 Д/фільм «Біографії»
16.50, 23.20 Д/фільм «Дорогами
України»
17.30 Телерадіомарафон
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»

9 вересня
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 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Податки».
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, 19.35, 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 «Повернення
в таємничий сад»
16.00 Анатомія культури
16.30 Церква і світ
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.30,11.20,12.55,14.40
,18.30,20.50,00.25 «Погода»
07.05,11.25 «Хендмейд»
07.30,12.30 «Малятко»
07.50«Практичне керівництво
для екстремального туриста»
08.10,09.35,11.50,16.45,19.00,
01.20 «Парад планет»

812
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20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Подіум її життя»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Зодіак»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 М/с «Свiт Квесту».
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.15,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.40 Малята-твiйнята.
08.10 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 М/ф «Незнайка на Мiсяцi».
10.45 Дикi та смiшнi.
11.10 Одна за всiх.
11.45 Т/с «Хто у домi господар?»
12.25,13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.50 ТЕТ 2.0.
14.55 Х/ф «Моя суперколишня».
16.55 Королева балу 2.
18.55 Х/ф «Викрутаси».
21.05 Т/с «Вiсiмдесятi».
22.10 Дайош молодьож!
2 2 . 3 5 С л а ва з i С л а в є к о м
Славiним.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.10 Х/ф «Червона перлина
кохання». (2).
02.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.40 Х/ф «Джек Хантер: Небесна зiрка».
09.40 Х/ф «Огарьова, 6».
11 . 3 0 « Р е ч о в и й д о к а з » .
Отруювачi столiття.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Кидайли».
15.00 Т/с «УГРО».
19.00 Т/с «Крутi береги».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Нестримнi». (2).
02.05 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.05 М/ф «Ну, постривай!»
06.05 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.25 «Зваженi i щасливi 2».

15.55 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
21.50 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
00.00 «Детектор брехнi 2».
01.00 Х/ф «Дiвчина без адреси».
02.35 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Останнiй акорд».
07.20 Свiтлi голови.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 КабрiоЛето. Краще.
11.10 Пiкнiк.
12.05 Новий погляд.
13.05 Т/с «Воронiни».
16.15 Х/ф «Вам лист».
19.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
20.40 М/ф «Добриня Микитич i
Змiй Горинич».
22.00 Х/ф «Блондинка в законi».
00.00 Спортрепортер.
00.05 Х/ф «Арн: Об`єднане
королiвство». (2).
02.10 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
02.50 Зона ночi. Культура.
02.55 Ах, не говорiть менi про
любов...
03.35,04.40,04.50,05.15 Зона
ночi.
03.40 Розквiт українського кiно.
04.45 Становлення українського
нiмого кiно.
05.05 Чорний колiр порятунку.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.15 М/ф «Король i я».
12.05 М/ф «Планета скарбiв».
14.00 «Подаруй собi життя».
15.15 Х/ф «Вчитель музики».
17.15 Т/с «Годинник кохання».
19.15 «КВН».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
00.30 Т/с «Корабель».
02.00 «Нiчне життя».
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Кліщі заразили хворобою
Лайма 37 буковинців
Хворобу легко розпізнати за червоною плямою, що
виникає на місці укусу кліща через тиждень або й пізніше.
При цьому центр залишається світлим, а навколо утворюється
червоний ореол, який поступово збільшується. Пляма може
досягнути в діаметрі 40 см і більше. Інтоксикація спричиняє
озноб, головний біль, ломоту в тілі, втому, підвищену
температуру.

Перші випадки хвороби Лайма в
нашій області почали реєструвати від
2000 року. До сьогодні буковинські
медики зафіксували 37 випадків захворювання. Та тільки цьогоріч на Буковині є 6 нових випадків. Найчастіше
підхопити захворювання можна, вирушивши на прогулянку чи відпочинок до
лісової або чагарникової місцин, паркової зони, дачних ділянок. Скажімо,
чернівчани, які на власному досвіді вже
знають, що це за недуга, перед укусом
кліща побували на городах і дачах на
«Цецино» і «Роші», парках на Комарова

– Зараження відбувається при укусі
кліща, інфікованого мікробом, а ймовірність заразитися залежить від того, який
відсоток кліщів, що мешкають на території, де стався укус, інфіковані, – каже
фахівець санітарної служби. – Іноді кліщ
із домашніми тваринами може потрапити
і в оселю, а потім перебратися з них на
людину.
Найбільш ефективним способом запобігти захворюванню є недопущення укусу
кліща. Для цього, йдучи на прогулянку, де
можуть бути ці комахи, використовуйте
одяг із довгими рукавами і штани, які

ТРК «УКРАЇНА».
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Серце дракона».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 04.10 Т/с «Дорожнiй
патруль 8».
14.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
16.10 Т/с «Бiгль».
18.10, 19.30 Т/с «Iнтерни».
19.00,03.40 Подiї тижня.
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ментовськi вiйни
4» (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 – Д \\фільм «Мініатюри
в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 15.30, 01.05 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Телелітопис краю»
08.35 М/фільм
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00 Телерадіомарафон
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Міні-мікс»
17.00 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху»

19.00 Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д \\фільм «Біографії»
22.00 Д/фільм «Життя моє –
обірвана струна»
23.00 Д/фільм «Світ квітів»
00.40 «Палітра»
01.35 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Гладіатори
в природі»
04.30 «Акценти»

соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10,00.15 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.10 «Караоке на Майданi».
12.15 «МайстерШеф 2».
16.05 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Батькiвський
iнстинкт».
02.55 Нiчний ефiр.

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».
1 0 . 4 5 Х / ф « Н е м о вл я н а
прогулянцi».
12.45 Х/ф «Моя суперколишня».
15.00,15.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.00,22.05 Т/с «Вiсiмдесятi».
17.00 Х/ф «Викрутаси».
19.00 Мiстер Трололо.
19.55 Дайош молодьож!
21.00 Одна за всiх.
23.10 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.10 Дурнєв+1.
01.35 Х/ф «Бум 2».
03.15 До свiтанку.

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Останнiй акорд».
07.00,08.25 Свiтлi голови.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Качинi iсторiї».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 ЛОЛ.
11.55 Т/с «Щасливi разом».
15.00 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин Змiй».
16.45 М/ф «Добриня Микитич
i Змiй Горинич».
18.05 Х/ф «Бл ондинк а в
законi».
20.05 Х/ф «Таксi».
22.00 Х/ф «Блондинка в законi
2».
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Сiм». (2).
02.25 Т/с «Врятувати Грейс».
(2).
03.05 Зона ночi. Культура.
03.10 Невгамовний Пантелеймон.
03.40,04.30,05.20 Зона ночi.
03.45 Третя влада.
04.35 Вище за небо.
05.05 Зоря вечiрня.

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Одного разу в
Ростовi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Зухвала гастроль Домушника.
12.00,04.10 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.00 Т/с «Крутi береги».
19.00 Т/с «Каменська 3».
22.50 Х/ф «Хрещений батько
2». (2).
02.35 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.15 М/ф «Ну, постривай!»
06.50,01.15 Х/ф «Людина народилася».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Король i я».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.10 М/ф «Планета скарбiв».
12.05 Х/ф «Їх помiняли
тiлами».
14.10 Таємницi долi.
15.10 Т/с «Годинник кохання».
19.05 «КВН».
21.50 Т/с «Надприродне». (2).
00.30 Т/с «Корабель».
02.00 Нiчне життя.

Бактерії, що спричиняють бореліоз, перебувають у кліща в
кишечнику і потрапляють під шкіру людини тільки при тривалому
смоктанні, тому своєчасне видалення кліща значно знижує ризик
зараження.
– Незалежно від того, зверталися ви
до лікаря після укусу кліща чи ні, спостерігайте за місцем укусу: чи не розповсюджується почервоніння, що може бути
симптомом хвороби Лайма, – радить Ірина
Ковалевська. – Як правило, цей симптом
розвивається протягом першого місяця
після укусу. Якщо виявили його – негайно
зверніться до лікаря.
Якщо хвороба ніяк себе не проявить
після укусу кліща, то знання про можливе

Хвороба Лайма – інфекційна хвороба, яку викликають мікроби Borrelia
burgdorferi, що передаються людині при
укусі кліщами деяких видів. Хвороба має
кілька стадій і переважно вражає різні
органи й системи (шкіру, нервову систему,
опорно-руховий апарат і серце). Перебіг
захворювання, як правило, хронічний, а
також безсимптомний (прихований). Досить висока ймовірність заразитися існує
на так званих «ендемічних» територіях, де
багато кліщів, які переносять мікроб.
Цього року хворобу Лайма буковинці
«підхопили» в селах Репужинці й Горошівці на Заставнівщині, Кам’яна на Сторожинеччині, Куликівка на Герцаївщині, у
паркових зонах на Комарова й Фастівській
у Чернівцях.

теле Версі ї понеділок
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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»
15.20Х/ф «Пригоди жовтої
валізи» (1)
17.00«Музична програма»
(рум. мов.)
18.00«Служба порятунку 101»
21.00«Один день»
21.30Х/ф «Кінець операції
«Резидент» (1)

ленням кліща обробіть шкіру будь-яким
антисептиком, якомога ближче до шкіри
захопіть комаху пінцетом і витягніть,
спрямувавши рух вертикально. Після вилучення кліща повторно обробіть ділянку
шкіри антисептиком.

і Фастівський.
За словами завідувачки відділом
особливо небезпечних інфекцій обласної санітарно-епідеміологічної
станції Ірини КОВАЛЕВСЬКОЇ, на
хворобу Лайма (кліщовий бореліоз)
найчастіше хворіють у квітні-травні та
серпні-вересні – періоди, коли іксодові
кліщі найбільш активні.

заправляються в шкарпетки. А повернувшись додому, ретельно огляньте шкіру: чи
не присмоктався, бува, до вас кліщ. Після
прогулянки обов’язково прийміть душ,
використовуючи мочалку: це дасть змогу
видалити непомічених кліщів.
Якщо кліщ все ж таки вас уполював,
то найбезпечніший спосіб видалити його
– скористатися пінцетом. Перед вида-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
начальника реєстраційної служби Сокирянського районного управління юстиції.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та
згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до
кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста у галузі знань «Правознавство». Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи
за фахом на керівних посадах в інших сферах управління
не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним
вимогам і бажають брати участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи:
■ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається
про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу
та проходження державної служби;
■ заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
■ 2 фотокартки розміром 4 х 6;
■ копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового
ступеня;
■ декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за
формою передбаченою Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції»;
■ копія документа, який посвідчує особу;
■ копію військового квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних);
■ довідку про допуск до державної таємниці (у разі
його наявності).
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 тел. 55-09-61.

зараження може знадобитися вам через
деякий час (навіть кілька тижнів або місяців), коли з’являться ознаки захворювання – ураження нервової системи, суглобів,
серця чи інших органів. У такому випадку
слід пройти обстеження для виявлення
борелій. Це дасть змогу лікарю вчасно поставити вам правильний діагноз.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка за кадастровим №7321082700:01:006:0624,
загальною площею 0,0929 га, що є власністю Телегуз І.О. (м. Чернівці, вул. Руська, 287А/16, код 2173420774), Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку серії ЯД № 076415 від 01.08.2007р. Місцезнаходження
майна: с. Коровія, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. Незабудована земельна ділянка з функціональним призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. З рівним рельєфом,
наближеними мережами електропостачання, газу.. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 138111,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612104 від 08.08.12).Гарантійний внесок – 6905,55 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти
і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ „Укрсиббанк”, м. Чернівці, вул. Головна, 119; Гаращук А.Б., м.
Чернівці, вул. Заньковецької, 6/10; Білічук В.І., Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Г. Артемовського, 21; Чоботар
А.В. Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Маморниця, вул. Гончара,2; Грендей З.Д., м. Чернівці, вул. Драгоманова,
9/4.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння. Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 17 вересня 2012 р. об 10:00 год.
за адресою: с. Коровія, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі
заяв 17 вересня 2012 р. до 09:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р р/р 37311002002200
в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463 одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького
міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою:
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
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оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

ЛЕВ

Позитивні результати минулого тижня налаштують
на правильний робочий ритм і надихнуть на нові трудові
здобутки. Не витрачайте час на балаканину з колегами,
а дійте. В особистому житті вирують неабиякі пристрасті
– не обійдеться без сцен ревнощів.

На роботі не пропустіть можливість відзначитися й
піднятися в очах керівництва. Що стосується сімейного
життя, наберіться сміливості й погляньте на речі реально, без жодних ілюзій. Слідкуйте за здоров’ям: через
ослаблений імунітет можете підхопити вірус грипу чи
нежить.

Спробуйте жити для себе, самостійно приймайте рішення, не озираючись на інших. Забудьте старе і почніть
усе з нової сторінки. Незважаючи на всі ваші зусилля,
ситуація на роботі найближчим часом не зміниться, тож
розслаблятися поки не можна.

Ваше щастя – у ваших руках! Якщо хтось вам
справді симпатичний, не бійтеся зробити перший крок,
наберіться мужності й дійте. Цього тижня ви у чудовій
формі. Залишається лише правильно розподілити сили
та енергію – і ви обов’язково досягнете успіху.

Не втрачайте віру в себе й пам’ятайте, що ви можете
покластися на своїх вірних друзів, які завжди прийдуть
на допомогу скрутної хвилини. На вихідних займіться
спортом або пограйте з дітьми на свіжому повітрі – це
допоможе скинути нервове напруження.

Якщо ви перебуваєте в шлюбі або в постійних
стосунках, цей тиждень буде нелегким: доведеться
протистояти найсильнішій спокусі. Можливі невеликі
побутові проблеми через вашу неуважність.

ДІВА
Цей тиждень запам’ятається сплеском творчої активності. Скористайтеся цим сприятливим моментом для
створення надійної матеріальної бази, щоби пережити
фінансові труднощі в недалекому майбутньому.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

Не ризикуйте без потреби і в жодному разі не беріть
гроші в борг. Якщо ви давно захоплені кимсь, але він ніяк
не проявляє інтересу до вас, не здавайтеся: намагайтеся
й далі повільно, але наполегливо завойовувати його
прихильність.

Будь-яка робота приноситиме задоволення, ви забудете, що таке втома й нудьга. Останнім часом вам не
вистачає об’єктивності та вміння поглянути на ситуацію з боку, тому краще утримайтеся від різких суджень.

СТРІЛЕЦЬ
На роботі на вас чекають визнання й успіх. Посмішка
й позитивний настрій сприяють активному спілкуванню
як у професійному середовищі, так і в колі друзів. Не
виключені нові цікаві знайомства.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Зі здоров’ям усе гаразд, а нездужання, яке ви відчували останнім часом, залежить від настрою. Досягнувши
гармонії з собою, ви повернетеся до ідеальної фізичної
форми, здобудете гарний настрій і відновите баланс у
стосунках із оточенням.

Цього тижня у вас гарні шанси зустріти нове кохання. Можливо, ідилія триватиме недовго, зате ви знову
відчуєте себе щасливою людиною. Тож не відкидайте
нових стосунків, будьте мудрими й насолоджуйтеся
моментом!
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Обіцянка – цяцянка. Особливо напередодні виборів
або На кого розраховані державні програми?
Якість питної води контролюватимуть спеціальні
регіональні лабораторії. Про це вельми гучно, але,
ймовірно, дещо завчасно заявив виконувач обов’язків
міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Олександр Аліпов
під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України. За його
словами, в рамках програми «Питна вода України»
Мінрегіон готовий створити спеціальну «лабораторну
раду», яка комплексно вирішуватиме питання контролю
за якістю питної води.

Зокрема, чиновники планують створити мережу регіональних лабораторій,
закріпивши за кожною відповідну територію з 3-5 областей. Як варіант, це можуть
бути лабораторії у Львові, Вінниці, Києві,
Харкові, Сімферополі, Донецьку. Такі лабораторії контролю якості питної води та
стічних вод обіцяють оснастити сучасним
контрольно-аналітичним обладнанням.
Питання контролю якості води, яку
п’ємо, безперечно, важливе і хвилює
переважну більшість людей. Кожний хоче
бути певним, що з крану в його оселі тече
якісна за хімічними й бактеріологічними
показниками вода, та пити чисту живицю.
Тож і підняти це питання напередодні виборів – ледь не справа честі для нинішніх
владників.
Поговорити – поговорили. І нібито
все правильно, адже розв’язувати цю
актуальну проблему якості питної води
треба край. А пересічні громадяни, тобто
ми з вами, щиро перейнялися й повірили,
що вже незабаром гарантовано споживатимемо кришталево чисту воду.
А повірили, знову ж, у що? В чергову
утопію, майстерно витворену для нас
владниками. Пан Аліпов, кажучи «буде
створено», «буде оснащено», трохи
забув згадати, що загальнодержавна
програма «Питна вода», в якій і значиться пункт про впровадження таких
регіональних лабораторій, розрахована
до… 2020 року.

Отже, і розвиток та реконструкція
систем централізованого водопостачання й водовідведення, і охорона джерел питного
водопостачання, і доведення
якості питної води до вимог
державних стандартів, і розроблення та впровадження
науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок із
застосуванням новітніх технологій та обладнання – не наше
з вами сьогодення, а, швидше,
далека перспектива.
Як повідомив начальник
управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Георгій ЛЕОНТІЙ,
програма «Питна вода» діє від
2006 року. Проте цими роками
вона практично не фінансувалася: кошти виділялися тільки
на окремі заходи програми. З
величезних, ледь не захмарних
сум, передбачених на папері,
насправді регіон отримує щонайбільше 5–6% коштів.
– Торік на Чернівецьку область було
спрямовано 4 млн. 344 тис. грн. На проведення робіт на водогоні «Кельменці»
і станції третього підйому «Шубранець»
профінансовано 607 тис. грн. з державного та 343 тис. грн. з місцевого
бюджету, – каже головний комунальник

області. – Нині ми подали до Міністерства
документи ще на 2,5 млн. грн. – на завершення цих двох об’єктів із введенням
в експлуатацію – та на 3 млн. грн. на продовження встановлення в області систем
очищення води.
За словами Георгія Леонтія, такі
роботи виконувалися й торік. Зокрема,
в Чернівецькій області (геріатричний
пансіонат у Петричанці, ліцей у Старому Вовчинці, ЗОШ у Молодії, ЗОШ у селі
Йорданешти, два НВК у селі Купка на Глибоччині, Глибоцька ЦРЛ, ЗОШ у Кам’яній
на Сторожинеччині) встановили 8 систем
водоочищення загальною вартістю 2
млн. 319 тис. грн. Проводилися роботи з
ремонту силового обладнання та заміни

водопровідно-каналізаційних мереж.
Якщо попередніми роками в рамках
програми «Питна вода» фінансувалися
заходи з водопостачання та водовідведення, то поточного року – тільки
водоочищення та резервуари. Мережі
ж, якими транспортується вода до наших помешкань, столичні чиновники
цього року залишили без уваги. Але

кому потрібна система водоочищення
в школі чи лікарні, якщо мережі давно
прогнили?
Щодо створення регіональних лабораторій, поки що жодних офіційних
документів із Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства до управління ЖКГ ОДА не надходило.
Про створення регіональних лабораторій з контролю за якістю питної води
поки нічого не чули й в КП «Чернівціводоканал». За словами інженера з якості
«Чернівціводоканалу» Любові
БАРАНОВОЇ, якість питної води пильнує
лабораторія комунального підприємства:
здійснює виробничий контроль безпечності та якості води в місцях водозабору, перед надходженням
у водопровідну мережу, а також
у розподільній мережі.
– Лабораторія наша атестована, наявне устаткування використовується згідно з паспортами експлуатації, – каже пані
Любов. – Щороку обладнання
перевіряють фахівці Держстандарту і роблять висновок про
можливість його подальшого
використання для досліджень
води за мікробіологічними, паразитологічними, санітарнохімічними показниками.
Інженер з якості КП «Чернівціводоканал» запевнила,
що відбір проб питної води для
контролю за її якістю представники підприємства здійснюють
регулярно, паралельно раз на
місяць дослідження проводить
й санітарно-епідеміологічна
станція. Нині якість питної води в чернівецькому водогоні відповідає нормам.
У перспективі створення регіональних лабораторій з контролю за якістю
питної води виникають цілком закономірні запитання: наскільки доцільно
витрачати кошти на створення нових
лабораторій, спрямовувати фінансовий
ресурс на утримання штату, оплачувати

працівникам відрядження, фінансувати
консервування та транспортування
проб і здійснювати ще низку витрат,
якщо в кожній області вже діють лабораторії водоканалу та санепідстанції. Чи не
дублюватимуть новостворені підрозділи
функції, які вже багато років поспіль
здійснюють зазначені структури і чи не
буде це черговим засобом відмивання
коштів десь там у владних верхівках?
У будь-якому разі, будемо чекати на
обіцяні «впровадження устаткування
доочищення питної води, новітніх технологій і дослідно-конструкторських
розробок, оснащення лабораторій
контролю якості води та стічних вод
сучасним контрольно-аналітичним
обладнанням». Хтозна, може, нам, наївним та довірливим, таки пощастить, і
ми дочекаємося виконання обіцянок?
Тільки от, аби нам дотримання чиновницького слова боком не вийшло. Бо ж
кажуть «для людей», а мають на увазі
знову власну кишеню.

Довідково

За інформацією облСЕС, в
області працює 35 водопроводів, із них 14 комунальних, 14
відомчих і 7 сільських. З відкритих водоймищ функціонують
4 комунальних, 1 відомче і 2
сільських, 1319 джерел децентралізованого водопостачання
(громадських криниць).
Контроль за якістю води
здійснюють 8 відомчих лабораторій на комунальних водопроводах. На сільських водопроводах лабораторій немає.
Санепідслужбою укладені угоди на проведення лабораторних досліджень з відомствами,
які мають у підпорядкуванні
водопроводи без відомчих лабораторій.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Тарифи на житлово-комунальні послуги не зростатимуть. Так кажуть владники…
Підприємства житлово-комунального
господарства області цьогоріч надали послуг із
водопостачання, водовідведення, теплопостачання
та утримання будинків, споруд і прибудинкових
територій на загальну суму 169,8 млн. грн. На їхні
рахунки надійшло 171,3 млн. грн. – 100,9% від
нарахованого. Тож нині немає жодних тенденцій до
того, щоби комунальники області піднімали питання
про збільшення ціни на житлово-комунальні
послуги, – заявив під час прес-конференції
начальник управління житлово-комунального
господарства ОДА Георгій ЛЕОНТІЙ.

За його словами, підприємства житлово-комунальної галузі й далі працюватимуть на тих цінових умовах, які діють
сьогодні, як до виборчої кампанії, так і
після неї. Щоби зменшити борги «Чернівціводоканалу» й «Чернівціобленерго» за
спожиті енергоносії, у владних коридорах
вирішується питання про відшкодування
різниці в тарифах.
Георгій Леонтій висловив стурбованість тим, що не в усіх районах
області є товариства співвласників багатоквартирних будинків: це
обмежує можливості будинків в отриманні коштів із держбюджету на проведення ремонтних робіт. «Немає ОСББ
у Заставнівському, Путильському районах, Берегометі Вижницького району,

– зазначив пан Леонтій. – Найбільше
мене хвилює місто Новодністровськ, де
немає жодного ОСББ, проте проблем,
особливо з ліфтами, там вистачає».
Сьогодні в області функціонують 264
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, з яких 217 – у Чернівцях, і
кошти, передбачені на ремонт покрівель
і ліфтів, спрямовуються виключно на
будинки з ОСББ. Торік обов’язковою умовою виділення коштів було співфінансування самими мешканцями в розмірі 20%.
Цьогоріч це питання ще не вирішене:
наразі його розглядають у Міністерстві
регіонального розвитку й ЖКГ.
Начальник управління ЖКГ ОДА наголосив, що населенню треба розуміти,
що утворення товариств співвласників

дає можливість отримати кошти з держбюджету: «Нехай це навіть за співфінансування 20% – якщо дають 400 тис. грн.,
то забезпечити 20% від них мешканцям
будинку значно легше, ніж профінансувати самим усі 400 тис. грн.». Органам
місцевого самоврядування дозволено
стимулювати такі товариства, надаючи
їм необхідну фінансову підтримку з місцевих бюджетів.
«Готуй сани влітку» – це прислів’я
добре знають чернівецькі комунальники, тож до зими готуються заздалегідь:
до роботи в осінньо-зимовий період уже
підготували 587 котелень з 692, 228 км
теплових мереж з 265 км, усі теплові
пункти, заготовили 6702 тонн вугілля.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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У школах буде світло та тепло
Перед 1 вересня Віталій Михайлішин відвідав школи,
які особливо потребують допомоги та уваги

Напередодні нового навчального року кожна
школа намагається якомога краще підготуватися
до прийому учнів. Проте у час катастрофічного
недофінансування освіти робити це з кожним
роком все важче. Надія у педагогів залишається
лише на допомогу місцевих органів влади та
спонсорів. Саме завдяки їхній підтримці школам
вдалося отримати те, про що вони довгі роки лише
мріяли. Зокрема замінюються вікна, системи
опалення та водопостачання, облаштовуються
комп’ютерні класи тощо.
До першого вересня у школи завітав Віталій
Михайлішин, який особисто перевірив їх готовність до навчального року та привіз такі необхідні
подарунки освітянам і школярам.

У школі навчаються
25 дітей-інвалідів

Здавалось би, немає різниці, де розташована
школа, в якій навчається дитина: в середмісті чи
на околиці, розрахована вона на тисячу дітей чи
лише на кількасот. Але часто-густо ставлення
влади до цих навчальних закладів виявляється
різним. Як це не прикро усвідомлювати, в нашому
місті і досі є школи, для яких навіть незначна допомога стає початком вирішення глобальних проблем. Зокрема, так можна сказати про школу №30
у Чернівцях. Колишнє керівництво міста чомусь
оминало її своєю увагою й роками не помічало
проблем. Проте за останній рік там удалося зробити стільки, скільки не робилося десятиліттями.
– Великих ремонтів ми не планували, але
косметичний ремонт зроблений у всіх класах.
За допомоги спонсорів, яких допоміг нам знайти
Віталій Михайлішин, ми поклали в їдальні плитку
на підлозі і поміняли 4 вікна. Тепер там світло й затишно, – дякує за допомогу директор школи №30
Віктор Сальніков. – Окрім того, ми отримали два
нових комп’ютери, що в умовах недостатнього
фінансування освітньої галузі – дуже дорогий подарунок. Ми дуже вдячні Віталію Михайловичу за
цю допомогу, а найбільше – за те, що тримає свого
слова. Все, що він обіцяв нам наприкінці минулого
навчального року, вже виконане. Можна впевнено сказати, що школа на 100% готова приймати
дітей. Проблеми маємо, але потихеньку будемо

Віталій Михайлішин до 1 вересня оглядає школи
їх вирішувати. У нас навчається лише 358 дітей,
але ми називаємо свій заклад «школою сімейного
типу», де всі усіх знають.
Не лише ця, а й інші невеличкі чернівецькі
школи раніше фінансувалися за залишковим
принципом. Але такий стан справ удалося зламати. Цьогоріч до кожної освітньої установи
підійшли індивідуально, вивчаючи та вирішуючи
найактуальніші проблеми саме цього навчального закладу.
– Для нас немає значення, де розташована
школа – у центрі чи на околиці. Там навчаються
наші діти, які не повинні відчувати цього нездорового та незрозумілого поділу. Цю школу практично повністю було відремонтовано вперше за
багато років, – заявив Віталій Михайлішин.
У 30-й школі навчається 25 дітей-інвалідів по
зору, для яких навчання залишається чи не єдиною можливістю спілкуватись з однолітками, бути
в колективі. Окрім того, вона єдина такого типу
в місті, без неї діти з обмеженими можливостями
не могли б отримати освіту.
– Багато що змінилося на краще. Ми дуже

вдячні Віталію Михайлішину за допомогу, – зауважила голова батьківського комітету дітейінвалідів, мати двох дітей Галина Герелюк. – Моя
донька, 11-класниця, інвалід по зору, але вона
дуже активна дівчинка і бере участь у житті школи. У нас дуже багато талановитих дітей. Більше
таких шкіл, як наша, немає. Вона маленька, але
дуже затишна і сімейна.

Відремонтували найбільший
спортзал району

Не залишилися поза увагою школи і у віддалених районах міста. Адже для більшості дітей це
не лише осередок знань, але чи не єдина можливість займатися спортом, спілкуватися з однолітками. Педколектив школи №8, що на Роші, дуже
вдячний, що в їхньому спортзалі замінили вікна
на металопластикові.
– Цього року ми оновили в школі практично
всі кабінети, матеріальну та навчальну базу. Провели в порядок територію, рекреацію, оновили
символіку. Зробили центральний вхід, оскільки
з цього починається школа. Надзвичайно важ-
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ливою є та допомога, яку надала міська рада,
особливо Віталій Михайлішин, який був у нас 6
червня. Він заходив до кожного кабінету, розпитав про усі проблеми і питання і розпочалася
дуже конструктивна співпраця, – розповіла директор школи №8 Ірина Савчук. – Він пообіцяв
три речі, які на сьогодні практично виконані. Це
облаштування ізоляції стоків з вулиці Мілієвської,
які потрапляли на територію школи, зробили це
буквально за два тижні. До дня Незалежності ми
отримали прекрасний подарунок: у спортивному залі замінили на металопластикові усі вікна.
Власними силами школа зробити це не могла. А в
нас кожна четверта дитина має спортивні досягнення. І, нарешті, до опалювального сезону має
бути замінена опалювальна система у спортзалі.
І дякуємо Віталію Михайловичу, що він не забуває
про майбутнє нашої країни – дітей.
Попри вже вирішені проблеми, є ще чимало
інших, яким необхідно приділяти постійну увагу.
Проте вже сьогодні розроблені необхідні програми, завдяки яким можна вирішити найбільш
нагальні питання освіти.
– Загалом на це було спрямовано в межах
70-80 тисяч гривень, – поділився планами Віталій Михайлішин. – На 1 вересня школа готова,
до зимового періоду також. Діти забезпечені
підручниками, інвентарем. Зробити треба ще
багато для кожної школи та садочка в місті. Це і
асфальтування подвір’я, заміна вікон тощо, отже
будемо в цьому напрямку працювати. Крім того,
якщо минулими роками ми реалізовували програму дитячих майданчиків, то наступного року
розпочнемо програму облаштування спортивних
майданчиків. Щоби вони з’явилися у школах та
взагалі по місту.
Особливо задоволені увагою влади батьки
школярів. Адже діти активно займаються спортом, мають чималі досягнення і саме для них
заміна вікон у спортзалі – чи не найбільше свято.
– Школа змінюється кожен рік. Особливо
приємно, що у спортзалі замінили вікна, відтепер
дітям буде тепло і світло займатись там. Адже це
найбільший спортзал в нашому районі. Дуже
дякуємо Віталію Михайлишину, що він допоміг
школі. Бо батьки і школа не могли б профінансувати такий затратний проект. Бажано ще б з
опаленням закрити питання, бо школі вже 120
років і взимку буває прохолодно, – каже голова
батьківського комітету ЗОШ №8, мати восьмикласниці Наталя Кінещук. – Але кажуть, до початку опалювального сезону все завершать. А ми
переконалися: якщо Віталій Михайлович обіцяє
– від своїх слів він не відмовляється.

Сергій УДОВИЧЕНКО

Новий навчальний рік – нові перспективи в освіті
■ У Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту вважають, що розвиток дитини важливіший за спортивні
досягнення. За новою навчальною
програмою з фізичної культури для
1-4 класів відмінено оцінювання з
цього предмета в початковій школі. З
цього навчального року нова програма
запроваджується з 1-го класу, наступного – в 1-му й 2-му класах, з 1 вересня
2014 року оцінки на уроках фізичної
культури не отримуватимуть учні 1-го,
2-го та 3-го класів, а з 1 вересня 2015
року – всі учні початкової школи.
■ Цьогоріч Буковина першою в
Україні спромоглася забезпечити
стовідсотковий підвіз дітей і педагогів

сільської місцевості до місць навчання
й додому.
■ Спільно з Державним агентством
з інвестицій та управління національними проектами України буковинські
владники відібрали 25 загальноосвітніх навчальних закладів області, які
вже готові технічно до впровадження в
цьому навчальному році Національного проекту «Відкритий світ». Це один
з 11 національних проектів у галузі
освіти, який передбачає створення
освітньої інфраструктури на основі
бездротової мережі 4-го покоління.
■ Загальноосвітні навчальні заклади області на 99% забезпечені
комп’ютерними класами. Загалом у
нас 427 комп’ютерних комплексів, а
це 6009 одиниць комп’ютерної техніки. Середній показник забезпеченості комп’ютерами становить на
Буковині 18 учнів на 1 комп’ютер,
тоді як у середньому в Україні на
один комп’ютер припадає 32 учні,
звітують буковинські владники. Голова ОДА М.Папієв доручив головам
РДА до 2015 року вирішити питання щодо забезпечення наступного рівня
комп’ютеризації
освіти: п’ять учнів

на 1 комп’ютер і укомплектування
навчальних закладів сучасним мультимедійним обладнанням.
■ Протягом року охоплення дітей дошкільною освітою в області
зросло від 56% до 89,8%. Від початку
2012 року відновив роботу дитячий
садок у с.Вітрянка на Сокирянщині,
організована робота 2-ох дошкільних
підрозділів у складі навчально-виховних комплексів у Герцаївському та
Вижницькому районах, відкрито 10 додаткових дошкільних груп: по 3 групи
на Заставнівщині та в Чернівцях, по 1
групі – на Путильщині, Сокирянщині,
Вижниччині й Хотинщині.
■ До Дня Незалежності школудовгобуд нарешті відкрили в Лужанах, а нову школу в Магалі й корпус
гімназії в Красноїльську відкриють у
Свято першого дзвоника. На початку
навчального року запрацюють 3 дошкільні навчальні заклади – два на
Кельменеччині та один на Вижниччині,
а з жовтня розпочне роботу дитсадок в
с. Станівці на Глибоччині.
■ У ЧНУ ім. Ю.Федьковича збудували опорну оптико-волоконну мережу, яка забезпечує функціонування
єдиної інформаційно-телекомуніка-

ційної мережі між усіма навчальними
корпусами, науковою бібліотекою й
студмістечком і дозволяє автоматизувати роботу ВНЗ, запровадити дистанційне та мультимедійне навчання.
■ За даними світової науковометричної бази, ЧНУ посідає 8 місце
серед вищих навчальних закладів
України, а два його професори увійшли до переліку 100 кращих науковців країни.
■ У БДМУ використовується модель інтеграції денної форми навчання
з мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями, що дає змогу
забезпечити студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів електронними
навчальними матеріалами.
■ В усіх школах Буковини новий
навчальний рік розпочнеться уроком
«Край, де варто жити». Таку пропозицію висловив губернатор Михайло
Папієв. Нагадаємо, що цими словами
Папієв завершує кожний виступ чи
не на кожному заході, в якому бере
участь.
■ У школах Буковини цього
року вводять програму інформаційної системи управління освітою:

в навчанні використовуватимуть
електронні підручники та електронне тестування знань школярів. За
його словами, затрати батьків на
електронне навчання будуть незначними. Максимальна вартість програми для однієї школи – три тисячі
гривень.
■ До першого вересня 2013 року в
усіх школах області з’являться внутрішні вбиральні. Їх у деяких навчальних
закладах уже розпочали облаштовувати. Станом на початок нинішнього
року внутрішніми вбиральнями були
забезпечені лише 56% шкіл, а нині кількість шкіл, де є внутрішні
вбиральні, зросла до
88%.
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Екстремальний ролер – хлопець хоч куди
Обираючи професію, ми вибираємо
майбутнє. Та коли тобі 17, зупинитися на тому,
чим будеш займатися все життя , – важко. В
таких випадках психологи радять зупинятися
на інтересах та вподобаннях, намагатися
втілювати дитячі мрії в реальність або
надавати перевагу хобі та захопленням.
Яскравим прикладом того,
як можна перетворити дитячу
мрію на професію, а працюючи,
не забути про хобі, є чернівчанин
Артем Лєбєдєв. У дитинстві він
захоплювався модою і мріяв бути
дизайнером. Однак коли зрозумів,
що з такою професією в Чернівцях
перспектив не буде, прислухався
до поради близьких і став навчатися на перукаря. Півроку навчання
в студії «Креатив» – і наш герой
уже рік як отримує задоволення від
практичного втілення своїх ідей у
життя. Проте після роботи хлопець
має час ще й на хобі. Він – екстремальний ролер.
– Кажуть, що для хлопців
професія перукаря – річ не надто звична... Чому ти обрав саме
цю професію?
– Я навчався у філософськоправовому ліцеї, але відчував,
що моя душа прагне іншого. Тож

одразу після закінчення пішов на
курси до студії «Креатив» і залишився там працювати. Мені дуже
подобається моя робота і без неї
я не отримував би задоволення
від життя.
– А скільки міг би прожити
без катання на роликах?
– Максимум день-два. Буває,
що після такої перерви, я 5-6 днів
катаюся на роликах після роботи
аж до пізнього вечора.
– А чимось ще захоплювався, крім катання на роликах?
– Від 4 років займався бальними танцями. Проте за 13 років вони
мені набридли і я залишив своє захоплення в минулому. Щоправда,
надумав повернутися. Та коли
пішов на ролердром в «Depo’t» і
побачив, як хлопці катаються на
роликах, подумав, що екстрим
мене приваблює більше.
– І тобі не страшно?

– Будете сміятися, але дуже
боюся висоти. Та коли катаюся,
чомусь про це забуваю.
– А що загалом надихає тебе
у житті?
– Рок, плани на майбутнє, мої
батьки та друзі.
– Плани на майбутнє, цікаво… Може, відкриєш таємницю?
– Звичайно. Мрію про власний
перукарський салон.
– Шкідливі звички маєш?
– Ні. Навіть на дискотеки не
ходжу(сміється). В нас вони не
такі… От у курортних містечках…
– Любиш подорожувати?
– Тільки разом із ролерами.
– Знаю, що ти переміг у змаганнях до Дня молоді, організованих ТРЦ «Depo’t». Вітаю!
– Дякую! Але додам, що хотілося, аби таких змагань в Україні
було побільше. І щоби цей екстремальний вид спорту ставав дедалі
популярнішим серед молоді.
Зрештою, залишилось тільки
побажати, щоби кожна молода
людина малаз ахоплення, які згодом, можливо, переростуть у щось
більше.

Вікторія ЯШАН, «Версії»
Артем Лєбєдєв : «Без катання на роликах не
можу прожити більше одного дня».

Хрестиком – Ісус та Божа матір з усіма святими
21 вишивана робота – ікони та копії всесвітньо
відомих картин релігійної тематики – експонується
в Чернівецькому художньому музеї . Це 14-та за
рахунком виставка робіт Надії БОЄЧКО, вишивальниці
й майстрині, без перебільшення, Божою милістю.
Перша з них відбулася ще 2005 року в Сучаві (Румунія),
де п. Надія перебувала з чоловіком-дипломатом. Ідея
експонувати її роботи в Чернівцях також не випадкова,
адже Чернівці й Сучава – міста-побратими, спільні акції
яких додають особливої атмосфери до формування
українсько-румунських відносин.
Чернівецьких шанувальників образотворчого та народно-ужиткового
мистецтва вишиваними роботами не
здивуєш: на рік у нас відбувається по
кілька виставок відповідних творів та
виробів, традиційних і міжнародних.
Не випадково наголошую на поєднанні
образотворчого та народно-ужиткового у змісті творчості Надії Боєчко. Перш
за все, в її роботах вражає відсутність

ком розробляла для цих картин болгарська художниця Цвєтана Іванова.
Пані Надія розповідає, що всі її
роботи висвячені в церкві, до них
можна молитися. Але й вишивала вона
їх із молитвою, а ще співала при цьому
українських пісень. Виконання однієї
з них вона продемонструвала щиро
й безпосередньо, не переймаючись
присутністю на імпрезі солістки Чернівецької філармонії Олени Урсуляк.
Народилася Надія Боєчко на Київщині, а на Буковині побувала з виставкою вперше, хоча має тут уже
давніх друзів, із якими познайомилася
за кордоном. Навіть нинішній голова
Чернівецької облради Михайло Гайничеру відвідав цей вернісаж просто
як давній друг родини Боєчків.
Чернівці майстрині сподобалися,
а надто тими щирими інтересом і доброзичливістю, які вона відчула від
працівників музею та відвідувачів.
Приєднатися до їхнього числа ви
ще встигнете до 3 вересня.

того, що при всій вправності, мене особисто дратує у вишиваних картинах
інших майстринь – деякої схематичності, умовності малюнку й кольорів.
Ікони й картини п. Боєчко вражають
тонким зображенням і ніжною кольоровою палітрою. Особливо це помітно
на вишитих репродукціях картин
європейських художників релігійного
змісту. Схеми для вишивання хрести-

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

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

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