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Передплатний індекс

Осінь обіцяє бути врожайною на…
неприємності
Міжнародна ізоляція України – одна з них

У сучасному глобалізованому
світі одним із найсерйозніших покарань держав, які не вписуються
у встановлену господарями сучасного життя систему цінностей,
є міжнародна ізоляція ізгоїв. У
такому стані роками перебуває
Білорусь, президента якої Захід
вважає «останнім диктатором Європи». На жаль, досить вірогідною
стає й ізоляція України, яка може
розпочатися відразу після парламентських виборів.
На думку західних аналітиків, українське керівництво все
далі відходить від декларованих
ним принципів демократії й поваги до європейських цінностей.
Ув’язнення Ю. Тимошенко і Ю.
Луценка офіційні речники західного світу прямо називають «політично вмотивованим». Широко
розрекламовану «євроінтеграцію
Україні» в ЄС нині вважають повністю загальмованою. Слід підкреслити, що і сам Європейський

Союз перебуває у глибокій кризі,
тому не здатний не лише на значне
розширення, але може й втратити
своїх найслабших членів. Україна
не відповідає чималій кількості
необхідних для інтеграції вимог,
та й відсутні жодні ознаки того,
що подібні вади вона збирається
долати найближчим часом.
Скорочується товарообмін
нашої держави із партнерами з
ЄС. Натомість усе більше українських товарів потрапляє на ринки
пострадянських країн, до того
ж Київ підписав документи про
створення «зони вільної торгівлі» з
державами СНД. Прибічники остаточного входження нашої країни
у фарватер російської політики
оцінюють подібний розвиток подій як свідчення швидкого дрейфу
Києва у напрямку «Митного союзу» – зародку альтернативного
ЄС нового Євразійського Союзу під
егідою Москви. Наскільки він буде
«новим», сказати важко, адже

попередниками його були Російська імперія та Радянський Союз.
Можна зануритися і в попередні
століття, згадавши про велику
Монгольську імперію Чингізидів та
її уламок – Золоту Орду.
Ізольована від Заходу Білорусь поступово інтегрується в
новітнє євразійське утворення.
Подібна доля може чекати й Україну, якщо її бойкотуватиме Захід. А світова преса все частіше
прогнозує: осінні вибори в нашій
країні західний світ може визнати
нелегітимними. Недарма на них
збирається приїхати рекордна
кількість іноземних спостерігачів.
Офіційному Києву все важче балансувати між різними глобальними та регіональними силами.
Ті звикли вирішувати власні проблеми за рахунок слабших. Шкода,
що сучасна Україна опинилася в
ролі такого «слабака», якому Росія
диктує свою волю. Після кожної
поступки київської влади висуває

їй нові претензії.
Українці ще не забули, як у середині липня дві країни оприлюднили декларацію про завершення
переговорів про розмежування
в Азовському і Чорному морях. І
раптом міністр закордонних справ
Росії Лавров заявив, що жодних
остаточних документів не підписано, відтак доля острова Тузла
ще не визначена. Зрозуміло, що
така заява – один з елементів тиску на Київ. У Кремлі чекають, що
український плід от-от перезріє і
сам впаде до путінських ніг. Утім,
московські чекісти можуть недооцінити донецьких «хазяїв»: не
для того ті взяли владу в Україні,
щоби ділитися доходами з москвичами. Як повернуться події, прогнозувати важко. Але осінь обіцяє
бути аж занадто «врожайною» на
неприємні несподіванки. Ймовірна
міжнародна ізоляція України –
одна із них.

Ігор БУРКУТ

осінні новосілля Буковини
Михайло Папієв узяв участь у
відкритті навчального приміщення
Чернівецького медичного коледжу
29 серпня голова облдержадміністрації Михайло Папієв взяв участь у відкритті
навчального приміщення Чернівецького
медичного коледжу Буковинського державного медичного університету для
відділення «Cестринська справа» – на вулиці Текстильників,1 обласного центру.
Вітаючи колектив коледжу й гостей, керівник виконавчої влади Буковини наголосив, що впродовж десятиліть медичний
коледж – один з найкращих професійних
медичних закладів регіону:
– Фах медика був і залишатиметься
щоденно необхідним і соціально важливим для суспільства. А наш коледж,
зокрема, виконує провідну роль у підготовці молодших медичних спеціалістів,
формуванні медичної еліти Буковини
та держави загалом, – сказав Михайло
Папієв. – Відкриття нового приміщення
відділення «Сестринська справа» є

свідченням перспективності закладу,
який за час свого існування підготував
десятки тисяч висококваліфікованих
спеціалістів.
Чернівецький медичний коледж,
на переконання керівника крайової виконавчої влади, і надалі підвищуватиме
конкурентоспроможність своїх вихованців і буковинської медицини загалом, а
отже, слугуватиме зростанню авторитету
нашого краю в Україні та за її межами:
– Вірю, що наступні роки стануть для
вас часом відчутного поступу в підготовці
медичних працівників за найкращими європейськими та світовими стандартами.
Нехай ваша наполегливість, прагнення
до самовдосконалення, щоденна сумлінна праця разом з добротою, турботою
і милосердям до ближнього повернуться
до вас сторицею, - побажав колективу
медичного коледжу Михайло Папієв.

У День знань на Буковині
відкрили ще одну школу
1 вересня голова облдержадміністрації
Михайло Папієв взяв участь в урочистостях
з нагоди відкриття довгоочікуваної сільською громадою другої черги школи у селі
Магала Новоселицького району і разом з
наймолодшими учнями перерізав символічну стрічку нового навчального закладу.
Керівник крайової виконавчої влади,
вітаючи громаду Магали зі святом, наголосив, що це вже другий освітянський заклад,
який урочисто відкривається в області до
1 вересня:
– Ми всі доклали чимало зусиль для
того, щоби сьогодні діти й учителі розпочали навчальний процес у комфортних,
світлих і затишних класах. Тепер учні
мають належні умови для навчання, виховання і відпочинку, а вчителі – гідні умови
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праці, – сказав Михайло Папієв.
Пріоритетом у роботі обласної державної адміністрації, як зазначив її керівник,
і надалі залишається будівництво нових
освітянських закладів. Михайло Папієв додав також, що впродовж двох років в області буде знято з порядку денного проблему
внутрішніх вбиралень у загальноосвітніх
школах, як, до слова, вдалося вже цього
року стовідсотково вирішити проблему із
забезпеченням сільських навчальних закладів шкільними автобусами.
Голова облдержадміністрації привітав
школярів, їхніх батьків і педагогів з Днем
знань, а першокласникам вручив пам’ятні
сувеніри з нагоди ініційованого ним першого шкільного уроку на тему «Край, де
варто жити».

У Красноїльську на Сторожинеччині відкрили
другу чергу гімназії. Учнів та педагогів селища
привітав з Днем знань Михайло Папієв
1 вересня в урочистій атмосфері відкрито другу чергу
Красноїльської гімназії за участі голови облдержадміністрації Михайла Папієва.
– Мені надзвичайно приємно, що наші діти відтепер
матимуть змогу вчитися і виховуватися у нових і сучасно
обладнаних приміщеннях. Це одна з шести освітянських
новобудов, які вводяться в експлуатацію цього року. А
за два останніх роки на Буковині зведено 17 закладів
освіти, в стадії будівництва – ще 22 освітянських об’єкти.
Водночас ми вже заклали наріжний камінь під зведення
ще принаймні трьох навчальних закладів, які приймуть
школярів у наступному році. Відрадно, що нам удалося,
чи не вперше за багато років, стовідсотково забезпечити
буковинських школярів новими підручниками, – зазначив керівник крайової виконавчої влади.
За його словами, нинішнього року навчальні заклади області отримали 33 комп’ютерні комплекси, і нині
99% загальноосвітніх шкіл забезпечені комп’ютерами,

а впродовж навчального року всі школи Буковини
будуть комп’ютеризовані, до того ж із підключенням
до Інтернету.
Михайло Папієв щиро привітав учнів та їхніх батьків,
педагогічний колектив і всю громаду селища з Днем знань,
а звертаючись до старшокласників, повідомив, що після
закінчення навчання у них буде можливість скористатися
кредитом крайової влади для здобуття освіти у вищих навчальних закладах: таку можливість уже використали 655
буковинських студентів, і Чернівецька область – єдина в
Україні, де надаються такі кредити.
Довідково: На 2,5 тис. кв. метрах спорудженого
комплексу Красноїльської гімназії облаштовані спортивний та актовий зали, їдальня та харчоблок, 6 класних приміщень, ігрові-спальні, кабінети психолога та
медичного працівника, роздягальні, душові, внутрішні
вбиральні та кабінет допризовної підготовки «Захист
Вітчизни».

На Буковині відкрито багатопрофільний ліцей
для обдарованих дітей
Перший віце-прем’єр-міністр
України Валерій Хорошковський і
голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв взяли
участь в урочистому відкритті обласної загальноосвітньої школиінтернату «Багатопрофільний ліцей
для обдарованих дітей». Вітаючи
школярів, їхніх батьків і вчителів,
Валерій Хорошковський зазначив:
– Ми з вами спільно робимо крок
у майбутнє, бо тут вчитимуться
майбутні науковці, еліта Буковини
і країни.
Він висловив переконання, що
в подібних сучасних навчальних
закладах якість навчання і підготовка майбутніх фахівців має бути
найвищою.
Глава облдержадміністрації
Михайло Папієв додав, що «освітянська галузь потребує посиленої
уваги крайової влади, оскільки це

регіональні

Версі ї

погляд політолога

Одне з найбільших сіл на Буковині відзначило поважний ювілей в своє храмове свято
– Успіння Пресвятої Богородиці. Свято почали як годиться – богослужінням у місцевому
храмі. Далі святкували з розмахом і весело:
на сільському стадіоні відбулися урочистості,
святковий концерт, всі охочі могли помилуватися роботами місцевих майстрів народного
мистецтва.
Великий Кучурів – село незвичайне, бо ж
живуть там люди, які добре знають: щоби щось
мати, треба докласти зусиль. І завдяки праці
мешканців село процвітає, місцеві підприємці
дбають про його благоустрій. Великокучурівчани беруть участь у міжнародних проектах, тож
за допомогою грантових коштів реконструювали дитячий садок, почали реалізувати проект зі
збору сміття в своєму населеному пункті.
Перша письмова згадка про Великий Кучурів датується 1422 роком, коли молдавський
господар Олександр Добрий подарував його
боярину Богушу. Проте село має значно глибшу
історію: у центрі села археологи знайшли навіть рештки поселень трипільської культури,
а в урочищах Стінка й Селище – культури карпатських курганів. Нині тут живуть нащадки
українців, румунів, німців, поляків, євреїв, які
у різні часи населяли лівий берег місцевої річки
Дерелуй.
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Великому
Кучурову – 590
років
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інвестиції в майбутнє – у розвиток
нашого краю і України». За його
словами, тут здобуватимуть освіту
обдаровані діти соціально-незахищених категорій, діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського
піклування, діти, які перебувають
під опікою та діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. Михайло
Папієв окремо відзначив, що в ліцеї
створено медичну службу, яка опікуватиметься здоров’ям ліцеїстів,
а також служби юридичного і соціального захисту дітей та з питань
техніки безпеки.
Валерій Хорошковський та Михайло Папієв ознайомилися з умовами навчання у новому закладі,
поспілкувалися з педагогічним та
учнівським колективами, оглянули
спальний і навчальний корпуси.
Перший віце-прем’єр-міністр України подарував новоствореному

Прес-служба Чернівецької облдержадміністрації

навчальному закладу чималу бібліотеку з власних книжок. Також
Валерій Хорошковський і Михайло
Папієв подарували ліцею інтерактивну дошку та комп’ютерний клас.
Довідка: У 2011 р. комунальний заклад «Чернівецька обласна
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» реорганізований
у комунальну обласну загальноосвітню школу-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих
дітей». Заклад є науково-експериментальним майданчиком Інституту
післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області і розрахований
на 250 учнів. У перший рік навчання у ліцеї буде два 8-их класи по
32 учні з профільним поділом на 4
групи: природничо-математичну,
інформаційно-технологічну, суспільно-гуманітарну та іноземної
філології.

Молочну продукцію із
В Україні вводяться обмеження на
рекламу безрецептурних препаратів замінниками спеціально
МОЗ опублікував список із 326 ліків,
рак, хронічне безсоння, цукровий діабет,
позначатимуть
реклама яких заборонена. Зокрема, це
ожиріння, еректильну дисфункцію.
ліки, що спричиняють звикання, містять
наркотичні й психотропні речовини, призначені для лікування дітей віком до 12
років, а також для прийому під час вагітності
й лактації. Крім того, до переліку потрапили
препарати, що лікують туберкульоз, венеричні захворювання, надзвичайно небезпечні інфекційні захворювання, ВІЛ/СНІД,

У переліку опинилися популярні АЦЦ,
«Корвалол», «Парацетамол» і «Солпадеін». З 326 ліків, заборонених до реклами,
більше 100 вироблені в Україні. Серед
великих виробників обмеження торкнуться
компанії «Фармак» (у списку 14 її препаратів), групи компаній «Здоров’я» (12) і
«Дарниці» (6).

Середньостатистична українська сім’я
платить неблагополучним батькам, щоби
ті народжували та виховували дітей
А ті пропивають державні гроші,
сплачені державою на дитину
Сьогодні за першу дитину держава
платить 27 тис. грн., а за третю – 110 тис.
грн. Якщо в родині троє малолітніх дітей,
батьки отримують більше 3 тис. грн. на
місяць. Тож не дивно, що неблагополучні
подружжя намагаються вирішити свої
матеріальні проблеми за рахунок народження дітей, інформує «Дело». Більшу
частину грошей батьки витрачають на
горілку й закуску, а їхні діти виростають
майже безпритульними. Це особливо
поширене в невеликих містах і селах, де

практично відсутній контроль із боку соціальних служб. У кожному населеному
пункті можна знайти сім’ю з групи ризику.
Сім’ї, які відповідально ставляться до
народження та виховання дітей, часто не
наважуються заводити більше одногодвох дітей (як правило, такі батьки працюють, а значить, платять податки). Натомість у неблагополучному середовищі
вже виникла «мода» на багатодітність, бо
ж менше трьох – «нерентабельно». Виходить, що середньостатистична українська
сім’я платить неблагополучним батькам,
щоби ті народжували і виховували дітей.

Для раннього виявлення
алкогольних і
наркотичних проблем
МОЗ запровадило огляд
школярів

Передбачено, що під час обов’язкових профілактичних медичних оглядів медики проводитимуть щорічне
опитування учнів шкіл та їхніх батьків. «З цього року в
Україні запроваджується новий додатковий компонент до
профілактичного огляду школярів – на вживання дитиною алкоголю, наркотиків. Уже затверджено спеціальну
інструкцію й приблизний перелік запитань», – зазначила
начальник Управління охорони материнства, дитинства та
санаторного забезпечення МОЗ Олена Терещенко.

За гратами, але за
партами
У Сокирянській виправній
колонії новий навчальний рік
розпочали 164 засуджені
У Сокирянській виправній колонії №67 розпочався
новий навчальний рік у вечірній школі для засуджених.
Нинішнього 1 вересня до навчання узялися 164 засуджені.
Вечірня школа у Сокирянській колонії – ІІ-ІІІ ступенів.
Тут створені всі умови для повноцінного та якісного навчального процесу та отримання засудженими документів
про освіту.
За час функціонування школи в Сокирянській колонії
документи державного зразка про здобуття відповідної
освіти отримали 647 засуджених, з них 395 осіб – про базову
середню освіту та 252 – про повну загальну середню освіту.
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кримінал

Х

одив на цвинтар... обкрадати
літніх жінок. Серед білого дня поблизу входу на кладовище по вул. Червоноармійській незнайомець напав на
пенсіонерку, яка йшла відвідати могили
рідних, вихопив у неї торбинку з мобільним
телефоном, цифровим фотоапаратом і
косметичкою. Не встиг грабіжник відбігти й на 100 метрів, як його затримали
міліціянти. Цвинтарним злодієм виявився 20-річний житель смт. Красноїльськ
Сторожинецького району. Правоохоронці
довели його причетність до серії крадіжок
на кладовищі, тож вироком суду молодик
вирушив до в’язниці на 3 роки й 2 місяці.

А
Міністерство аграрної політики розробляє законопроект,
який передбачає, що молочна продукція, виготовлена з використанням замінників, буде розміщуватися на окремих полицях
і стелажах магазинів і спеціально позначатися. Зокрема, переробники молока будуть зобов’язані розміщувати на упаковках
молочних продуктів, вироблених із додаванням замінників
молочних інгредієнтів, відповідний напис. Використання в назві
таких продуктів слів, похідних від традиційних назв – «сирок»,
«сметанка» – пропонується заборонити.
Такий закон дасть змогу споживачам відрізняти натуральні
молочні вироби від продуктів, виготовлених із використанням
замінників, а роздрібні ціни на них будуть знижені. Крім того,
закон підтримає сумлінних вітчизняних виробників і переробників молока.

Облаштування теплих туалетів у
школах покладуть на плечі батьків
Заступник голови ВРУ Микола Томенко заявив про збір директорами шкіл
грошей учнів на облаштування в сільських
школах теплих туалетів. За його словами,
на тлі тотальних проблем в освіті загалом і
сільській зокрема, крім уже традиційного
податку з батьків на ремонти шкіл, для
батьків запровадили ще один податок – на
туалети. Як повідомляє «Дело», політик
зазначив, що в освіті є багато важливіших проблем, наприклад, нестача коштів
для виплати заробітної плати вчителям,
а активна боротьба Уряду за встановлення теплих туалетів є лише частиною
передвиборної кампанії. Нині теплими

Н

а хабарі затримали викладачку
буковинського вишу. Слідчі прокуратури спільно з оперативними працівниками
УМВС України в області затримали на хабарі
начальника навчального відділу одного з
чернівецьких вузів. Жінка вимагала й отримала за поновлення на навчанні студентки
юридичного факультету цього навчального закладу 500 доларів США. Прокуратура порушила кримінальну справу.

Т

туалетами забезпечені сільські школи
тільки в 3 областях – Дніпропетровській,
Миколаївській та Донецькій.

Владники знову обіцяють
освіті золоті гори

До кінця цього року зарплата педагогів
буде збільшуватися двічі – від 1 вересня й
від 1 листопада. Про це заявив міністр освіти
і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник
на конференції педагогічних працівників.
Він зазначив також, що від 2010 року
за підтримки Президента України та з ініціативи педагогів у країні стало більше на 651
дитячий заклад. Тільки в першому півріччі

втівки «Роззував», викрадаючи
колеса з «титанами». 26-річний
водій однієї зі служб радіотаксі в Чернівцях, обслуговуючи пасажирів, не забував
і про додатковий заробіток: відслідковував іномарки, які господарі залишали на
ніч у дворах багатоповерхівок, і викрадав із них колеса з титановими дисками.
Йому вдалося обікрасти лише два авта,
спричинивши їхнім власникам збитків
на 14,5 тис. грн., а на третій спробі його
затримали правоохоронці. За ці крадіжки
суд призначив таксистові покарання у
вигляді позбавлення волі на 3,5 роки.

поточного року відновлено роботу 199 закладів. Як результат, загалом це дозволило
створити 171 500 нових місць у дитсадках,
сказав Д.Табачник. За словами міністра, за
два роки здійснені революційні кроки щодо
створення нових державних стандартів для
початкової, середньої та старшої школи.
Зокрема, це стосується вивчення іноземної
мови: за новими стандартами введене вивчення іноземної мови з 1-го класу й другої
іноземної мови – з 5-го.
Тільки от Чернівецька область добре
пам’ятає так звану реорганізацію Чудейської
школи-інтернату та будинку вчителя, а
батьки школярів знають справжній зміст отих
«революційних змін» в освіті, коли зруйноване старе й нібито створене нове зовсім не
означає покращення.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житлові будівлі, літА, загальною площею 53,6 м.кв, та літ Б, загальною площею 47,6 м.кв, які
складаються із сараю (літ. В), вбиральні (літ. Г), огорожі №1-2, криниці № 3, що є власністю Плотнік А.В. (Чернівецька обл.,
Хотинський р-н, с. Зарожани, код 2664422340). Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВМА №034636 від
14.10.2008.Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани. Житлова будівля літ.А складається з:
погріб площею – 11,90кв.м, коридор – 4,50кв.м, кімната – 8,30кв.м, 2-га кімната – 8,30кв.м, кухня – 9,30кв.м, 3-я кімната –
19,60кв.м. Житлова будівля літ.Б складається з: коридор – 5,50кв.м, 1-а кімната – 17,30кв.м, кухня – 6,20кв.м, 2-а кімната
– 16,60кв.м. Фундаменти житлових будівель – камінь, бутобетон, стіни – саман, цегла, покрівля – терніт, шифер, опалення
пічне, електроосвітлення в наявності. Фундаменти сараю, вбиральні, - бутобетон, камінь, стіни – саман, дошка, покрівля –
черепиця, шифер. Огорожа – металева, криниця – камінь. Земельна ділянка – 0,25га, перебуває в користування боржника.
Стартова (початкова) ціна – 168000,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612103 від 01.08.12)Гарантійний внесок – 8400,00 грн без
ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Наші люди» м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 31.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження
на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу:
гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на
24 вересня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани., в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 24 вересня 2012 р. до 11:00 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 37313001002793 в ГУДКУ у Чернівецькій обл., МФО 856135, код 34907644 одержувач: Відділ державної виконавчої
служби Хотинського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська,2А.

ак полюбляв рибу, що аж ловив її
сітками… У ніч з 26 на 27 серпня на
березі Дністра, в урочищі «Вишнева» села
Ломачинці працівники Сокирянського райвідділу міліції затримали браконьєра. Ним
виявився 35-річний житель Хмельниччини,
який ловив рибу забороненими засобами: в
нього вилучили три риболовні сітки 50 метрів завдовжки кожна. Ведеться слідство.

Д

о святкування Нового року готувалися заздалегідь. Чернівчанка з
14-річною донькою обкрадали продавців
Калинівського ринку: дівчинка відволікала
продавців, приміряючи одяг, а її мати тим
часом викрадала гроші з контейнера. Жінку
затримали на «гарячому» з викраденим
гаманцем. Правоохоронці встановили її
причетність до 21 крадіжки. Під час обшуку
помешкання злодійки виявили новорічну
ялинку, яка замість іграшок була прикрашена справжніми доларовими купюрами.
Вилучили також велику суму грошей.

У

вазонах стало модно вирощувати…
коноплі. Під час проведення операції
«Мак» у Чернівцях правоохоронці виявили й вилучили 16 кущів коноплі, які на
власному балконі у вазонах вирощувала
пенсіонерка. Жінці інкримінували незаконний посів і незаконне вирощування
конопель. Вироком Шевченківського
районного суду «городницю» засуджено до штрафу в сумі 1700 гривень.

Г

уляючи парком, вирішив «підзаробити». На головній алеї парку культури
й відпочинку в Хотині нетверезий молодик
несподівано напав на 20-річну дівчину:
ударом кулака в обличчя повалив її на бруківку й забрав гаманець. Та поруч із місцем
злочину на лавці відпочивали хлопець і
дівчина. Юнак не лише затримав грабіжника – 16-річного місцевого жителя, учня
професійного ліцею, але й доставив до райвідділу міліції. За скоєне неповнолітній зловмисник на півтора роки відбув до виховно-трудової колонії. Він повинен також відшкодувати заподіяні потерпілій матеріальні
й моральні збитки в сумі 6850 гривень.
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З

а перше півріччя на Буковині
створили близько 10 тис. робочих місць. Зокрема, в галузях
економіки – 2,6 тис., фізичними особами-підприємцями – 7,1 тис. Найбільше
новостворених робочих місць з’явилося
на підприємствах і в приватному секторі економіки Чернівців – 4,5 тис.

Ч

ерез водопровідні мережі в Чернівцях втрачається майже половина води. Фактичні, а також необліковані втрати води в Чернівцях за перше
півріччя цього року складали 43,4% з
причини зношеності мереж, повідомляє
КП «Чернівціводоканал». З 405,8 км
мереж водопроводу 159,8 км перебувають у технічно незадовільному стані.

Ч

иновники кажуть, що в буковинських медиків зросли зарплати.
За словами губернатора М.Папієва, за
останній рік заробітні плати працівників
медичної сфери краю зросли на 40%,
а, отже, при збереженні такої позитивної тенденції, медпрацівники вже
найближчим часом матимуть такі заробітні плати, які отримують їхні колеги в
Європі. Тож, може, невдовзі медицина
для пацієнтів стане безоплатною?

У

Чернівцях оголосили осінній місячник благоустрою. Від 3 вересня
до 3 жовтня підприємства, навчальні
заклади, громадські організації, установи,
населення прибиратимуть парки, сквери, цвинтарі, ринки, дитячі й спортивні
майданчики, прибережні смуги річок.

Щ

е 6 книжок буковинських авторів
надрукують за кошти бюджету.
Зокрема, додатково профінансують видання «Веселі байки» О.Гнатчук, «Апостол
черні» О.Кобилянської, «Магія слова для
всього живого» Н.Бабич, «Інформаційний
простір Буковини» Д.Миронюка, «Гуцульські мотиви у творчості Августи Кохановської» та «Фольклористи Буковини».

Н

ові хлібні кіоски з’являться на
околицях Чернівців. У віддалених районах міста й там, де не вистачає
продуктових магазинів, до кінця року
збудують 9 хлібних кіосків. Там продаватимуть хлібобулочні й кондитерські
вироби ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» і найнеобхідніші продукти харчування – молочні вироби й крупи.

М

едуніверситет відкрив новий навчальний корпус. Учбове приміщення БДМУ розташоване по вул. Текстильників, 1. Там навчатимуться понад 400 студентів другого, третього й четвертого курсів спеціальності «Сестринська справа».

Ч

ернівецька й Херсонська ОДА
домовилися активізувати співпрацю. Зокрема, йдеться про торговельно-економічну, науково-технічну
й гуманітарно-культурну сфери. Підписана двостороння угода передбачає
розширення взаємовигідної економічної співпраці, забезпечення умов для
спільної підприємницької діяльності.

У

Чернівцях з’явиться пам’ятна
дошка художниці Одарці Киселиці. З нагоди 100-літнього ювілею від
дня народження Заслуженої художниці України на фасаді будинку, де вона
проживала – по пр. Незалежності, 103
– встановлять меморіальну дошку.

Н

а Буковині визначили кращих охоронців-кінологів. У змаганнях з багатоборства зі службовими собаками серед
кінологів установ виконання покарань
краю собаки виконували різні команди, долали перешкоди, демонстрували
рівень підготовки з виявлення та затримання злочинця за його слідами.
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Версі ї

Будинок офіцерів намагаються захопити рейдери?
У вівторок до Господарського суду в Чернівецькій
області прийшли люди з плакатами «Ганьба військовому
прокурору та голові Господарського суду», «Руки геть
від підприємців», «Припинити рейдерський захват
пам’ятки архітектури «Будинку офіцерів». З’ясувалося,
що це підприємці, які орендують приміщення в Будинку
офіцерів. Вони стверджують, що «офіцерку» – ласий
шматок у центрі міста – намагаються захопити рейдери.
Будинок офіцерів – власність
держави. Опікується цією будівлею Міноборони. Воно й передало
приміщення в оренду ТОВ «Терра
ностра», яке, в свою чергу, здає
його в суборенду, тимчасове користування чернівецьким підприємцям.
Оскільки тут вельми зручне місце
розташування, приватні підприємці
охоче облаштовували в будівлі на
Театральній площі свої офіси. На
1 квітня цього року приміщення
під офіси в Будинку офіцерів винаймали понад 120 підприємців, нині
– близько восьми десятків.
– Люди налякані – фінансовою
інспекцією й військовою прокуратурою проти кожного підприємця
порушено окрему справу, ледь не
щодня приходять військові й кажуть
забиратися геть, тож підприємці
почали самі з’їжджати: аби подалі
від проблем, – каже власник ТОВ
«Терра ностра» Наталя Тропман.
– Складається враження, що все
це відбувається не просто так: за
спиною тих, хто намагається вижити нас із Будинку офіцерів, стоїть
якийсь «сірий кардинал», який має
на меті прибрати до рук цю будівлю.
За словами пані Наталі, «Терра
ностра» щодня отримує від військової прокуратури, СБУ, Господарського суду цілі пакунки листів,
у яких від її компанії вимагають

розірвати з підприємцями угоди
на оренду приміщень, тимчасове
користування й обслуговування.
Основний орендар «Терра ностра»
й підприємці, які уклали угоди з цим

товариством, вирішили не сидіти,
склавши руки, й не чекати, доки
одного дня Будинок офіцерів стане
чиєюсь приватною власністю – вони
прийшли на розмову до голови
Господарського суду Чернівецької
області.
– Така ситуація виникла внаслідок того, що прокуратура за результатами перевірок, що провела
фінансова інспекція області, вбачає
в угодах ТОВ «Терра ностра» з підприємцями, непрозору ситуацію
в плані розподілу коштів і надхо-

джень їх до державного бюджету,
– каже голова Господарського
суду Чернівецької області Борис
ЖЕЛІК. – Далі справу вирішуватиме суд і, незалежно від того, на чию
користь буде прийняте рішення,
ніхто з підприємців не буде позбавлений права укласти угоду на ту ж
саму оренду. Щоправда, можливо,
буде переглянутий розмір орендної
плати й змінений її отримувач.
На запитання, чому позиваються не тільки на «Терра ностра», а й
на кожного підприємця, який уклав
угоду з цією компанією, Борис Желік відповів, що кожна справа – це
окрема ситуація, тож і розглядати
на предмет законності укладення

угоди їх треба окремо. А угода може
вважатися законною тільки тоді,
коли є згода Міноборони, вказана
квадратуру приміщення, розмір
орендної плати. Якщо, скажімо,
розмір орендної плати не вказаний,
угода не чинна.
– Надані «Терра ностра» послуги й отримані від вас кошти – це
небо й земля, – звернувся пан Желік
до підприємців. – Ці кошти мали б
надійти до державного бюджету, а
не до кишень працівників компанії.
Тільки коли буде остаточне рішення

Неякісний бензин вкорочує вік
не тільки двигунам, а й українцям
Весь неліквід сусідні держави завозять до України,
яка поступово перетворюється на зливну яму. Від
низьких стандартів якості бензину потерпають не тільки
двигуни автівок, а й мешканці міст: на вулицях практично
нічим дихати. А додайте сюди ще затори на шляхах
і непровітрюваність, зокрема, чернівецьких вулиць.
Протягом минулого тижня мешканці обласного центру
особливо відчули це на собі…
…Гуляючи лісом, раптом відчула
бензин, який різко вдарив у ніс. Автівка була так далеко, шо я її навіть
не бачила. Тоді подумалося: а чим
же ми дихаємо в місті, коли навіть не
помічаємо цього жахливого запаху?
Втім, не помічаємо, коли ходимо
вулицями.
Зате відкрити кватирку чи вікно
жителям, приміром, проспекту Незалежності чи вул. Головної, якщо
будинок стоїть поруч із проїжджою
частиною, можна лише між другою
і четвертою годинами ночі. Бо інакше почуватимешся не в квартирі, а
на АЗС.
Натомість хочу розповісти про
одну пригоду, що сталася зі мною в
Римі. Разом з племінницею відводила онука до школи. Потім ми з нею
пішли на автобусну зупинку, щоби
добратися до центру вічної столиці.
І там дізналися, що автобусники
оголосили кількагодинний страйк.

Довелося чекати. А зупинка була в
унікальному місці – між двома швидкісними дорогами, якими машини
мчали безперервно. Мені здалося,
що, коли ми тут залишимося бодай
на півгодини, то впадемо від отруєння вихлопними газами. Племінниця
мене заспокоїла: «Не переймайтеся,
тут зовсім інший бензин. У нього
навіть колір зелений». І справді, ні
запаху не відчула, ні запаморечень,
хоча практично стояли посеред
автобану.
Тоді вперше й замислилася: а на
чому ж їздять наші українські автолюбителі та професіонали?
Як пояснив мені інкогніто один
з чиновників, якісний бензин до
України не пускає влада.
Таку ж думку висловив і директор консалтингової групи «А-95»
Сергій Куюн.
– Україна постійно відкладає
прийняття підвищених вимог до

якості бензину, який надходить на
вітчизняний ринок. Наслідком цього
є завезення з сусідніх держав низькоякісного продукту-неліквіду. Ми
бачимо багато російського дизельного пального стандарту «Євро-2»
і «Євро-3», так само є партії інших
неліквідів. Україна потрохи перетворюється на зливну яму. Навколо
нас у всіх країнах стандарти стають
більш жорсткими. Тому куди дівати
неліквідний товар? Туди, де його
продаж дозволений, – наголосив
він, – пише Gazeta.ua.
Відповідаючи на запитання,
чому українські чиновники не хочуть
запровадити підвищені вимоги до
якості бензину, фахівець зазначив,
що одне з підприємств «Нафтогазу»
випускає пальне низьких стандартів, тому зміна правил призведе до
його зупинення.
Куюн також нагадав, що уперше перехід на підвищені стандарти
якості планувався ще 2007 року.
Тепер плани перенесли на 2013 рік,
а в проекті технічного регламенту,
який сьогодні обговорюється в уряді, цей перехід запланований аж на
2017 рік.
Натомість Міненерго пропонує
відкласти перехід на бензин стандарту Євро-4 аж до кінця 2020 року.
Тож іще довгих 8 років українці заправлятимуться бензином, який вкорочує вік двигунам та людям. Бензин

суду за цією справою, може розглядатися можливість переукладення
угод.
А доки триває судова тяганина,
кому справді непереливки – то це
підприємцям. Бо ж вони цілком
сумління укладали угоди з орендодавцем, сплачували орендну плату,
а тепер можуть опинитися «біля
розбитого корита», адже чи захоче
наступний орендодавець надавати
їм це приміщення в подальшу оренду. Та й за якою ціною!
– На якій підставі ми повинні
йти до суду, якщо справа стосується
ТОВ «Терра ностра», – обурюється
власник однієї з будівельних фірм,
яка винаймає приміщення в Будинку офіцерів, пан Борис. – Як ми
взагалі можемо фігурувати в цьому
суді й бути відповідачами за чужою
справою?
Фірма, що спеціалізується на
ремонтних роботах і торгівлі будматеріалами, тут від 2004 року. Минулої суботи саме завершили ремонт,
занесли останню шафу й заїхали в
оновлений офіс, а вже в понеділок
їм сказали пакувати речі.
– Моя фірма «оселилася» в Будинку офіцерів близько шести років
тому, – долучається до розмови пан
Віталій. – Працює в нас двадцять
людей. Тільки нещодавно вклали
в ремонт 350 тис. грн., а вже сьогодні договір оренди фактично
розірваний і виявляється, що треба
виїздити. Гроші ніхто просто так
втрачати не збирається, тож будемо боротися, щоби наші права
були дотримані, бо ж ми нічого не
порушили.
Остаточну крапку в цій справі
поставить суд. І підприємці сподіваються, що суд буде справедливим.
Але справедливим не для когось, а
по совісті.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версій»

низьких стандартів містить багато
домішок: більше сірки та інших шкідливих речовин. Таким чином водії
заливають в баки неякісне пальне.
А нещодавно на сайті Міненерговугілля з’явився проект постанови
уряду «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,
суднового та котельного палив»,
розроблений цим відомством. Згідно
з проектом техрегламенту, термін
для введення в обіг автомобільних
бензинів класу Євро-5 – не обмежений.
Варто зазначити, що навіть після
2020 року, коли документ нібито має
набути чинності, трейдери зможуть
продавати ще протягом 3-х років
виготовлене раніше пальне.
Україна вже неодноразово відкладала перехід на підвищені стандарти якості бензину, кожні півроку
продовжуючи дію старих. Останній
раз набути чинності нові стандарти
якості для виробництва бензину в
Україні «Євро-4» і «Євро-5» повинні
були з 1 липня цього року.
Джерело в Міненерго пояснило
це тим, що високий попит на низькоякісне і більш дешеве паливо спостерігається з боку сільгоспвиробників.
Зі свого боку, експерти вважають,
що нові стандарти постійно відкладають, бо державна компанія
«Нафтогаз» випускає лише пальне
низьких стандартів.
Утім, вітчизняні перевізники
та автолюбителі стверджують, що
українське пальне було б непоганим,
коли б його не розбавляли…

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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«Мій пацан»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Земельна ділянка
за кадастровим номером 7321055100:01:001:0032, площею 0,1270 га з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд, на якій розміщені цегляний одноповерховий з мансардою житловий будинок
літ. «А», загальною площею 303,50 кв.м.; цегляний одноповерховий житловий будинок,
літ. «Б» загальною площею 85,20 кв.м. та господарські будівлі та споруди. Розташовані за
адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Сокирянська, 2Д.
та є власністю Лупуляка Владислава Івановича (смт. Глибока, вул. Сокирянська, 2Д, код
2721221272). Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками,
забезпечена мережами освітлення, газопостачання, водопостачання (криниця), каналізації
(вигрібна яма), гравійною під’їзною дорогою перефирійної частини селища. Житловий
будинок літ.А площею 88,60кв.м, житловий будинок літ. Б площею 43,90кв.м. Матеріали
стін будівель та споруд – цегла, убиральня – цегла, сарай – дошка, колодязь – бетонні
кільця, вимощення – тротуарна плитка, бетон, огорожа – метал. Майно належить боржнику
на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД №079164
від 20.02.2008р., договору купівлі продажу на нерухоме майно серії ВЕХ №066495 від
09.08.2007р.. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 900927.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612067 від
13.06.12)Гарантійний внесок – 45046.35 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний
банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244. По лотам обмеження на використання
загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для
філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 24 вересня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: Чернівецька
обл., смт. Глибока в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 24
вересня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО
856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383
33 39. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Жанр: комедія
Режисер: Шон Андерс
У ролях: Адам Сендлер,
Джеймс Каан, Сьюзен Сарандон
Країна: США
Бюджет: 70 млн. дол. США
Тривалість: 116 хв.
Вікові обмеження: 18

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – домоволодіння з господарськими будівлями та спорудами та земельна ділянка загальною площею 0,2490 га., розташовані за адресою: с. Валя Кузьмін по вул. 8-го березня, Глибоцького р-ну, Чернівецької
області., що належить на праві власності Луцу Дмитру Георгійовичу (вул. 8-го березня, с. Валя Кузьмін, Глибоцького р-ну, Чернівецької області, код 2307205358). Домоволодіння
складається з саманного житлового будинку літ.А загальною площею – 37,40кв.м, цегляного двохповерхового житлового будинку літ.Ж загальною площею – 152,90кв.м, господарських будівель та споруд в переліку: гараж літ.Б площею забудови – 31,60кв.м, сарай літ.В – 27,30кв.м, сарай літ.Г – 39,60кв.м, сарай літ.Д – 42,70кв.м, вбиральня літ. Е, погріб літ.
ПГ., огорожа №1-2, криниця №3. Жиловий будинок літ.А складається з: коридор – 4,30кв.м, кухня – 7,50кв.м, 1-а кімната – 10,60кв.м, 2-а кімната – 6,40кв.м, 3-а кімната – 8,60кв.м.
Будинок літ.Ж складається з: коридор – 9,00кв.м, коридор – 15,90кв.м, 1-а кімната – 16,70кв.м, 2-а кімната – 12,10кв.м, кухня – 12,10кв.м, кладова – 7,80кв.м, 3-а кімната – 26,30кв.м.
Мансарда складається з: коридор – 15,90кв.м, 1-а кімната – 16,50кв.м, 2-а кімната – 16,30кв.м. Фундаменти бетонні, цегляні, стіни – саман, цегла, ракушняк, дах – шифер. Технічний
стан житлової забудови характеризується як добрий з ремонтом, господарських будівель та споруд – задовільний. Домоволодіння розташовано на земельній ділянці за кадастровим
номером 7321080500:01:002:0049 площею 0,2490 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку. Земельна ділянка з незначним ухилом, з
задовільними фізичними характеристиками, забезпечена мережами електроосвітлення, водопроводу та каналізації, розташована в районі житлової забудови центральної частини
населеного пункту. Під’їздна дорога з твердим покриттям. Майно належить боржнику на підставі: Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САА № 797026 від 26.03.2004,
державного акту на земельну ділянку ЧВ № 080204 від 10.08.2004 року.Стартова (початкова) ціна – 693093.60 грн. (без ПДВ) (договір № 2612075 від 27.06.12).Гарантійний внесок –
34654.68 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ „Державний ощадний банк України” Філія – Чернівецьке обласне управління (м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 244).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для
житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 26 вересня 2012
р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Валя Кузьмін, в приміщенні селищної ради.Остаточний термін подачі заяв 26 вересня 2012 р. до 10:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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.

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 Вчимося легко.
06.45 М/ф.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Невiдоме вiд вiдомих.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.10,11.50,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.20,12.20,13.10,15.30,21.25
Погода.
09.25 Контрольна робота.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.30,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Темний силует.
12.35 Право на захист.
13.00 Армiя.
13.20 Х/ф «713-й просить посадку».
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Агро-News.
15.55 Х/ф «Синдикат 2».
18.10 Справжня Україна.
18.45 Сiльрада.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя «Руський
блок».
19.30 Фестиваль «Зустрiч друзiв.
Одеса».
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя «Народнотрудовий союз України».
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Плюс-мiнус.
21.30 Країну - народовi!
21.50 Смiшний та ще смiшнiший.
22.15 Лiтнiй жарт з К. Новиковою
та Є. Смолiним.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Сiльрада.
01.45 Д/ф «Надiя».
02.20 ТелеАкадемiя.
03.20 Запам`ятай.

03.25 Х/ф «Мiсяць i озеро».
05.00 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,00
.55 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.05,10.50,04.15 Т/с «Слiдаки».
11.15 «Знiмiть це негайно».
12.35,05.00 «Iлюзiя безпеки».
13.45 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.25 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття Чорної перлини».
01.10 Х/ф «Шторм». (2).

IНТЕР

05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.20 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi».
13.15,21.00 Т/с «Анна Герман».
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».
23.15 «Позаочi».
00.15 Т/с «Пiд прикриттям». (2).
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 Х/ф «Код убивства: Полювання на кiлера». (2).
04.05 Д/ф «Жадiбнiсть. Увага,
акцiя!»
04.55 «Знак якостi».

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.45,01.50,02.20 Погода.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.15,01.10
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,01.55 Факти.
09.35,19.20,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.35 Х/ф «Кохання у великому
мiстi».
12.35 Анекдоти по-українськи.
13.05 Х/ф «О.Р.У.Ж.И.Е».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Мій пацан» 16:50, 21:30; Спадок Борна 09:50, 12:10, 14:30, 19:00.
Малий зал: «Медальйон»: 14.40, 19.40; «Вождь різношкірих»: 16.20; «ЕкстраМен»:
12.50, 21.20; «З/Л/О»: 18.00; «Молоді серця» 11:10.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Спадок Борна»: 11.30, 15.50, 22.00. «Паранорман» 3D: 14. 00, 18.20, 20.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Спадок Борна» 10.00, 12.10, 15.30, 19.40, 22.00; «Воруши ластами 2» 3D:
12.10, 13.50, 18.00.
Малий зал: «Паралельні світи»: 10.30, 14.00, 17.30; «Нестримні 2» 12:20; «Холостячки»:
15.50, 19.20, 21.00, 22.40.
ПАБ «PUBLIK»
06 вересня: гурт «M-jazza», м. Чернівці (20.00) та проект «Колекція снів і злив»
(23.00). У рамках фестивалю «MERIDIAN CZERNOWITZ.
07 вересня: шпигунська вечірка з гуртом «Пестициди», бармен-шоу, конкурси,
10% знижки на пивні закуски.
08 вересня: «Zapaska», м. Київ.
09 вересня: «The Groove Company», м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Жива фарба». Приватна студія живопису. Відкриття 12 вересня о 16.00.
«У пошуку». Виставка живопису Наталії Гаврилець. Відкриття 14 вересня о 16.00.
Фотовиставки В. Тарновецького, С. Лопатюка, та Б. Тутельмана (у рамках фестивалю «Meridian Czernowitz»).
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
7 вересня, 18.30: концерт Академічного симфонічного оркестру (диригент – Тара
Курило).
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА
Книжкова виставка «Чернівецький меридіан. Літературні гості міста» – твори
учасників літературного фестивалю та публікації про перебіг подій (відкрита на
абонементі).
8 вересня: книжкова виставка «Мистецтво кіно. Глядач» до дня українського кіно.
«День, коли здригнувся світ» – до дня пам’яті жертв теракту в Нью-Йорку 11 вересня
2001 р. (відділ літератури іноземних мов).

10 вересня

16.35 Т/с «Опера».
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Хокей. Континентальна
лiга: ХК «Лев» Прага - ХК «Донбас» Донецьк.
22.15 Факти. Пiдсумки дня.
22.50,02.25 Свобода слова.

5 КАНАЛ

Профiлактика.
14.00 «Програма передач».
14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35 «Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,02.00,04.00 «Час
новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
18.50,23.40,00.30,03.25 «Час
спорту».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
«Бiзнес-час».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
23.45,00.40,02.35,03.35,04.35
«Огляд преси».
03.40 «Ранок iз зiркою».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.50, 16.55, 0.05, 4.05 Гороскоп
7.00, 7.40, 14.10, 14.40, 17.00,
5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.55, 14.00, 15.55, 17.25,
22.05 Гороскоп
8.25, 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 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 3.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «ЧЕРНІВЦІ»

07.00,07.30, 08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00,

5

10.09 -16.09.2012

19.30,01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 , 0 8 . 5 5 ,
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25
«Погода»
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
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 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хенд мейд»
18.00 «Один день»
19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Король сноуборду»
(1)

ТРК «УКРАЇНА».

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,21.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Сiльський
учитель».
15.35,02.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.35 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Особливо небезпечний». (2).
00.10 Х/ф «Двiйник». (2).
02.40 Т/с «У полi зору 2»(2).
03.40 Т/с «Дорожнiй патруль 8».
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, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д\фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 21.30, 05.00
«Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань».
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д\\фільм «Дні, що змінили
світ»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм

понеділок
понеділок
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.35 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012»
19.30 Телерадіомарафон
21.45 «Служба розшуку дітей»
22.25 «Святині Буковини»
23.05 Д/фільм «Мальовнича
планета»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.10, 20.50 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.50 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.55 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Твою маму!
12.35,18.45 Маша та моделi 2.
13.20,20.25 Дайош молодьож!
13.45 Т/с «Маргоша».
14.45 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
15.50,00.50 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу 2.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25 Богiня шопiнгу.
19.50,01.15 Досвiдос.
21.50 Одна за всiх.
22.15 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.20 Слава зi Славєком
Славiним.
23.30 Дурнєв+1.
00.05 М/с «Масяня». (2).
00.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.40 До свiтанку.

НТН

06.00 Х/ф «Вовча зграя».
07.30,03.45 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Сам собi
суддя.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО».
15.00 Т/с «Каменська 3».
18.30 «Правда життя». Курортна
халепа.
19.00,00.00,02.15,04.20 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Свiдок.
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Огр». (3).
02.45 «Речовий доказ».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детек-

тив».
06.10,00.40 Т/с «Комiсар Рекс».
06.55 «Усе буде добре!»
09.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 Х/ф «Батькiвський
iнстинкт».
14.45 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Куб 3».
22.40 «Детектор брехнi 2».
23.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Два капiтани».
03.35 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.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
13.35,14.35 Kids` Time.
13.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Врятувати Грейс 3».
(2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Сумний П`єро.
03.50,04.40,05.10 Зона ночi.
03.55,04.45 Богдан Хмельницький.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Х/ф «Їх помiняли тiлами».
12.40 Т/с «Кайл XY».
15.20 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Побачення наослiп».
(2).
02.25,04.00 «Нiчне життя».
03.40 «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 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 Вчимося легко.
06.45 М/ф.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Невiдоме вiд вiдомих.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.20,10.55,12.20 Погода.
09.25 Свiтло.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 Д/ф.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.50 Х/ф «Салют, Марiє!»
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Ближче до народу.
15.55 Х/ф «Синдикат 2».
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Українська партiя
«Зелена планета».
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя «Україна
майбутнього».
21.15 Плюс-мiнус.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Достоєвська
дiвчинка».
02.25 ТелеАкадемiя.
03.25 Запам`ятай.
03.35 Х/ф «Не той».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2

3.15 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.15,11.00 Т/с «Слiдаки».
11.25 «Знiмiть це негайно».
12.45,04.45 «Iлюзiя безпеки».
13.55 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Мамо, я одружуюсь?»
21.30 «Мiняю жiнку 6».
23.30 Трилер «Небезпечно жити
на Лейкв`ю». (2).
02.05 Х/ф «Шторм».
IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
Профiлактика.
14.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Анна Герман».
18.00 Новини.
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
20.55 «Спорт у Подробицях».
21.00 Футбол. Збiрна Англiї збiрна України.
00.00 Т/с «Пiд прикриттям». (2).
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.30 Х/ф «Виродок».
04.05 Д/ф «Жадiбнiсть. Цiни».
04.50 «Знак якостi».
ICTV
05.10,06.40,02.10,03.25 Погода.
05.15,08.45,03.00 Факти.
05.30,04.15 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.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.25,16.35 Т/с «Опера».
12.30 Анекдоти по-українськи.
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 Т/с «Рубiкон».
03.30 Т/с «Пiд прикриттям 2».

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 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 Вчимося легко.
06.45 М/ф.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Невiдоме вiд вiдомих.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.20,10.55,12.20,15.30 Погода.
09.25 На зв`язку з урядом.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.45 Наша пiсня.
13.30 Х/ф «Балтiйське небо».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф «Синдикат 2».
17.50 Країну - народовi!
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Всеукраїнське
об`єднання «Свобода».
19.30 Фестиваль пiснi «Коблево».
Дует «Свiтязь».
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Н. Королевської «Україна - вперед!»
20.50 Мегалот.
21.15 Плюс-мiнус.
21.25 Концертна програма «Шоу
продовжується».
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Руська Палестина».
02.30 ТелеАкадемiя.
03.30 Запам`ятай.
03.35 Х/ф «Не той».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00,03.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.20,11.05,04.05 Т/с «Слiдаки».
11.30 «Знiмiть це негайно».
12.50,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.00 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «На ножах».
21.30 «Територiя обману».
22.50 «Грошi».
00.15 Бойовик «Ос о блив ий
вiддiл». (2).
02.00 Трилер «Небезпечно жити
на Лейкв`ю». (2).
IНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.55 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 9».
11.10 «Детективи».
12.15,05.00 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55,21.00 Т/с «Анна Герман».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
23.15 Т/с «Пiд прикриттям». (2).
01.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.30 Х/ф «Блакитний грiм».
04.15 Д/ф «Жадiбнiсть. Скiльки
важити в грамах?»
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,02.10,03.25 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дия-

11 вересня
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»
ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55,16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55,13.10, 15.55,19.20,
21.50, 00.25 «Погода»

07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Перемотування» (2)
ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 22.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Канiкули в
Мексицi».
15.35 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».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Особливо небезпечний». (2).
02.50 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, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 12.30 14.30 15.00 20.31
22.25 03.10 05.30 – «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.36 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що
змінили світ»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М\фільм
14.15 - «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори – 2012»
19.30 «Акценти»

12 вересня
воли».
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 Т/с «Рубiкон».
03.30 Т/с «Пiд прикриттям 2».
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».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
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 «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 «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 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
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, 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
20.05 Панно Кохання
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
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20.05, 23.05 «Спорт-тайм»
20.18, 23.20 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
22.35 Д\фільм «Дорогами України»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х/фільм
ТЕТ
05.50 М/с «Перчинка Енн».
06.10 ,20.50 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Лiло i Стiч».
08.55, 14.45 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
12.00,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40,18.45 Маша та моделi 2.
13.20,20.25 Дайош молодьож!
13.45 Т/с «Маргоша».
15.50,00.50 УТЕТа мама!
16.30 Королева балу 2.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50,01.15 Досвiдос.
21.50 Одна за всiх.
22.15 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.20 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.40 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Наказ: вогонь не
вiдкривати».
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».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.10,04
.15 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Вiйна свiтiв: вторгнення». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
СТБ
05.50 «Документальний детектив».
06.15,15.55 «Усе буде добрi!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Куб 3».

ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 22.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Паралiч
материнського iнстинкту».
15.35,03.15 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,04.00 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Аполлон 13».
04.35 «Хай говорять».
05.25 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, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Гладіатори в
природі»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 21.35, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00 Д\фільм «Дні, що змінили
світ»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.35, 21.00 «Студія А-3»
18.10 «Актуальне інтерв’ю»

19.00 «Вибори – 2012»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.05 «Палітра»
20.31 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.45 «Служба розшуку дітей»
23.05 Д\\фільм «Невідома планета»
01.30 Д\фільм «Гладіатори в
природі»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/фільм
ТЕТ
05.50 М/с «Перчинка Енн».
06.10, 20.50 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Лiло i Стiч».
08.55, 14.45 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
12.00,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40,18.45 Маша та моделi 2.
13.20,20.25 Дайош молодьож!
13.45 Т/с «Маргоша».
15.50,00.50 УТЕТа тато!
16.30 Королева балу 2.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50,01.15 Досвiдос.
21.50 Одна за всiх.
22.15 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.20 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.40 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Наказ: перейти кордон».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Батькiвщина чекає».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.10,04.
35 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Зiткнення». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
СТБ
06.00 «Документальний детектив».
06.25,15.55 «Усе буде добрi!»
08.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.50 «Фермер шукає дружину 2».
11.45 Х/ф «Пiсочний дощ».
13.50 «Битва екстрасенсiв».
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11 . 1 5 Х / ф « П о д о р о ж у
закоханiсть».
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».
03.15 Х/ф «Два капiтани».
04.25 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.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
13.35,14.35 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.
19.55 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
3». (2).
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Усмешник.
03.45,04.50,05.10 Зона ночi.
03.50 Iван Мазепа.
04.55 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,19.00 «Шопiнг монстри».
16.35,23.00 «ШоуМонроу».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».
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07.20, 09.50, 14.55, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Кохання на стороні»
(2)

Передплатний індекс 09584

18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.55 «Вiкна-спорт».
03.05 Х/ф «Два капiтани».
04.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
13.35,14.35 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».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 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 3».
(2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Легендарне парi.
03.55,04.45,05.10 Зона ночi.
04.00,04.50 Богдан Хмельницький.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,19.00 «Шопiнг монстри».
16.35,23.00 «ШоуМонроу».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».
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Війна стає народною,
коли за зброю беруться люди
Продовжуємо серію публікацій, присвячених
участі колишнього Союзу в Другій світовій війні. Там
стільки білих плям і сторінок, які майже ніколи ще не
висвітлювалися, що при знайомстві з ними першою
реакцією є шок. У нашому проекті – «Знати, щоби не
помилятися» – те, чого немає в офіційних підручниках,
але про що розповідають документи з архівів.
Напад Німеччини розколов радянське суспільство. Частина громадян
сприйняла гітлерівців як «визволителів» від кривавої сталінської диктатури
і вітала їх. Інші ж – і це була більшість – у
німцях побачили іноземних загарбників,
яких треба гнати з рідної землі, знищуючи нещадно. Перші ховалися від
мобілізації чи відкрито переходили на
бік ворога, а патріоти добровільно йшли
до воєнкоматів, не чекаючи призовної
повістки. Або брали зброю до рук, щоби
чинити опір ворогові на окупованій вже
території.

фінансувала її і керувала різноманітною
діяльністю Товариства. Зокрема, чималих витрат потребували авіаклуби, де
готувалися пілоти учбових літаків У-2.
Через Тсоавіахім пройшли тисячі планеристів, парашутистів, автомобілістів та

же заварювали просвердлений отвір,
знову перетворюючи навчальну зброю
на бойову. Щоправда, надійність її була
невисокою, та й служити вона могла
зовсім не довго. Проте вбити ворога з
такої гвинтівки ополченець міг, після
чого забирав у того більш сучасну зброю
й надалі воював із нею.
Такий варіант був ще не найгіршим. Інколи доводилося йти на фронт
із отриманою в арсеналі старовинною
гвинтівкою або й узагалі з власною
мисливською рушницею. Навіть такі
варіанти залишали ополченцю хоч
якусь надію здобути зброю ворога. А чимало добровольців вирушало на фронт,
маючи лише…пляшки із сумішшю гасу
та бензину для боротьби з ворожими

З мисливськими
рушницями і ножами

Народне ополчення виникає стихійно, коли бажання захистити Батьківщину охоплює багатьох людей. Наприклад, 1940 року гітлерівці вщент розгромили Францію, на території якої зазнав
поразки й британський експедиційний
корпус. Покинувши важке озброєння,
англійці терміново евакуювалися через
Ла-Манш. З хвилини на хвилину очікувалося німецьке вторгнення на Британські острови. Для самозахисту рядові
англійці почали створювати загони
ополчення. З мисливськими рушницями
та холодною зброєю вони готувалися
захищати від ворога свій дім, свої родини. Коли створена державою кадрова
армія зазнала поразки, громадянське
суспільство самотужки взялося формувати народну армію. До цього процесу
негайно долучилися й державні органи,
намагаючись надати ополченцям вигляду справжнього війська. На щастя
для британців, німецький десант на
їхній землі не висадився. Радянським же
людям довелося випити гірку чашу до
самого дна. На них чекали найстрашніші
й найважчі випробування.

Тсоавіахім – нібито
громадська організація

Громадянського суспільства в СРСР,
на відміну від демократичних держав,
не було. Держава намагалася жорстко
контролювати всі суспільні процеси.
Відома фраза чекіста, сказана ним
підозрюваному: «Навіть якби ви спробували провести демонстрацію на підтримку Радянської влади, ми вас посадили б: адже ви хотіли щось зробити
без санкції». Тому і народний порив до
боротьби з ворогом партійно-державні
органи намагалися тримати під своїм
контролем. СРСР постійно готувався до
війни, у ньому не лише існувала система
допризовної військової підготовки молоді, а й у дорослого населення підтримувалися необхідні для ведення війни
навички. Військовозобов’язані регулярно проходили збори у військових частинах, а звільнені від служби навчалися в
системі Товариства сприяння обороні,
авіаційному та хімічному будівництву
СРСР (скорочено – Тсоавіахім).
Формально це була громадська
організація, але насправді держава

Командний склад 15-го козачого кавалерійського корпусу військ СС
інших фахівців, потрібних армії. Працювали в Товаристві колишні військові, що
мали значний командирський досвід і в
разі потреби могли формувати озброєні
частини й вести їх у бій.

Понад 5 млн.
мобілізованих за 7 днів

Коли
розпочалася
війна,
військовозобов’язаних мобілізували
до РСЧА. Лише за перший тиждень від
22 червня 1941 р. до армії призвали 5
млн. 300 тис. чол. Але багато людей не
підлягало мобілізації за віком, станом
здоров’я або своєю необхідністю в інших
сферах життя країни. Та й з них чимало
рвалося на фронт. Вони потрапляли в
ополчення та інші добровольчі частини.
Загалом за роки війни було сформовано
близько 60 таких дивізій і 200 окремих
частин. Зокрема, в Харкові та Дніпропетровську створили два корпуси ополченців, ще й у Ворошиловградській,
Сталінській і Сумській областях, а також
у містах Кременчук і Кіровоград – дивізії
народного ополчення. В обороні Києва
брали участь близько 35 тис. ополченців, Одеси – 55 тис. Загальні фрази не
можуть передати напруги тих часів, тим
більше – трагічності подій, що розгорталися на фронті. А кожна доля ополченця
– по-своєму неповторна, і випробувань
винести довелося їм дуже багато.

танками. Відомий російський письменник Даниїл Гранін так описував початок своєї служби в ополченні: «Десь у
серпні 1941-го я сидів в окопі. Повз нас
проходили кадрові війська, що відступали. І я, як і наші солдати-ополченці,
озброєний пляшкою із запалювальною
сумішшю, – єдине озброєння, яке у нас

композиторів, акторів. Так, у московському ополченні загинув геніальний
український учений Юрій Кондратюк,
праці якого згодом були використані
американцями при розрахунках траєкторії космічних польотів при висадці на
місячну поверхню. До ленінградського
ополчення записалися популярний
актор Микола Черкасов і блискучий
композитор Дмитро Шостакович. Утім,
Шостакович наніс гітлерівцям такий
удар, якого не могли б завдати і декілька
стрілецьких дивізій. У 1941-му він написав 7-у (Ленінградську) симфонію,
яку виконали в оточеному місті ледь
живі від голоду й холоду музиканти.
Пряма трансляція цього твору йшла по
радіо, і навіть нацисти зрозуміли: дух
блокадного міста зломити їм не вдалося.
Була отримана важлива психологічна
перемога над ворогом: народ продемонстрував свою нездоланність. Хоча сотні
тисяч ленінградців лягли в рідну землю,
конаючи в страшних голодних муках,
їхнє місто не здавалося. І в тому, що місто на Неві вистояло в неймовірно важких
умовах, чимала заслуга ополченців.
Його захищала не лише регулярна,
але й армія народного ополчення, що
формувалася від 30 червня 1941 р.
Третину всіх стрілецьких з’єднань, які
тримали тут оборону, складали дивізії
ополченців. Свою лепту внесли і 14 артилерійсько-кулеметних батальйонів,
сформованих з найкраще підготовлених
добровольців, загальною чисельністю
понад 14 тис. чол.

Списи замість зброї?

Доля ленінградських ополченців
могла би скластися трагічніше, якби
маршал К. Ворошилов зумів реалізувати
свій авантюрний план. Керуючи обороною міста, він вирішив озброїти опол-

Виміняв за мило
гвинтівку

Упродовж 1941 р. було сформовано
близько 400 нових дивізій Червоної
армії, зброї часто не вистачало навіть
для регулярних частин РСЧА. А що вже
казати про ополчення, для якого в мобілізаційних резервах не було закладено
спеціальних запасів. Тож і доводилося
ополченцям вишукувати зовсім несподівані резерви. У первинних організаціях
Тсоавіахіму роками накопичувалися
запаси учбової зброї. Коли старенька
трьохлінійка відслужить в армії своє, з
неї витягали бойок, ще й просвердлювали ствол. У такому вигляді вона не могла
стріляти й використовувалася лише для
навчання. Та ополченці організували у
майстернях виготовлення бойків, там

Запальні пляшки, так званий «коктейль Молотова», були
на озброєнні як в ополченців, так і в регулярній армії.
було, – виміняв за мило, яке мати дала
мені в дорогу, та головку цукру – гвинтівку з патронами. З нею почувався вже
озброєним солдатом».

В ополченні гинули генії

До народного ополчення записувалися різні люди – від простих робітників до всесвітньо відомих учених,

ченців архаїчними списами і кинути їх
проти німецьких танків. На щастя, здорового глузду не втратили ні генерали,
ні керівники міста, вони й не дозволили
маршалові втілити його хворобливу
фантазію в життя. Ленінградські підприємства виробляли все більше автоматів,
частина ушкодженої на фронті зброї

ремонтувалася і знову була придатна
до вжитку. Добровольці вирушали на
позиції вже не голіруч.
Більшість ополченських частин і
з’єднань зазнала великих втрат. Ті, що
вижили, мали великий бойовий досвід
і ставали частинами регулярної армії.
Колишні ополченські дивізії і корпуси
отримували навіть гвардійські звання. А
крім стрілецьких, формувалися і саперні, кавалерійські, артилерійські, навіть
танкові та авіаційні добровольчі частини. Варто згадати 38-й окремий добровольчий комсомольський інженерний
полк, кістяк якого складали уродженці
Вінницької, Кіровоградської, Одеської
та Миколаївської областей України. У
стрій він став 7 жовтня 1941 р., хоча
з 1617 бійців його особового складу
чверть не мала навіть 18 років.
Першим батальйоном командував
лейтенант І. Блажко, за фахом – вчитель співу і танців. Під його командою
опинилося чимало хлопців, які щойно
закінчили 10-й клас. Перше своє завдання вони виконали на «відмінно»:
встановили понад 900 мін на шляху
гітлерівських військ, що наступали.
Крім танків та автомашин, підірвався на
них… німецький літак. Пілот здійснив
посадку на рівному майданчику – і його
машина вибухнула. Загинули генерал і
три офіцери.

Останній акт
Громадянської війни

Про подвиги добровольців можна
розповідати багато. Згадаймо хоча б
кіннотників, кубанських козаків. На
самому початку 1942 року з козаків
непризовного віку сформували 17-й
Кубанський добровольчий козачий
кавалерійський корпус, який через місяць участі в боях отримав гвардійське
звання – унікальний випадок в історії
РСЧА. Козаки блискуче показали себе в
рейдах ворожими тилами, в несподіваних атаках на ворожі позиції. Три чверті
особового складу корпусу – учасники
Громадянської війни, з боку червоних,
звісно. А їхні колишні противники – з
боку білих –пішли служити німцям. Тому
частина сучасних істориків вважає, що
під час Другої світової війни відбувся
останній акт війни Громадянської. З
радянського боку воювали 4-й Кубанський та 5-й Донський гвардійські козачі
кавалерійські корпуси, а з німецького
– 15-й козачий кавалерійський корпус
військ СС і Козачий Стан Похідного
Отамана Т. Доманова. Були й інші козачі
частини в німецькій і навіть в італійській
арміях, наприклад, група «Савойя» у
складі 8-ї італійської армії.
Війна перетворюється в народну, коли народ бере зброю до рук і
створює добровольчі частини, щоби
допомогти своїй армії бити ворога.
Більше 4 млн. громадян СРСР пішло
до народного ополчення та інших
добровольчих частин, щоби вигнати
зі своєї землі гітлерівських окупантів.
А близько 1 млн. 200 тис. добровільно
(або під примусом) опинилося з протилежного боку фронту. Частина з них
прагнула помститися сталінському
режимові за свої страждання, інші просто хотіли вижити у складних умовах.
Усі вони програли, розплата виявилася
важкою. Перемогу ж святкували ті, хто
піднявся проти гітлерівців, в тому числі
й ополченці та добровольці, які самі
визначили своє місце у найстрашнішій
із воєн.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Магазини ХХІ століття або

Як купити в Інтернеті, щоби не переплатити та не натрапити на
шахраїв?
Покупки в мережі Інтернет стали вже такими
ж природними, як користування мобільним
телефоном чи електронною поштою. Віртуальна
торгівля допомагає поповнити колекцію наших книг,
оновити техніку на кухні чи навіть придбати новий
домашній кінотеатр. Але в цієї технології є безліч як
плюсів, так і мінусів.
Дешева рибка –
погана юшка

Обов’язково має бути офіс, хай це буде
невеличка кімнатка, але з юридичною
адресою, щоби

Яка небезпека може спіткати
покупців при купівлі товарів
в інтернет-магази-

нах, ми поцікавилися у Надії
КУТИНІНОЇ, в.
о. заступника начальника Інспекції
з питань захисту споживачів у Чернівецькій області.
– По-перше, товар
може не знайти свого продавця. Товар продали,
претензії уже не приймаються. Щоби такого не
трапилося, має бути
обов’язкова поштова
юридична адреса. –
Нині у законопроекті
«Правила зовнішньої торгівлі» зазначені обов’язкові
вимоги до інтернет-магазинів, продовжує п. Надія. –

споживач
мав право у разі потреби прийти подивитися на товар, поспілкуватися з інтернет-продавцями
чи поскар-

житися. Бо не завжди при спілкуванні
в електронному режимі можна вирішити всі питання. І саме через це
споживачам слід бути дуже обачними.
Надія Григорівна радить обирати ті
магазини, які мають аналоги в реальності та кількарічну практику. Якщо ж
аналогу немає і це тільки інтернет-магазин, то варто подивитися коментарі
користувачів.
Коли товар купується, то в гарантійному талоні обов’язково повинна
бути проставлена печатка і зазначена
дата покупки та адреса продавця. Але
ж магазин може бути у Вінниці, Донецьку, а гарантійні зобов’язання мають
надаватися споживачу на місці, де

Тому перед купівлею обов’язково
варто з’ясувати, який сервісний
центр буде обслуговувати цей товар,
потрібно також подивитися експлуатаційні документи, де повинна бути
зазначена інформація про сервісні
центри, які надають гарантійне обслуговування. Якщо ж такого переліку немає, то таке обслуговування
може ніхто і не проводити. А це вже
халепа.
Саме тому спеціаліст радить споживачам перед купівлею все це вивчити. Коли ж ви вже придбали товар
і вас у ньому щось не влаштовує, то
протягом 14 днів маєте повне право
повернути його назад, не називаючи

Близько 80% українських інтернет-користувачів у
процесі вибору й купівлі товару довіряють відгукам про
нього в Інтернеті. Такі дані з посиланням на дослідження Digital Life озвучила Марина Костроміна, провідний
менеджер з роботи з клієнтами департаменту постійних
і медіа-досліджень TNS Ukraine.
За її словами, українці – серед найактивніших
користувачів Інтернету у світі. «Ми поки не знаємо,
куди розвиватимемося далі – у бік Південної Кореї, де
все життя проходить в Інтернеті, чи у бік Угорщини, де
в основному перевіряють пошту», – говорить експерт. Зараз
проникнення Інтернету в Україні, за даними TNS, становить понад
40%.
При цьому українські користувачі Інтернету витрачають удвічі
більше часу на підготовку до покупки, ніж на саму покупку. А при
здійсненні покупки часто використовують «сарафанове радіо»,
орієнтуються на відгуки інших покупців. «84% відразу пробивають
інформацію про товар, який тільки що побачили по
телевізору. 19% онлайн-населення, коли здійснює покупки в магазині, відразу перевіряє по
мобільному телефону, де купити дешевше»,
– розповіла пані Костроміна у своїй доповіді.

людина проживає. Коли ж гарантійної
печатки немає, то жодних претензій
бути не може.

при цьому причини.
Для цього споживач має написати
заяву в двох примірниках і надіслати
рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Якщо гроші після цієї процедури
все ж не повертають, то треба без
вагань звертатися до інспекції захисту
прав споживачів. Якщо продавець і
далі відмовляється, інспекція накладає на суб’єкт господарювання штраф
у десятикратному розмірі від вартості
товару. Для прикладу, якщо телевізор
коштував 2 тис. грн, то продавець має
сплатити 20 тис. грн. Це штраф за
невиконані вимоги споживача. Якщо
ж і штраф продавець відмовляється
сплатити – тоді до суду.

Хочете спробувати
– пробуйте!

Серед найпопулярніших товарів,
які найчастіше замовляють інтернет-покупці – мобільні телефони й
аксесуари до них, подарунки та різноманітна побутова техніка. Рідше люди
звертаються за одягом та взуттям.
Економія на покупках через інтернет виникає через низькі витрати
на утримання інтернет-магазину.
Офіс у таких магазинів займає найчастіше одну кімнату, в якій працює
до 5 працівників. Товари, якими вони
торгують, надходять до них зі складів
постачальників, а це значно здешевлює доставку.
Та все ж купувати чи ні в інтернетмагазинах – справа ваша. Категорично
відмовляти від таких операцій я не
стану, бо сама частенько користуюся
ними. Одяг і взуття там не замовляю,
зате побутову техніку й комп’ютерне
обладнання – так, і жодних проблем із
покупками не виникало.
Хтось може сказати, що при купівлі через Інтернет до покупки неможливо доторкнутися. Та хто заважає
вам зайти в сусідній магазин побутової
техніки й потримати бажаний ноутбук
у руках, а потім замовити його у мережі
магазинів, що обійдеться набагато
дешевше?

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Червоне вино поліпшує
рухливість літніх людей
Такий висновок зробили дослідники. Науковці
стверджують, що ресвератрол, який міститься
в ч е р в о н ому в и н і , може поліпшити
рухливість літніх людей і
запобігти перелому
кісток.

Довідка: Ресвератрол – це природний засіб самозахисту рослин,
так званий фітоалексин (фіто
=рослинний+ алексин = захисний),
який виробляють рослини як захист від паразитів, скажімо, бактерій, комах чи грибів.
Доповідь, яка відбулася на Національних зборах Американського
товариства хімії перед аудиторією в 14
тисяч учених, стала сенсацією. Вчені
стверджують, що ресвератрол зміцнює
організм у людей літнього віку і запобігає перелому кісток.
Для визначення впливу цієї речовини на рухливість, група вчених протягом восьми тижнів годувала молодих
і старих лабораторних мишей їжею, яка
містить ресвератрол. Дослідники періодично перевіряли здатність гризунів до
подолання перешкод і відстаней.
Спочатку старим мишам було важко маневрувати. Але вже за тиждень
чотири старі миші робили набагато
менше помилок і були на одному рівні з молодими.

Та при цьому дослідники кажуть,
що ресвератрол важко засвоюється
в організмі. Тому, щоби отримати
позитивний ефект, дорослій людині
треба випивати на день 4 келихи (!)
червоного вина, а для багатьох людей
це – надто велика доза. Тож науковці
працюють наразі над створенням
схожих на ресвератрол сполук, які
мали б кращу біодоступність і завдавали меншої шкоди організму, ніж
алкоголь.
Керівник дослідницької групи
Дж. Кавано відзначає, що падіння й
переломи стають більш поширеними
з віком і є основною причиною травм
і смерті серед людей, старших за 65

років.
Крім того, близько однієї третини
літніх американців мають труднощі
з пересуванням пішки, тому дослідження щодо вживання ресвератрола можуть допомогти у вирішенні
даних проблем. Наприклад, вчені
запевняють, що ресвератрол можна
додавати до інших продуктів, а це
дасть можливість літнім людям жити
більш продуктивно й повноцінно,
повідомляє «Українська правда». Та
при цьому вчені зазначають, що в літньому віці не варто зловживати навіть
натуральним вином і слід обмежити
його споживання до максимум одного
келиха на добу.
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«MERIDIAN CZERNOWITZ» стартує сьогодні!
І триватиме аж до неділі

Під час фестивалю поезії читатимуть навіть на «Калинці»
Головною сценою ІІІ Міжнародного поетичного фестивалю, як і минулими роками,
залишаються Чернівці. Але нині він сягнув аж
до Хотина та Кам’янця-Подільського.
За словами Святослава ПОМЕРАНЦЕВА, президента фестивалю, мета проекту
– зробити Чернівці культурною столицею
не тільки України, але й Європи. Гості краю
та місцеві жителі впродовж чотирьох днів
матимуть змогу цілком безкоштовно насолоджуватися поетичними читаннями, відвідати
концерти, фотовиставки і навіть театральний
перфоманс за твором Ігоря Померанцева

про Чернівці, придбати нові книжки, взяти
автографи у відомих письменників – Юрія
Андруховича, Оксани Забужко, Ірени Карпи,
Івана Малковича, Ігоря Померанцева тощо.
Під час фестивалю буде організована
і міжнародна книжкова виставка. Гості з
Австрії, Німеччини, Швейцарії, Молдови та
Ізраїлю представлятимуть свої видавництва.
Усіх покупців книг частуватимуть вином.
А поезію можна буде послухати навіть на
Калинівському ринку. Читання розпочнуться
в суботу о 10.30 на Львівській стоянці. Трансляція вестиметься через гучномовці на тери-

торії усього Калинівського ринку, тож близько
20 тисяч людей почують сучасну українську
поезію у виконанні літературних метрів.
А маленьким туристам і чернівчанам у неділю від 11.30 на площі Філармонії читатимуть
вірші Іван Малкович, Ігор Померанцев, Юрій
Андрухович та Ірена Карпа.
Загалом відбудеться 50 різноманітних
заходів у Чернівцях і 18 в Хотині та Кам’янецьПодільському. Тож приходьте, збагачуйтеся
духовно, знайомтеся з цікавими людьми, дізнавайтеся багато нового.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Ірина ВІКИРЧАК, директор, Святослав
ПОМЕРАНЦЕВ, президент, Лілія
ШУТЯК, прес-секретар фестивалю

III Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ
6-9 вересня 2012 р.
Художній музей (Центральна площа, 10)
6 вересня
14:00-15:00
Офіційне відкриття Міжнародної книжкової виставки на фестивалі MERIDIAN CZERNOWITZ (діятиме з 6 по 9 вересня).
Відкриття фотовиставок В. Тарновецького, С. Лопатюка та
Б. Тутельмана, виставки живопису та фотографій Р. Лужецького «Образ і документ. З мапи художника». Вхід вільний.
15:00-16:00
Поетичні читання. Презентації книг MERIDIAN CZERNOW�ITZ. Учасники: Андрій Любка (Україна), Остап Сливинський
(Україна), Дмитро Лазуткін (Україна). Вхід вільний.
17:00-18:00
Автограф-сесія Василя Махно (США – Україна). Вхід вільний.
7 вересня
12:00-13:00
Автограф-сесія Андрія Любки (Україна). Вхід вільний.
13:30-14:30
Автограф-сесія Юрія Андруховича (Україна). Вхід вільний.
15:00-16:00
Поетичні читання. Учасники: Анастасія Афанасьєва (Україна), Василь Махно (США – Україна). Вхід вільний.
16:30-17:30
Поетичні читання. Учасники: Міхаель Донгаузер (Австрія), Борис Херсонськиий (Україна). Вхід вільний.
8 вересня
12:00-13:00
Автограф-сесія Бориса Херсонського (Україна) та
Анастасії Афанасьєвої (Україна). Вхід вільний.
13:00-14:00
Поетичні читання. Учасники: Чеад Браунья (Нідерланди),
Нора Гомрінгер (Швейцарія-Німеччина). Вхід вільний.
14:00-15:00
Автограф-сесія Остапа Сливинського (Україна). Вхід вільний.
15:00-16:00
Автограф-сесія Ігоря Померанцева (Велика Британія-Україна). Вхід вільний.
16:00-17:00
Автограф-сесія Ірени Карпи (Україна). Вхід вільний.
9 вересня
13:00-14:00
Автограф-сесія Івана Малковича (Україна). Вхід вільний.
14:00-15:00
Автограф-сесія Оксани Забужко (Україна). Вхід вільний.
Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2)
6 вересня
09:50-11:10
Лекція на тему: «Літературний дім – резиденція письменників – літературний фестиваль: форми поширення літератури». Учасник: Міхаель Штіллер (Австрія). Вхід вільний.
Мармурова зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2)
6 вересня
11:30-13:30
Офіційне відкриття фестивалю, презентація «Альманаху поезій та перекладів MERIDIAN CZERNOWITZ 2012».
Учасники: усі поети та перекладачі. Вхід вільний.
Кінотеатр «Чернівці» (колишня синагога Темпль) (вул. Університетська, 10)
6 вересня
16:30-18:15
Дні Йозефа Шмідта в Чернівцях. Аудіо-візуальна програма Леоніда Флейдермана «Повернення Йозефа Шмідта». Вхід вільний.
8 вересня
21:30-22:00
Дні Йозефа Шмідта в Чернівцях. Концерт Абрама Агашкіна

«Обробки пісень та молитов Йозефа Шмідта для труби». Слайдшоу «Життя Йозефа Шмідта у фотографіях». Вхід вільний.
Кафе «Віденська кав’ярня» (вул. О. Кобилянської, 49),
ресторан «Рефлекшн» (вул. Головна, 66), кав’ярня «Чашка» (вул. Ватутіна, 7), «Найкраща кав’ярня на розі Університетської та Сковороди» (вул. Університетська, 17)
6 вересня
18:30-21:00
Поетична прогулянка. Учасники: Переможці конкурсу. Вхід вільний.
Літній театр (вул. Садова, 1)
6 вересня
21:00-22:00
Концерт оркестру єврейської музики Льва Фельдмана, Абрама Агашкіна, FullCasual, TRIAD-клезмер+джаз+електронна
музика. Учасники: Абрам Агашкін (Ізраїль), оркестр
єврейської музики Льва Фельдмана (Україна), Full�
Casual (Україна), TRIAD (Німеччина). Вхід вільний.
Будинок Пауля Целана (вул. Саксаганського, 5)
7 вересня
12:00-13:00
«Herzzeit» – поезія Пауля Целана у виконанні Петра Рихла
(Україна) та Марка Бєлорусця (Україна). Вступне слово – Ірен
та Гелен Сільвербоатт (США). Автограф-сесія. Вхід вільний.
Обласне Товариство румунської культури ім. М. Емінеску (Центральна площа, 9)
8 вересня
14:30-15:30
Поетичні читання. Тудор Крецу (Румунія), Еутен Бунару (Румунія). Вхід вільний.
Польський народний дім (вул. Кобилянської, 36)
7 вересня
18:00-19:00
Поетичні читання. Томаш Ружицький (Польща), Яцек Подсядло (Польща). Вхід вільний.
Німецький народний дім (вул. Кобилянської, 53)
7 вересня
19:30-20:30
Поетичні читання. Учасники: Артур Бекер (Німеччина), Карл Любомирські (Австрія), Мартін Амансгаузер (Австрія). Вхід вільний.
Клуб «Sorbonne» (вул. Університетська, 21 А)
7 вересня
21:00-22:30
Сигарно-поетичний вечір Cigar Clan. Учасники: Юрій Андрухович (Україна), Nielsen (Данія). Вхід вільний.
23:00-03:00
Вечірка поезії та електронної музики «ElectroPoetryParty». MC Andre Compass (Німеччина), MC Kooka
(Україна), FullCasual (Україна), TRIAD (FARSIDE) (Німеччина), Physical Illusion (Україна). Вхід 40 грн.
8 вересня
22:30-00:00
Музично-поетична програма Ірени Карпи та гурту Qarpa.
Учасники: Ірена Карпа та гурт Qarpa (Україна). Вхід 60 грн.
Український Народний дім (вул. Ломоносова, 2)
8 вересня
16:00-17:00
Поетичні читання. Учасники: Іван Малкович (Україна), Крістіан Утц (Швейцарія). Вхід вільний.
Вірменська церква – Зал органної та камерної музики (вул. Українська, 30)
8 вересня
17:30-19:00
Літературний вечір – презентація книги «З мапи книг і людей». Учасники: Оксана Забужко (Україна). Вхід вільний.
Палац кіно ім. Ольги Кобилянської (вул. Кобилянської, 14)
8 вересня

19:30-21:00
Вручення відеопоетичної премії «Бук». Показ позаконкурсної міжнародної програми премії. Учасники: Призери премії. Вхід вільний.
9 вересня
13:00-17:00
Відкритий мікрофон. Учасники: усі бажаючі. Вхід вільний.
Кафе «Брістоль» на площі Філармонії
8 вересня
00:30-02:00
Ніч молодої буковинської поезії. Вхід вільний.
9 вересня
11:30-13:00
Поезія – для дітей. Іван Малкович (Україна), Ігор Померанцев (Велика Британія-Україна), Юрій Андрухович (Україна), Ірена Карпа (Україна). Вхід вільний.
Обласна філармонія (площа Філармонії, 10)
9 вересня
17:00-18:30
Театральний перформанс за книжкою Ігоря Померанцева
«Czernowitz. Черновцы. Чернівці». Учасники: Незалежна театральна лабораторія (Україна/Угорщина), Ігор Померанцев (Велика Британія-Україна ). Вхід вільний.
Єврейський народний дім – Центральний палац культури (Театральна пл., 5)
7 вересня
13:30-14:30
Поетичні читання, презентація антології сучасної ізраїльської поезії «І покоління приходить…». Учасники: Деніель
Галай (Ізраїль), Орціон Бартана (Ізраїль). Вхід Вільний.
Паб «Паблік» (вул. Головна, 265а, ТРЦ DEPOt, 3 поверх)
6 вересня
23:00-00:00
Проект «Колекція снів і злив» (пісні про любов і війну на вірші сучасних українських поетів). Учасники: гурт «Калєкція»
(Україна, м.Київ), Дмитро Лазуткін (Україна). Вхід вільний.
Єврейське кладовище по вул. Зелена
7 вересня
10:30-11:30
Поети відвідують єврейське кладовище. Учасники: усі учасники. Вхід вільний.
Калинівський ринок, Львівська стоянка (вул. Калинівська)
8 вересня
10:30-12:00
Поезія на Калинці. Учасники: Еуген Бунару (Румунія), Остап Сливинський (Україна), Ігор Померанцев
(Велика Британія-Україна), Катерина Бабкіна (Україна), Оксана Забужко (Україна). Вхід вільний.
Пентхауз бізнес-центру «Полюс» (вул. Рівненська, 5-А)
9 вересня
14:00-16:00
Міжнародна молодіжна сцена поезії. Учасники: Лесь Белей (Україна), Юлія Мусаковська (Україна), Сашко Ушкалов (Україна), Андреа Друмбл (Австрія), Юліан Гойн (Німеччина), Конрад Войтила (Польща), Ірина Шувалова
(Україна), Мар’ян Лазарук (Україна), Марін Герман (Україна / Румунія), Мірек Боднар (Україна). Вхід вільний.
СОК «Цецино»
9 вересня
19:45-20:30
Музичний перфоманс: акустична гітара, вокал. Учасники: Сюзанна Беріван (Німеччина). Вхід вільний.
20:30-22:00
Wine Time poetry party з Ігорем Померанцевим та Олександром
Бойченком «Czernowitz. Черновцы. Чернівці». Вхід вільний.
22:00-23:00
Вечір Відеопоезії. Вхід вільний.
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вибори-2012

Версі ї

абзац політичний

Н

а вибори йде «Наша Україна» з «економічним
патріотизмом». Ця патріотична сила об’єднує
партію «Наша Україна» на чолі з Віктором Ющенком, УНП,
КУН і ще понад 30 громадських організацій та називає себе
єдиною командою українських патріотів. Про це на пресконференції в Чернівцях сказав лідер УНП Юрій Костенко.
«Від інших учасників виборів нас відрізняє українськість –
бо тільки в нас є люди, які зарекомендували себе роботою
на українську ідею. Маємо також економічну програму, що
реально може змінити ситуацію в Україні», – відзначив він.
андидат у народні депутати від Об’єднаної
опозиції «ВО Батьківщина» Максим Бурбак
звернувся до Чернівецького окружного суду з позовною заявою – «зобов’язати кандидата в народні депутати України
Віталія Михайлішина утриматися від використання ресурсів
за місцем роботи – конференцій, службових, виробничих нарад, зборів колективів для проведення своєї передвиборчої
агітації». Факт таких дій зафіксовано та оприлюднено Громадянською мережею «Опора». Такі дії можна трактувати як
порушення частини 21 статті 74 Закону України «Про вибори
народних депутатів України». Суд, який тривав два дні, вчора виніс рішення, яким частково задовільнив позов Максима
Бурбака. Зокрема, постановив «визнати протиправними дії
кандидата в народні депутати України по одномандатному
виборчому округу №201 Михайлішина Віталія Михайловича
щодо здійснення передвиборчої агітації на щорічній конференції працівників педагогічних закладів міста Чернівці 29
серпня 2012 року».

Вибори ще не скоро, а війна вже триває

ьвівська міськрада оскаржуватиме мовний закон у Конституційному суді. Львівська міськрада
на позачерговій сесії прийняла звернення до українського
народу з приводу мовного закону. За звернення проголосувало 72 із 74 присутніх депутатів. У ньому міськрада звинуватила українську владу в деукраїнізації інформаційного
простору, русифікації освіти, науки, культури та публічної
сфери. На думку львівських депутатів, це свідчить про підготовку до інтеграції України з Росією. Крім того, Львівська
міськрада має намір оскаржити мовний закон у Конституційному Суді.

Лише два засідання провела
окружна виборча комісія по
одномандатному виборчому
округу №201 з центром у
Чернівцях, але обидва –
скандальні.
Перше – останнього дня, коли, за законом, могли б розпочати роботу окружні
виборчі комісії. Після прийняття присяги
членами комісії, ОВК таки запрацювала.
До порядку денного внесли питання про
організацію роботи комісії та про виконання
членами комісії своїх повноважень на платній основі. Та, попри їхню формальність, за
жодним з них згоди так і не дійшли. Тож друге засідання розпочалося з цих же питань.

Натомість, за наполяганням уповноваженої особи партії ВО «Батьківщина»
Олексія Каспрука, розглянули скаргу на
дії кандидата в народні депутати В. Михайлішина. І навіть прийняли відповідну
постанову.
Панові Михайлішину закидали: незаконне використання соціальних рекламних
площ Чернівецької міськради для розміщення його зображення як кандидата в
депутати; використання об’єктів і ресурсів
за місцем роботи в органах місцевого самоврядування і агітація з наданням виборцям
безоплатних послуг, товарів тощо (видача
соціальних проїзних); використання приміщень міськради для проведення агітаційних
заходів.
У Постанові №3 від 29 серпня 2012
року «Про розгляд скарги» ОВК вирішила
визнати дії суб’єкта оскарження такими,
що не відповідають вимогам чинного за-

політична реклама

Відкрите звернення Віктора
Довганича до Миколи Федорука
Шок та обурення викликала у простих громадян поведінка Миколи Федорука під час мітингу об’єднаної опозиції,
що відбувся 24 серпня у Чернівцях. Ті,
хто прийшов почути його позицію та
програму, замість цього почули привітання від його бізнес-партнера Яценюка
та традиційну критику міської влади.
Обмежившись двохвилинною промовою, Федорук спішно залишив захід. А
ті, хто намагався з ним поспілкуватися,
побачили лише його спину.
Я вже неодноразово висловлював
своє обурення тим, що кандидатом
від Об’єднаної опозиції по Чернівцям
висунута людина, яка ніколи не мала
жодного стосунку до опозиції.
Сьогоднішня поведінка Миколи
Федорука (а він веде себе як людина,
якій всі чернівчани багато чого винні)
ще більше підтверджує мої підозри з
приводу його намірів щодо походу до
Верховної Ради.
Оскільки Микола Федорук не вважає за потрібне спілкуватися ні з тими,
хто реально очолював опозицію багато
років, ні з чернівчанами, я змушений
звертатися до нього в цьому відкритому
листі.
Отже, оскільки Ви, Миколо Трохимовичу, раптом стали опозиціонером, будь
ласка, дайте відповідь мені та тим, хто
збирається голосувати за кандидата від
опозиції, на наступні питання:
•
У 2004-му році під час Помаранчевої революції Ви, Миколо Трохимовичу, не приховували своєї лояльності до тодішнього Прем’єр-міністра
Віктора Януковича, і лише коли на
вулиці вийшли десятки тисяч чернівчан,
визнали Президентом Віктора Ющенка.
Чому у ході Помаранчевої революції Ви

не зробили жодної публічної заяви на
підтримку опозиції?
• Чому Ви забороняли «Свободі»
пікетувати приїзд Януковича, коли той
став Президентом у 2010 році? Кого Ви
підтримували тоді – опозицію чи Партію
регіонів?
• Чому Ви, Миколо Трохимовичу,
колишній співробітник КДБ, а сьогодні
– полковник СБУ у запасі, хочете потрапити до Верховної Ради? Ви йдете
у Верховну Раду тому, що маєте чітку політичну позицію і вірите в гасла
Об’єднаної опозиції, чи через те, що Вас
образили на посаді мера?
• Під час суду над лідерами опозиції
Юлією Тимошенко, Юрієм Луценком та
після їх ув’язнення Ви, Миколо Трохимовичу, не зробили жодної заяви на їхню
підтримку. Чому Ви не підтримує тих
політиків, партію яких Ви обирали, щоби
потрапити до Верховної Ради? Чому Ви
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не кажете, що треба змінити злочинну
владу у країні? Чому Ви не підтримуєте
заяви Об’єднаної опозиції?
Я, Віктор Довганич, запрошую Миколу Федорука зустрітися зі мною в
прямому ефірі одного з чернівецьких
телеканалів.
І насамкінець. Якщо вам для чогось потрібен депутатський мандат, то
йдіть на вибори як самовисуванець. А
місце кандидата від опозиції, якщо Ви
чесна людина, залиште для того, хто
у наступному складі Верховної Ради
має намір реально боротися проти злочинної влади за свободу політв’язнів та
повернення країни на шлях демократії
та права.

Віктор ДОВГАНИЧ, кандидат у
народні депутати Верховної Ради
України по 201-му округу, фото
автора

конодавства, та зобов’язати зазначеного
кандидата утриматися від використання
об’єктів і ресурсів Чернівецької міської ради
у своїй передвиборній агітації.
І хоча після цієї постанови за ніч його
біг-борди з міста зникли, Михайлішин таки
подав до суду на ОВК.
Два вихідних – у суботу і неділю –суд
розглядав його позов і дійшов висновку,
що… постанова ОВК має бути скасованою.
Коментарі від ОВК-201 не забарилися.
Член комісії Юрій Івашин вважає, що «фактично рішення суду суперечить чинному
законодавству, оскільки з цього рішення
випливає, що ОВК не може розглядати подібні скарги на протиправні дії кандидата
в народні депутати, а кандидат нібито має
право такі дії чинити».
Та поки ОВК дочекається рішення апеляційних органів з цього питання, наразі «маємо
те, що маємо». Постанова скасована, кандидат Михайлішин незаплямований.
Тим часом на другому засіданні ОВК,
після нового розгляду «старих» питань (про
організацію роботи та оплату праці) члени комісії категорично заявили про «неможливість
працювати в таких умовах».
Насправді, згідно з законом, для роботи
комісії потрібні відповідні приміщення, не
менші за встановлені розміри, належно обладнані, технічно забезпечені тощо. Адже
робота ОВК – це не лише засідання, а й тісна
співпраця з дільничними комісіями, прийом і
зберігання бюлетенів тощо. ОВК-201 станом
на понеділок до цього практично не готова.
Тому члени комісії вимагали від голови ОВК –
вочевидь, не досвідченого в такій діяльності
– виконати свій обов’язок і вимагати відповідного забезпечення роботи комісії у місцевої
влади. Адже це – функції саме влади.

Вл. інф.

Будівлю парламенту
відремонтують за 1,39
мільйона бюджетних гривень

Верховна Рада уклала угоду з ПП «Рем-Буд-Індустрія» на поточний
ремонт адміністративних будівель парламенту вартістю 1,39 млн. грн., повідомляє сайт «Наші гроші». У головній будівлі парламенту по вул. Грушевського, 5 потрібно відремонтувати мармурове облицьовування стін, колон,
капітелей. Планують також замінити троє дубових дверей із елементами
різьби та вітражним склом. У приміщенні комітетів на Грушевського, 18/2
треба відновити ліпнину й штукатурку на першому поверсі біля сходів до
колон, а також хол біля ліфтів і залів № 11, 12 на 2-му поверсі. У будинку
по вул. Велика Житомирська, 11 відремонтують приміщення АТС, скляний
ліхтар, покрівлю, гідроізоляцію прилягання цоколя. У комітетських будинках по вул. Садова, 3-а замінять протипожежне скло, відремонтують
дворову каналізацію й тротуарну плитку.

Одяг і взуття восени
подорожчають

Через подорожчання розмитнення й прогнозів обвалу гривні, продавці
одягу й взуття різко підняли ціни на свій товар. Принаймні, саме таку причину
подорожчання озвучують власники торгових точок на ринках, інформує «Сегодня». Так, якщо восени минулого року пара шкіряних чоловічих черевиків
коштувала 500 грн., то зараз – 650-700 грн.
Своєю чергою, вітчизняні експерти вважають, що такі зміни цінників
типові для осені, адже імпортні товари на початку вересня завжди дорожчають. «До кінця серпня торговці продають літні речі, причому багато хто із
суттєвими знижками, а з осені готуються отримувати прибуток. Тому щороку
ціни зростають від початку осені до Нового року. А сказати вони вам можуть
що завгодно, але зазвичай посилаються саме на розмитнення», – відзначив
президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 Вчимося легко.
06.45 М/ф.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 Невiдоме вiд вiдомих.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.20,10.55,12.20 Погода.
09.25 Книга.ua.
09.50 «Легко бути жiнкою».
11.00 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.35 Х/ф «Балтiйське небо».
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «Зустрiч перед розлукою».
16.45 Х/ф «Таємна прогулянка».
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«Зеленi».
19.30 Фестиваль пiснi «Коблево».
Микола Гнатюк.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«Наша Україна».
21.20 Плюс-мiнус.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Київ-Столипiно-Київ».
02.35 ТелеАкадемiя.
03.35 Запам`ятай.
03.40 Х/ф «Свiт прекрасний».
05.25 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».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.30,11.15,04.20 Т/с «Слiдаки».
11.40 «Знiмiть це негайно».
13.00,05.10 «Iлюзiя безпеки».
14.10,03.30 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Давай, до побачення».
21.30 «Чотири весiлля 2».
23.20 Бойовик «Мисливцi за
алмазами».
01.45 Бойовик «Ос обливий
вiддiл».

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 10».
11.10 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55,21.00 Т/с «Анна Герман».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
23.15 Т/с «Пiд прикриттям». (2).
01.30 Подробицi.
02.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
02.05 Х/ф «Голий свiдок». (3).
03.30 Д/ф «Жадiбнiсть. Мережi
брехнi».

ICTV

05.15,06.45,02.05,03.20 Погода.
05.20,02.55 Факти.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.35 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Факти. Пiдсумки дня.
00.05 Т/с «Кодекс честi 3».

13 вересня

02.10 Т/с «Рубiкон».
03.25 Т/с «Пiд прикриттям 2».

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
8.20, 9.35, 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

ТРК «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-

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.35,07.25,07.50 Тема дня.
06.25,06.45,07.15,07.45 Країна
on-line.
06.30 Заголовки.
06.40 Вчимося легко.
06.50 Православний календар.
06.55 Хазяїн у домi.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,10.55,12.20,13.25,16.15,18
.45 Погода.
09.30 Д/ф «Сiмдесятники. Костянтин Єршов».
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.15 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.35 Х/ф «Син полку».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Наша пiсня.
16.20 Х/ф «22-го червня рiвно о
4-й годинi».
17.55 Осiннiй жарт з О. Воробей.
18.25 Шляхами України.
18.50 Жарт з гуртом «Екс-ББ» та
С. Альтовим.
19.45 Зiрки гумору Ю. Гальцев,
О. Воробей.
20.35 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 Пiдсумки дня.
01.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.00 Д/ф «Космос як
послушнiсть».
02.55 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.10 Х/ф «Останнiй кордон».
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».
10.30,11.15 Т/с «Слiдаки».
11.40 «Знiмiть це негайно».
13.00,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.10 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Добрий вечiр 2».
21.20 Бойовик «Перевiзник 2». (2).
23.15 Бойовик «Морський
пiхотинець 2». (2).
01.15 Бойовик «Терорист». (2).
03.10 Бойовик «Мисливцi за алмазами». (2).

IНТЕР
04.45 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 10».
11.15 «Детективи».
12.15 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Анна Герман».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Велика Рiзниця».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 Д/с «У центрi подiй 3».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.45,02.10,03.25 Погода.
05.20,03.00 Факти.
05.35 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.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Опера».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.15,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
01.20 Голi i смiшнi.
02.15 Т/с «Рубiкон».

вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
17.50 «Знай наших!»
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 «Пряма відповідь»

ТРК «УКРАЇНА».

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,21.00 Т/с «Слiд».
10.00, 22.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00 Т/с «Iнтерни».
12.10 «Хай говорять. Шоста
дитина».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,04.00 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.00 Х/ф «Брати Блюз 2000».
(2).
03.00 Т/с «У полi зору 3»(2).
04.35 «Хай говорять».
05.25 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, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Зодіак»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00 Д\фільм «Дні, що змінили
світ»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.45, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»

14 вересня

03.35 Т/с «Пiд прикриттям 2».
04.15 Мiранок.

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».
06.50,07.25,08.40 «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

ТРК «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.45,09.50, 14.55, 16.55, 19.30,

01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Свято кохання» (2)

ТРК «УКРАЇНА».
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
12.10 «Хай говорять. Зразкова
сiм`я».
15.35 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».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Краще не буває». (2).
01.00 Х/ф «Доросла
несподiванка». (2).
02.45 Ласкаво просимо.
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, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д\фільм «Все про
їжу»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00 Д/фільм «Дні, що змінили
світ»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»

понеділок
четвер
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори – 2012»
19.30 «Формула успіху»
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.05 Д\\ фільм «Невідома планета»
01.30 Д\фільм «Зодіак»
02.40 «Акценти»
04.00 Х/фільм

ТЕТ

05.50 М/с «Перчинка Енн».
06.10, 20.50 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Лiло i Стiч».
08.55, 14.45 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
12.00,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40,18.45 Маша та моделi 2.
13.20,20.25 Дайош молодьож!
13.45 Т/с «Маргоша».
15.50,00.50 УТЕТа тато!
16.30 Королева балу 2.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50,01.15 Досвiдос.
21.50 Одна за всiх.
22.15 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.20 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.40 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Наказано взяти живим».
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 «Батькiвщина чекає».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.15,04
.20 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк». (2).
00.30 Х/ф «Янголи апокалiпсису».
(2).
02.45 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».

05.50,15.55 «Усе буде добрi!»
07.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.00 «Вагiтна в 16».
10.00 «Дочки-Матерi».
11.05 Х/ф «Не квап любов».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
2».
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.30 Х/ф «Два капiтани».
04.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Будтато».
06.05,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
13.35,14.35 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».
17.55,22.00 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 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 3».
(2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Solo-Mea.
03.55,04.50,05.05 Зона ночi.
04.00 Семеренко.
04.55 Чемпiон чемпiонiв.

К1

05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,19.00 «Шопiнг монстри».
16.35,23.00 «ШоуМонроу».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Обережно! Кастинг!»
02.10 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.35 «Ради і громада»
19.00 «Вибори – 2012»
19.30 «Палітра»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 Д\\ фільм «Дива цівілізації»
02.40 «Палітра»
04.00 Х/фільм

ТЕТ
05.50 М/с «Перчинка Енн».
06.10, 20.50 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с «Лiло i Стiч».
08.55, 14.45 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
12.00,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40,18.45 Маша та моделi 2.
13.20,20.25 Дайош молодьож!
13.45 Т/с «Маргоша».
15.50,00.50 УТЕТа тато!
16.30 Королева балу 2.
17.40 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.50 Богiня шопiнгу. Без цензури.
21.50 Одна за всiх.
22.15 Т/с «Гра престолiв» (2).
23.20 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.25 Дурнєв+1.
01.15 Досвiдос.
01.40 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Без права на помилку».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Батькiвщина чекає».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,03.20,04.55 «Свiдок».
19.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
23.30 Х/ф «Червоний барон». (2).
01.40 Х/ф «Сiнобi». (2).
03.50 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.45 «Правда життя».

СТБ
05.45 «Документальний детектив».
06.40 Х/ф «Не квап любов».
09.00 Х/ф «Катерина».
17.55,22.00 «Вiкна-новини».

18.05 Х/ф «Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.10 «ВусоЛапоХвiст».
01.10 Х/ф «Пiсочний дощ».
02.45 «Вiкна-спорт».
02.55 Х/ф «Два капiтани».
04.10 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi дочки».
13.35,14.35 Kids` Time.
13.40 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,00.20 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
23.10 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.50 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Швидкоплинний сон.
04.05,04.30,05.05 Зона ночi.
04.10 Точка роси.
04.40 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
04.50 Рай.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Т/с «Таємницi Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35 «Шопiнг монстри».
16.35,23.00 «ШоуМонроу».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «КВН».
21.20 «Жiноча лiга».
22.35 «Три сестри».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.15 «КIС».
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.40 Шустер-Live.
09.25 Школа юного суперагента.
10.55 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
11.25,15.05 Погода.
11.30 Зелений коридор.
11.40 Х/ф «Того далекого лiта».
12.55 Х/ф «Закон».
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.05 Слов`янський базар.
Вiдкриття.
18.10 Золотий гусак.
18.35 Свiт атома.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Зоря» (Луганськ) - «Шахтар» (Донецьк).
19.45 В перервi - Погода.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.10 Кабмiн: подiя тижня.
21.20 Концертна програма до
Дня мiста Херсон.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Д/ф «Блокадна вiра».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Зворотний зв`язок.
01.35 Свiт атома.
02.00 Д/ф «Iмператор, який знав
свою долю».
02.50 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.50 ТелеАкадемiя.
04.55 М/с «Сандокан».
05.25 «Надвечiр`я».

«1+1»

06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 Мелодрама «Голубка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Операцiя краса 2».
22.00 Мелодрама «Друге кохання».
00.05 Бойовик «Перевiзник
2». (2).
01.55 Комедiя «Психи в тюрязi».

(2).
03.45 Бойовик «М орський
пiхотинець 2». (2).

IНТЕР

04.30 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд заборонено».
05 . 4 0 «В елик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
1 0 . 5 5 Х / ф « А р и ф м ет и к а
пiдступностi».
13.00 Х/ф «Смерш».
17.50 «Вечiрнiй квартал. Спецвипуск».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 Подробицi.
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.35 Х/ф «Правосуддя вовкiв».
(2).
00.40 «Битва композиторiв».
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 Д/ф «Жадiбнiсть. Смакота».
03.25 «Знак якостi».

ICTV

05.15,05.45 Погода.
05.20 Факти.
05.50 Iнший футбол.
06.20 Козирне життя.
07.05,03.25 Анiмац. фiльм
«Скубi Ду i Король гоблiнiв».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.35 Стоп-10.
12.55 Спорт.
13.00 Провокатор.
13.20 Твiй рахунок.
14.20 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Заборонене
королiвство».
17.50 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Чорна блискавка».
21.10 Х/ф «Iнкасатор». (2).
23.05 Наша Russia.
00.05 Голi i смiшнi.
01.10 Х/ф «Первiсний страх».
(2).
04.40 Свiтанок.

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
5,06.25 «Погода».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.05 Д/ф «Обитель Святого
Антонiя».
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Футбол України.
УТ-1.
09.00,14.25,16.10,17.30,18.15,
22.50 Погода.
09.05 Армiя.
09.20 Смiшний та ще
смiшнiший.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.05 Крок до зiрок. Євробачення.
10.45 Країну - народовi!
11.05 Караоке для дорослих.
12.05 Шеф-кухар країни.
12.55 Ближче до народу.
13.30 Раптова слава.
14.00 Як це?
14.30 Х/ф «Обелiск».
16.15 Золотий гусак.
16.45 Маю честь запросити.
17.35 Дiловий свiт. Тиждень.
18.20 Лiтнiй жарт з М. Лукинським.
18.50 Вiтас. Новий концерт.
20.40 Офiцiйна хронiка.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф «Братiя».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Головний аргумент.
02.05 Кабмiн: подiя тижня.
02.15 Д/ф «Ноїв ковчег».
02.40 Д/ф «Група пiдтримки.
Американський мiф».
03.30 Х/ф «Останнiй кордон».
05.00 М/с «Сандокан».
05.30 Околиця.
«1+1»
06.00 М/ф «Дельфiн - iсторiя
мрiї».
07.15,07.40 М/с «Тiмон i Пумба».
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.20 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою 2».
10.45 Мелодрама «Голубка».

19.30,23.25 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Мiй зможе 2».
22.10 «Свiтське життя».
00.10 Мелодрама «Кадилак
Рекордз». (2).
02.30 Х/ф «Давай одружимось».
0 3 . 5 0 К о м ед i я « П с и х и в
тюрязi». (2).
IНТЕР
04.00 Т/с «Про тебе...»
04.45 «Знак якостi».
06.50 М/с «Вiнкс».
08.25 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11 . 0 5 Х / ф « С ол д ат I ва н
Бровкiн».
13.10 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi».
15.20 Х/ф «Зникла iмперiя».
17.55,21.00 Т/с «Я прийду
сама».
20.00,02.40 «Подробицi тижня».
23.05 «Що? Де? Коли?»
00.20 Х/ф «Дракула Брема
Стокера». (2).
03.20 Х/ф «Земля проти павука». (3).
ICTV
05.25,05.45 Погода.
05.30 Факти.
05.50 Квартирне питання.
06.45 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
07.45 Твiй рахунок.
08.45 Дивитися всiм!
09.50 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.30 Наша Russia.
14.15 Х/ф «Мiстер Няня».
16.15 Х/ф «Чорна блискавка».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Професiонал».
21.55 Х/ф «Тринадцять». (2).
00.00 Х/ф «Забираючи життя». (2).
02.00 Iнтерактив. Тижневик.
02.15 Битва нацiй.
04.40 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

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, 0.45
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 22.55, 0.40 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45, 16.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 22.45 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.05, 16.55, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Х/Ф «За межами»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Чорний метелик»

ТРК «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»»
08.30 «Практичне керівництво

для екстремального туриста»
09.00, 14.45 «Малятко»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.15 «Один день»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
15.20 «Колорит»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хенд Мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
19.00 «Афіша»
21.00 «Один день»
21.45 Х/ф «Обман» (2)

ТРК «УКРАЇНА».

06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.00, 11.00 Т/с «Останнiй кордон».
10.00 Додому на свята.
12.00,03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 8».
13.00,04.35 Т/с «Дорожнiй патруль 9»
14.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
16.00 Х/ф «Страшна красуня».
18.00, 19.20 Т/с «Росiйська
спадкоємиця».
19.00,03.30 Подiї.
21.10 Х/ф «Крутий». (2).
23.15 Т/с «Ментовськi вiйни
4». (2).
01.15 Х/ф «Кровнi узи» (2).
03.00 Щиросердне зiзнання.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 14.00, 18.05, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Ключ до самопізнання»
12.00 Д/фільм «Глобальне попередження»
«Телемеридіани»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.00, 22.40 Д/фільм «Біографії»
17.00 – Д/фільм «Дорогами

16 вересня
0,10.55,11.15,13.10,14.10,14.
55,15.10,16.10,17.10,17.50,1
9.20,00.25,00.40,03.25,06.25
«Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «В кабiнетах».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.10 «Феєрiя мандрiв».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
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 Панно Кохання
7.15, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10
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 Сучасні бамбіни
12.30, 16.50, 5.00 Про казки
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «За межами»
16.00 Анатомія культури
16.30 Церква і світ
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
ТРК «ЧЕРНІВЦІ»

812

теле Версі ї

15 вересня

українців»
17.35, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
23.35 Д/фільм «Дорогами України»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Мініатюри в
природі»
04.30 «Пам’ять»

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.15 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00 Т/с «Хто у домi господар?»
11.35,13.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
14.25 Одна за всiх.
15.35 Мiстер Трололо.
16.15 Х/ф «Iсторiя вiчного кохання, або Попелюшка».
18.45 Х/ф «Zолушка».
20.35 Т/с «Вiсiмдесятi».
22.35 Дайош молодьож!
2 3 . 0 0 С л а ва з i С л а в є к о м
Славiним.
23.05 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.55 Х/ф «Об`єкт мого захоплення». (2).
02.40 До свiтанку.

НТН

06.10 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 3 0 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.30 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв».
11.30 «Речовий доказ». Отруйники столiття. Змiїне кубло.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Кидайли у грi».
15.00 Т/с «УГРО».
19.00 Т/с «Крутi береги».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Пiдривник». (2).
02.10 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

ТРК «УКРАЇНА».
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Серце дракона:
Новий початок».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Х/ф «Страшна красуня».
13.00 Т/с «Дорожнiй патруль
9».
15.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
17.00 Т/с «Бiгль».
19.00,03.40 Подiї тижня.
19.30 Т/с «Iнтерни».
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ментовськi вiйни
5» (2).
02.10 Х/ф «Кровнi узи». (2).
04.10 Т/с «Дорожнiй патруль
9».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Дива цивілізації»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10,
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.45 М/фільм
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-

вино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д/фільм «Глобальне попередження»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.30 Д\фільм «Магія природи»
22.00 «Телелітопис краю»
22.35 Д/фільм «Світ мандрів»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.15 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Х/ф «Пригоди Буратiно».
13.35 Х/ф «Iсторiя вiчного кохання, або Попелюшка».
16.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.05 Х/ф «Zолушка».
19.00 Мiстер Трололо.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Х/ф «Нiчна варта». (2).
22.50 FAQ. Як зняти дiвчину
i т.iн.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.50 Дурнєв+1.
01.15 Х/ф «Я нiколи не буду
твоєю». (2).
02.50 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Одного разу в
Ростовi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Знiмальники.
12.00,03.40 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.10 Т/с «Крутi береги».
19.00 Т/с «Каменська 3».
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СТБ
05.20 М/ф «Казка про царя
Салтана».
06.15,01.15 Х/ф «Бiле сонце
пустелi».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «Зваженi i щасливi 2».
15.00 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.20 Х/ф «Кавказька полонянка, або Новi пригоди Шурика».
00.15 Х/ф «Детектор брехнi 2».
02.45 Х/ф «Два капiтани».
03.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Останнiй акорд».
07.25 Свiтлi голови.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Готуй.
11.00 Пiкнiк.
11.55 Новий погляд.
12.55 Т/с «Воронiни».
16.50 Х/ф «Наказано одружити».
19.00 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
20.45 Х/ф «Код да Вiнчi».
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Операцiя «Лiтаючий
слон».
02.00 Т/с «Ясновидець 4». (2).
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Микола Лисенко.
04.10,05.00,05.45 Зона ночi.
04.15 Українцi Вiра.
05.05 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
05.25 Моя адреса - Соловки.
Не ударте жiнку навiть квiткою.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Чорний котел».
11.50 Х/ф «Олiвер Твiст».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Попелюшка iз Запруддя».
17.00 Т/с «Годинник кохання».
19.00 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Корабель».
01.40 «Нiчне життя».
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07.00, 09.30, 11.20,12.55,
14.40, 18.30, 20.50, 00.25
«Погода»
07.05, 11.25 «Хенд Мейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50,15.15,23.55 «Один день»
08.10, 09.35, 11.50, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.45 Х/ф «Пригоди принца
Флоризеля» (1)
17.00 Музична програма (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Колорит»
21.30 Х/ф «Старший син» (ЗА)
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22.50 Х/ф «Хрещений батько
3». (2).
02.05 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.45 М/ф «Мауглi».
06.50,01.15 Х/ф «Недiльний
тато».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.00,00.15 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.05 «Караоке на Майданi».
12.05 «МайстерШеф 2».
16.05 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Матуся моя».
02.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Свiтлi голови.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.50 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.10 ЛОЛ.
11.40 Т/с «Щасливi разом».
13.30 М/ф «Iлля Муромець i
Соловей-Розбiйник».
15.15 Х/ф «Код да Вiнчi».
18.15 Х/ф «Три мушкетери».
20.45 Х/ф «Янголи i Демони».
(2).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф «Крутящий момент». (2).
01.40 Т/с «Ясновидець 4». (2).
03.00 Зона ночi. Культура.
03.05 Катерина Бiлокур. Послання.
03.55,04.55,05.25 Зона ночi.
04.00 Українцi Любов.
05.00 Зима надiї.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Чорний котел».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Олiвер Твiст».
12.00 Х/ф «Джинси-талiсман».
14.15 «Таємницi долi».
15.10 Т/с «Годинник кохання».
19.05 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Корабель».
01.35 «Нiчне життя».

Сім разів відміряй,
один – відріж
На запитання читачів відповідає Євгеній Микитинський,
дитячий хірург з 30-річним стажем. Дитяча хірургія, на його
думку, – справа ювелірна. Головний закон, який у ній панує, –
«не нашкодь!».

Болить живіт

«Відколи наша дитина пішла до
школи, стала нарікати на болі в животі. Нас це насторожує. Скажіть, до
якого лікаря нам звернутися з цього
приводу?»
Сергій Луцюк, м. Чернівці
– У такій ситуації перш за все треба
звернутися до свого дільничного або сімейного лікаря, який займається дитиною
від народження. У череві багато органів.
Тому болі в животі можуть свідчити про
низку найрізноманітніших захворювань,
зокрема, гастрит, гастродуоденіт, ко-

літ, захворювання нирок або сечовивідних
шляхів, ангіни тощо. Саме дільничний
лікар огляне дитину й направить до відповідного спеціаліста на більш повне
обстеження.
Якщо ж дитина скаржиться на сильний
біль у животі ввечері або вночі, треба негайно викликати «Швидку допомогу». Бувають батьки, які до ранку проводять самолікування – дають знеболювальне,
антибіотики... Усе це зараз доступне. А на
ранок приводять дитину до лікаря з абсолютно незрозумілою клінічною картиною.
До нашого відділення, наприклад, за
рік поступають до тисячі дітей з підозрою
на апендицит. З них 300 оперують. А в 700
виявляють інші патології: і пневмонію, і
ангіну, і коліт, і гастроентероколіт, і захворювання нирок. Варто розуміти, що дитина не може самостійно диференціювати
біль, тобто пояснити, де болить, описати
характер болю. У дитини просто болить.
І встановити діагноз та призначити лікування повинен фахівець, а не фармацевт
найближчої аптеки.

Обережно: грижа!

«При обстеженні в дитини виявили грижу. Але звiдки вона в неї? Чи
можна обійтися без операцiї?»
Тетяна Данилюк, м. Чернівці
– У дітей всі грижі вроджені. До того ж,

Офтальмологи
рекомендують обмежити
роботу дітей за комп’ютером
Акцію, під час якої близько 700 дітей у п’яти містах України пройшли безкоштовне обстеження зору, організували Український фонд
«Здоров’я» й Асоціація дитячих офтальмологів. За допомоги авторефрактометру фахівці визначали правильність будови ока й виявляли такі
відхилення як міопія, астигматизм, короткозорість, далекозорість. Як
повідомляє тижневик «Коментарі», загалом у рамках проекту перевірку
зору пройшли близько тисячі дітей. Кожна третя дитина має проблеми
із зором.
Організатори звертають увагу батьків на надмірне навантаження
на дитячий зір і закликають їх обмежити роботу дітей за комп’ютером і
перегляд телевізора. Натомість пропонують прогулянки та рухливі ігри
на свіжому повітрі. На думку фахівців, особливо важливо звертати увагу на зоровий режим дитини під час навчального року. Глава Асоціації
дитячих офтальмологів України професор Сергій Риков підкреслив, що
школяреві потрібно перевіряти зір щодвароки. А якщо в когось із родичів
є проблеми з зором, то раз на рік або й частіше.

Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
Лікує також захворювання суглобів, багаторічно
незаживаючі трофічні виразки ніг, фурункульоз та інші
гнійні захворювання, врослий ніготь, геморой, грибкові
ураження нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку), застосовує озокерит
під час лікування на прийомі та вдома. Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії,
променевої терапії та інших отруєнь).
Приймає за адресою вул.. Руська 126, КМП «Ваше
здоровя», ліцензія МОЗ Україна серія АГ №599425 ВІД
05.12.2011 р. з 14:00 до 16:00. Прийом за домовленістю
по моб. тел.: 050-507-51-38. Олександр Іванович.

Версі ї

вони бувають кількох видів: пахові, пупкові, білої лінії живота тощо. Як правило,
пахова грижа оперується при виявленні.
Проте, якщо в дитини є супутня патологія,
слід провести додаткове обстеження, лікування цієї патології – і вже тоді планово
оперувати.
Буває, що грижа ущемляється. Це небезпечно, бо може призвести до некрозу
кишечнику. Якщо таке трапилося, зволікати не можна. Операцію треба провести
терміново.
Серед людей побутує думка, що дитина може «накричати» собі грижу. Запевняю: це байка. Для грижі повинні існувати передумови. Якщо відразу вона не
виявлена, то під час сильного плачу, коли
збільшується тиск у черевній порожнині,
грижа проявляє себе.

оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Гноїться рана

«Скажiть, коли гноїться рана, як
правильно її обробляти? Чи можна
накладати на неї мазь, пов’язку?»
Василь Попадюк, Глибоцький район
– Коли рана гноїться, перш за все
треба показати її лікарю. Річ у тім, що
будь-яка мазь чи пов’язка мають свою
дію. Кожна рана потребує індивідуального лікування. Варто пам’ятати, що
коли рана нагноїлася, це свідчить про
інфекцію. Треба розібратися, яка саме
це інфекція. Деякі рани можна лікувати,
а деякі потрібно оперувати. Усе це має
визначити лікар.
На жаль, нині в багатьох дітей ми
виявляємо цукровий діабет. У таких
діток дуже важко загоюються будь-які
рани. за такої супутньої патології дуже
важливо визначити рівень цукру в крові.

Разом із сиром і
ковбасою українцям
згодовують кишкову
паличку
Експерти здійснили «рейд» з якості ковбаси й сиру.
Лабораторні дослідження виявили кишкову паличку
та ГМО майже в половині обраних виробників, повідомляє «ТСН». Для перевірки обрали 20 найменувань
продуктів. Частина виробників виявилася не готовою
розповідати покупцям, із чого складається їхній продукт. Ті ж, хто й зазначає на упаковці такі інгредієнти як
соя, крохмаль, пальмова олія, роблять це дуже дрібним
шрифтом. Та найстрашніше, за словами експертів, що
якість товару неможливо визначити на око. Список
недобросовісних виробників передадуть до Антимонопольного комітету. Нещодавно експерти проводили
також дослідження якості суші в Україні. У більшості
зразків виявили кишкову паличку.

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637)
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Квартира №1 за адресою: м. Чернівці, вул. Пумнула, 22, що є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу 22.12.2006 року та зареєстрованого в реєстрі за № 5379 та реалізується в рахунок погашення
заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк». Квартира двокімнатна складає 1/2 частину одноповерхового
житлового будинку 1947 р.б. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан не задовільний, так
як потребують підсилення фундамент та несучі стіни, саманні перегородки, перекриття, повної заміни
зовнішні прорізи, покрівля. Загальна площа 50,8 кв.м, житлова – 40,50 кв.м. Кімнати площею 16,5 кв.м та
24,0 кв.м. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова)
ціна – 183 042,40грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 9 152,12грн. без ПДВ. Прилюдні торги по лоту №1
призначені на 24.09.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
Кінцевий термін реєстрації - 24.09.2012 року об 11:00 год. Гарантійні внески та плата за спостереження
інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням
ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358,
МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні
представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до
14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою:
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору
прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату
гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у т.ч. і в день проведення прилюдних
торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути
присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в
межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з реалізації
предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину
до призначеного часу проведення прилюдних торгів. Остаточна плата за майно здійснюється протягом
десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом
внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
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РАК

ЛЕВ

ДІВА

ТЕРЕЗИ

Тиждень буде клопітким, але приємним. Як би ви не
планували дні, життя внесе в них свої корективи. Можлива поява непередбачуваних робочих завдань, несподіваних знайомств, непередбачуваних життєвих ситуацій.
Дружба з Водолієм, навпаки, стане міцною і вірної.

Перш ніж почати активні дії, проаналізуйте, що ви
отримаєте в результаті. Відмінний період для зовнішніх
перетворень – процедур краси, різних дієт, сезонного
оновлення гардеробу. В особистому житті не плутайте
лідерство з деспотизмом.

Усупереч приказці «сам себе не похвалиш – ніхто не
похвалить», ваші заслуги будуть відзначені та заохочені. Якщо у стосунках із сексуальним партнером виникне
відчуття спустошення, не поспішайте розставляти всі
крапки над «i». Зробіть паузу до наступного тижня.

Зірки віщують бурхливий роман, який ви намагатиметеся зберегти в таємниці. У професійному плані
можливі відрядження. Втім, де б ви не знаходилися,
прагніть бути пунктуальним. Обмежте вживання солодкого, а ще краще – замініть його сухофруктами.

Можливо, хтось із вашого оточення може різко
припинити спілкування. У цьому випадку задумайтеся,
чи достатньо дипломатичні ви були з цією людиною.
Останнім часом ви занадто різкі і нестримані. Вихідні
обов’язково присвятіть сім’ї, влаштуйте домашнє свято.

Незважаючи на купу справ, ви перебуваєте у
піднесеному настрої і відмінному самопочутті. Настає
сприятливий період, коли без особливих зусиль можна
спланувати майбутнє – у плані фінансів і кар’єрного
росту. У коханні можете зазнати фіаско.

Екстраординарні моменти прикрасять життя. Ви
опинитеся у центрі подій, яким, швидше за все, не можна
буде знайти розумне пояснення. У роботі з документами і
цифрами дотримуйтесь акуратності. Прагнення до точності
неодмінно принесе дивіденди.

СКОРПІОН

Намагайтеся повною мірою використовувати можливості, які принесе вам доля. Нині доцільно підтримувати
добрі стосунки з колегами-Левами, адже від них буде
залежати стабільність ваших професійних буднів. Щоби
не було сварок з рідними, справедливо розподіляйте
домашні обов’язки.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень найкраще підходить для турбот про
близьких людей, спілкування зі старими друзями.
Погоню за професійними лаврами залиште на завтра.
Хтось із чоловіків-Терезів може надати вагому підтримку у вирішенні житлового питання. Не зловживайте
спиртним.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Цього тижня усе вами заплановане здійсниться.
Причиною такої результативності може стати муза-Стрілець, що відкриє в вас друге дихання. Прислухайтеся до
порад старших родичів. Це не просто допоможе вам у
критичних ситуаціях, але і згуртує родину.

Якщо у вашому житті з’явиться хтось з минулого, не
уникайте спілкування. Можливо, ця людина з’явиться для
того, щоби у майбутньому вас підтримати. Жінки-Водолії
будуть затребувані на роботі: вони не тільки зміцнять професійний статус, але і заведуть службовий роман.

Вам захочеться внести корективи в домашній
інтер’єр. Не дивно, що вагома частина бюджету буде
витрачена на різне начиння і декор. Любовний гороскоп
обіцяє неймовірно зворушливі хвилини у стосунках з
партнером. Чим більше ви один одному довіряєте, тим
міцніше стане ваш зв’язок.
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Версі ї

Втрачаєте волосся? Пригадайте, чи не мали останнім
часом стресів. Але основне слово – за генами…
Щонайменше половина дорослого людства – і чоловіки, й жінки
– стикаються з проблемою облисіння або, принаймні, відчувають
дискомфорт через рідке та ослаблене волосся. Це не тільки питання
краси: волосся є важливою складовою нашого організму і, випадаючи,
воно або шле нам привіт від пращурів, або сигналізує про хворобу
якогось органу.
Аномальна втрата волосся може мати різні
причини, серед них опіки, шрами та радіаційне
опромінення шкіри. При важких інфекційних захворюваннях (скарлатині, черевному тифі, шкірних захворюваннях) теж може виникнути облисіння, але, як правило, тимчасове. Найпоширенішим
типом облисіння є поступове зникнення волосся на
голові з віком, яке відбувається в більшості чоловіків. Таке облисіння є незворотним і остаточним.
Ріст волосся не можна відновити ні стрижкою, ні
голінням (як іноді помилково вважають), ходінням
з непокритою головою, втиранням мазей або інших
медикаментозних засобів.
Ознаки облисіння в більшості чоловіків
з'являються до тридцяти років у вигляді залисин на
тімені. Швидкість процесу втрати волосся може змінюватися, трапляються й тривалі періоди відносної
стабільності. Як правило, чим раніше з'явилися
перші ознаки облисіння, тим швидше відбувається
практично повна втрата волосся.
Науковці стверджують, що в чоловіків
втрата волосся компенсується підвищеною сексуальністю.

6 причин випадіння волосся

Волосся втрачають усі. Але в одних людей цей
процес відбувається
повільно і навіть у
старості їм є чим похвалитися, а в

інших – мало не в 25-річному віці настає стрімке
облисіння. Чому? Науковці вважають, що облисіння
викликається шістьома основними причинами.

Чоловічі гормони

Від аномального випадіння волосся страждає
один чоловік із трьох. Старт цьому процесові дає
тестостерон – чоловічий статевий гормон. Адже в
кожного третього чоловіка підвищена чутливість
волосся до одного з різновидів тестостерону, яка
спричиняє витончення і випадіння волосся. Щоправда, вчені заспокоюють лисіючих чоловіків
тим, що втрата волосся в них компенсується підвищеною сексуальністю.

Шок і стрес

Постійний стрес також може активізувати
процес випадіння волосся. Навіть сильні емоційні
переживання, пережитий шок можуть через кілька
місяців проявитися у втраті волосся. Причиною є
зростання рівнів тестостерону і норадреналіну, що
виробляються наднирковими залозами як реакція
на стрес. Тому для лікування в цьому випадку рекомендується прийом вітамінів групи В і мінеральних
речовин, а також психотерапія.

Щитовидна залоза

Причиною надмірного випадіння волосся може
бути й гіперактивність щитовидної залози або,
навпаки, її дисфункція. При цьому обов'язково

мають місце розлади в роботі ендокринної системи
загалом. Для лікування в такому випадку треба відновити порушений гормональний баланс.

Випадіння волосся як
супутній симптом хвороби

Поганий стан волосся може бути не тільки
свідченням природного старіння чи індивідуальних
генетичних особливостей, але й симптомом хвороби. До ослаблення і випадіння волосся можуть призвести цукровий діабет, зобна хвороба, остеохондроз шийного відділу хребта, анемія (недокрів'я),
порушення балансу статевих гормонів у жінок,
виснаження нервової системи, вегетосудинна
дистонія, деякі пухлинні захворювання,
променева хвороба.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – земельна ділянка за кадастровим
номером № 7322580500:04:001:0114 загальною площею 0, 10
га., і є власністю Максемюка Ю.І. (м. Чернівці, вул. Головна, буд.
120А, кв. 3, код 2276811935). Правовстановлюючі документи:
Державний акт на право приватної власності на землю І-ЧВ
№030257 від 23.05.2001р. Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Реваківці, вул. Чапаєва, 4.
Земельна ділянка з функціональним призначенням для ведення
особистого підсобного господарства довжиною фронтальної лінії
66,67 м.п. Земельна ділянка рівнинна, забезпечена мережею
електропостачання та грунтовою під’їзною дорогою і розміщена в периферійній частині населеного пункту серед вільних
земельних ділянок та поодинокої житлової забудови.Стартова
(початкова) ціна – 32012,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612082
від 11.07.12) Гарантійний внесок – 1600,60 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул.. Головна, 119.По
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься
на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для
філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим. Торги призначені на 27 вересня 2012 р. об 15:00
год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с.
Реваківці., в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 27 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 37318001002806в
ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291,
одержувач: Відділ державної виконавчої служби Кіцманського
районного управління юстиції Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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.

Нещодавно
був виділений
ще один ген облисіння, який передається тільки
по чоловічій лінії,
хоча раніше вче-

Запитуйте – відповідаємо
«Я готую документи для оформлення пенсії. У ч.33 Вашої
газети прочитала, що між інших слід взяти довідку у відділі
персоніфікованого обліку громадян. Де він розташований
та як туди зателефонувати?» – Лідія Холодова, м. Чернівці
Управління персоніфікованого обліку, інформаційних систем та
мереж є структурним підрозділом Головного управління Пенсійного
фонду України в Чернівецькій області, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7-а. Тел/факс: (0372) 51-69-20.
«Де видають довідку про те, що громадянин не працював упродовж останніх шести місяців?» – Микола Томко,
м. Чернівці
Така довідка (для оформлення пенсії) видається територіальними управліннями Пенсійного фонду України. Так, управління ПФУ м.
Чернівці розташоване за адресою: 58018, м. Чернівці, вул. Головна,
245. Тел/факс: (8-03722) 4-18-19.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ
№ 1 – житловий будинок загальною площею 282.70 кв. м, в тому числі житловою – 132,40кв.м, і є власністю Малофія М.М. (вул. Боженка, 1, с. Шипинці,
Кіцманський р-н, Чернівецької обл., код 1996410633). Правовстановлюючі
документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно САА №332306
від 09.10.2003р. Місцезнаходження майна: вул. Боженка, 1 в с. Шипинці,
Кіцманського району, Чернівецької області. Житловий двохповерховий будинок складається з: коридор – 45,0кв.м, гараж – 19,90кв.м, ванна – 8,60кв.м,
кухня – 13,30кв.м, 1-а кімната – 22,50кв.м, 2-а кімната – 20,70кв.м, комора
– 17,80кв.м, коридор – 31,50кв.м, 3-а кімната – 14,90кв.м, кухня – 14,20кв.м,
4-а кімната – 40,20кв.м, 5-а кімната – 20,70кв.м, 6-а кімната – 13,40кв.м. Висота приміщень – 2,70м.Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перегородки
– цегляні, поштукатурені, гіпсокартон, перекриття, покриття – панельне,
дах – шатровий дах, залізо оцинковане по деревяній обрешітці, підлоги деревяні, ламінат, прорізи – двері деревяні, вікна – металопластикові. Внутрішнє
оздоблення – євро: штукатурка, гіпсокартон, ліпка, газ, електропостачання
в наявності.Технічний стан – добрий. Земельна ділянка – 0,25га перебуває в
користуванні боржника.Стартова (початкова) ціна – 538560,00 грн. (без ПДВ)
(договір № 2612084 від 11.07.12).Гарантійний внесок – 26928,00 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лоту обмеження
на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння
та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП
„Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги
призначені на 27 вересня 2012 р. об 17:00 год. за адресою: с. Шипинці,
Кіцманського району, Чернівецької області., в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 27 вересня 2012 р. до 16:00 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 37318001002806 в ГУДКУ
в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ
державної виконавчої служби Кіцманського районного управління юстиції
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ
№ 1 – житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами,
загальною площею 43,20 кв. м. і є власністю Нацаренус Алекса
(Чернівецька область, Кіцманський район, с. Суховерхів, пров.
Середній, 6, код відсутній). Правовстановлюючі документи: Договір
купівлі-продажу житлового будинку ВКР№235390 від 14.08.2008р.
Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Суховерхів, пров. Середній, 6. Цегляний житловий будинок
Літ.А, літня кухня Літ.Б, сараї Літ. В.Д, погріб Літ. Пг, криниця Літ.К,
Убиральня літ.Г. Висота приміщень – 2,60м. Фундаменти – бетонні
стрічкові, стіни, перегородки – деревяні, поштукатурені, побілка,
перекриття, покриття – деревяне, дах – шатровий дах, підлоги
– деревяні, прорізи – деревяні, внутрішнє оздоблення – просте,
штукатурка, електропостачання в наявності. Технічний стан будівлі
– добрий. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 73800,00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612081 від 11.07.12).Гарантійний внесок – 10996,20 грн без ПДВ.
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: Держава По лоту обмеження на використання загальні
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження
на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ
„УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26 . Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим. Торги призначені на 27 вересня 2012 р. об
10:00 год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с.
Суховерхів, в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі
заяв 24 вересня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом трьох банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок № р/р 37318001002806в ГУДКУ в
Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач:
Відділ державної виконавчої служби Кіцманського районного
управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. 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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Сіді Таль: неосяжний талант тендітної жінки
значно більший за «Райкіна в спідниці»
Вона була цілим театром в одній особі: заворожувала
глядача акторською грою, співом, танцем, жартами…
Коли виступала Сіді Таль, від сцени не можна було
відвести очей, адже вона вміла зачепити найменшим
– поглядом. Але в тому погляді було все: сотні образів,
ролей, відтінків емоцій. 8 вересня виповнюється 100
років від дня народження видатної співачки на ідиш, яка
народилася в Чернівцях.

Артистичний геній Сіді Таль підкорював серця. Її називали «Райкіним
у спідниці». Спів акторки змушував і
сміятися, й плакати. Дійство, створене
Сіді Таль, – це щось на межі театру та
естради. Знавці досі не дійшли спільного висновку про жанр авторської феєрії, яку вона творила. Актриса жила
на сцені так природно, що абсолютно
зникало відчуття умовності й упродовж усієї вистави глядач спілкувався
з артисткою так, ніби програмою був
передбачений обмін репліками, дотепами, побажаннями…

Гени
облисіння

ювілейні

Версі ї

Новий жанр
авторської феєрії

Крім того, що паління сприяє
розвитку низки захворювань і
розладів здоров'я, воно також загрожує чоловікам передчасним
облисінням. Зв'язок між палінням і облисінням виявили вчені,
які обстежували 740 жителів
Тайваню у віці 65 років. Результати
досліджень засвідчили, що в курців
облисіння наставало значно раніше і відбувалося швидше, ніж у
тих, хто не палить.

бинки і порожнини занадто малі,
щоб бульбашки могли до них прилипнути. І насправді утворення
бульбашок викликається мікроскопічними частками пилу і пуху,
які є у будь-якому келиху, навіть
найчистішому.
Висловлюючись мовою техніки, саме бруд, пил і пух присутні
в келиху, відіграють роль ядер
конденсації для розчиненого в напої вуглекислого газу.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – нежитлова будівля пункту технічного обслуговування загальною площею 302, 1 кв. м., і є власністю
Ільницького В.С. (с. Ощихліби, Кіцманський р-н, Чернівецької
обл., код 3100119770). Правовстановлюючі документи: Договір
купівлі-продажу ВКІ №005692 від 28.03.2008р. Місцезнаходження
майна: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ощихліби, вул.
Незалежності, буд. 85Г. Нежитлова будівля складається з: коридор
– 30,60кв.м, сходова клітина – 14,40кв.м, душова – 14,40кв.м,
майстерня – 31,00кв.м, роздягальня – 16,80кв.м, 2-а майстерня
– 43,70кв.м, коридор – 2,00кв.м, склад – 29,00кв.м, майстерня –
30,50кв.м, сходова клітина – 14,30кв.м, коридор – 11,30кв.м, 1-а
побутова кімната – 21,80кв.м, 2-а побутова кімната – 11,80кв.м, 3-а
побутова кімната – 30,50кв.м. Земельна ділянка на якій знаходяться
нежитлові приміщення перебуває в державній власності.Стартова
(початкова) ціна – 88940,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612083
від 11.07.12). Гарантійний внесок – 4447,00 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
АК «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205.По лоту
обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні
для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги
призначені на 27 вересня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ощихліби,., в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 27 вересня 2012 р.
до 11:00 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 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО
856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої
служби Кіцманського районного управління юстиції Ознайомитися
з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

Паління

Шампанське піниться у
келиху через бруд
Шампанське піниться не
завдяки вуглекислому газу, а
через бруд. У ідеально гладкому і чистому келиху молекули
вуглекислоти випаровуються
непомітно, і впродовж досить
тривалого часу вважалося, що
утворення бульбашок викликають незначні дефекти келиха.
Сучасні методи фотографії
показали те, що усі ці, практично невидимі оку, щер-

ні стверджували, що він передається саме по лінії
жінок. Науковці вважають, що генетичні причини
зумовлюють понад 80% випадків облисіння. Нововідкритий ген розташований у 20-й хромосомі
і підвищує ймовірність облисіння у чоловіків усемеро. Якщо ж чоловік успадкував обидва гени – в
Х-хромосомі і в двадцятій хромосомі – то ймовірність облисіти зростає в 14 разів!
Наразі науковці рекомендують чоловікам
тільки профілактичні заходи щодо облисіння. Хоча
вважають, що генетичні дослідження допоможуть
у майбутньому створити ефективні засоби від
втрати волосся.
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«Можна було тільки дивуватися її працелюбності, відданості та любові до театру,
– характеризував видатну актрису один із тодішніх глядачів.
– Вона – супротивник порожніх
імпровізацій, за якими в інших
криється звичайнісінькі лінощі... Дикція, жести, міміка,
спів, танець – усе виконувала
з абсолютною точністю до задуму режисера, без капризів і
кривлянь, що, на жаль, властиве розпещеним знаменитостям. Її особистість, її розкішна
постава, її гарні очі, які на сцені
випромінюють магнетизм, її
голос, насичений безліччю
нюансів – усе це вона дарувала
театру».

Перша сцена –
скриня з борошном у
єврейському дворику

Єврейська дівчинка Сореле Біркентале народилася в сім’ї пекаря
Лейби Біркентале, смачну й пухку випічку якого добре знали в Чернівцях.
Уся таємниця смачної здоби, казав він,
у тісті. Та найвдалішим своїм «тістом»,
яким він пишався, були, за його словами, його діти – три донечки й син.
Акторський талант у Сореле рідні
помітили, коли вона була ще дитиною.
Дівчинка босоніж бігала бідними чернівецькими двориками й співала, танцювала, показувала комедійні сценки.
Коли їй було сім років, у дворі свого
будинку вона навіть створила «театр»
– там вона була й драматургом, і режисером, і виконавицею головних ролей.
На великій скрині для борошна вона,
перебираючись у мамині сукні, хустки
й туфлі, повторювала кумедні сценки
з життя своєї родини, друзів, сусідів. Її
гра, по-дитячому щира й безпосередня, викликала справжнє захоплення не
тільки в дітей, а й у дорослих. Сореле не
пропускала жодної вистави мандрівних
театрів, заїжджих труп єврейських акторів, які ставили свої вистави на рідній
для дівчинки мові – ідиш.
Та хіба міг подумати тоді простий
чернівецький пекар Лейба, що за-

хоплення його наймолодшої донечки,
яка копіювала балакучих тітоньок з
базару чи дівчат на виданні, – не просто дитяча забавка, а хист від Бога,
який визначить її майбутнє. І, коли
відряджав Сореле з кошиком свіжої
випічки до воріт місцевого літнього
театру виручити пару монет, тим паче
не знав, що посилає її назустріч долі.

з аншлагом. Та вирішальне значення
в її артистичній кар’єрі мала зустріч із
режисером і поетом Яковом Штернбергом. Таль зіграла в його театрі низку
головних ролей: вуличну жінку Розіту
в п'єсі Лейба Малаха «Жовта тінь»,
Естерку й Ельку в п’єсі «Скарб» за Шолом-Алейхемом, «єврейську Кармен»
у виставі за п’єсою Штернберга «Театр
у вогні»…

Бути примою нелегко

Коли наприкінці 30-х років у
Європі відбулися серйозні політичні

танці різних стилів і жанрів, декламувала. Коли вона виходила на сцену,
зала філармонії «вибухала» гучними
оплесками, а кожний її жест викликав
новий шквал овацій.
Наприкінці 40-50-х років, у час
жорстких репресій євреїв і намагань
викорінити єврейську культуру як
таку, Таль мала мужність виконувати
пісні мовою ідиш і після розгрому єврейського мистецтва в усьому Союзі
залишалася однією з небагатьох, хто
продовжував свої виступи на ідиш.
1952 року, коли з репродукторів

Випадок, який
визначає майбутнє…

У 12 років Сореле вже співала в
хорі чернівецької синагоги. Це були її
перші сценічні виступи. Маленька домашня артистка досконало володіла
мовою ідиш, точнісінько зображуючи
неповторний акцент, тож минуло ще
трохи часу й вона почала грати дитячі
ролі в справжньому театрі.
А як загудів двір майбутньої зірки сцени, коли заїжджий режисер,
випадково побачивши її виставу на
борошняній скрині, попросив у батьків дівчинки, щоби вона на один вечір
замінила в його театрі знамениту на
той час актрису Сару Канер, яка захворіла! 14-річна Сореле зіграла у
спектаклі дочку-сироту, й її гра спричинила справжній фурор. Обдаровану
дівчинку запросили до трупи театру,
репертуар якого й став першою сходинкою до справжньої майстерності.
Саме тоді й почався запаморочливий
зліт незвичайної дівчинки з сім’ї простого пекаря.
Йосип Бург: «Її пісні звучали вітанням, пахли травами й
квітами. В них оживали єврейські вулички, де животіла сіра
бідність і барвиста мрія... Сіді
Таль поетично вплітала в своє
мистецтво ніжну гру туги й любові. Праця й життя шліфували
її виняткові природні здібності,
об'єднували з досвідом і навичками, але не зменшували її
чарівності... Сіді Таль не пішла від нас. Вона стала нашою
пам'яттю».
А інший випадок, чи то, пак, подарунок долі, вивів її на сцену в Бухаресті
замість примадонни Марії Санду-Аберман. Цього дня, 1927 року, вона стала
провідною актрисою театру. Маленька
Сореле отримала нове ім’я – Сіді Таль, і
вже незабаром стала всесвітньо відомою єврейською актрисою. Завдяки
їй театр у Бухаресті здобув ще більшої
популярності. Це за її порадою п’єсу
Бернарда Шоу «Пігмаліон» переклали
на ідиш: у новому її варіанті «моя прекрасна леді» Сіді Таль просто не могла
не полюбитися публіці.
У Бухаресті вона виступає в театрі «Роксі», на сцені знаменитого
залу «Помул верде» грає в комедіях,
трагедіях, мелодрамах, оперетах. Від
1937 року вона вже акторка Камерного
театру в Бухаресті й вистави, в яких
вона грає провідні ролі, завжди йдуть

Одне обличчя – сотні ролей
зміни, в Румунії розгорнулися прояви
фашизму й антисемітизму. 1940 року
Таль перебралася до Кишинева, де
грала в Молдавському державному
єврейському театрі. Саме там Сіді
Таль зіграла одні з найвідоміших
своїх ролей – Зямки Копача в однойменній п’єсі Марка Даніеля, хлопчика Мотла в спектаклі за повістю
Шолом-Алейхема «Мотл Пейс дем
хазнс». Пізніше читання уривка з цієї
повісті стало коронним естрадним
номером Таль.
Софія Ротару: «Сіді Таль
була рідною людиною для
всіх творчих людей і особливо
уважною до початківців. Сіді
Львівна виявляла постійний
інтерес і до мого становлення
як артистки – я досі вдячна
їй за ґрунтовний, принциповий, але завжди доброзичливий аналіз моїх виступів.
Сіді Таль любила людей, і її
довіра до глядача була безмежною. «Будь такою, якою
ти насправді є – співай про те,
що тобі дороге, а люди тебе завжди зрозуміють», – говорила
вона мені».
Коли 1941 року почалася війна
Німеччини з Радянським Союзом, Сіді
Таль евакуювалася до Ташкента, де
працювала на Узбецькій кіностудії,
озвучуючи кінофільми, потім у складі
театральної бригади (пізніше естрадний ансамбль «Ревю») дала понад
тисячу концертів. Вона виступала як
виконавиця пісень народів Радянського Союзу: грузинських, узбецьких і інших, у тому числі й єврейських
народних пісень. Під час Великої
Вітчизняної війни Сіді Таль дарувала
свої виступи пацієнтам шпиталів,
бійцям, які вирушали на фронт.
З поверненням до Чернівців,
від 1946 року, Сіді Таль – учасниця
єврейського ансамблю Чернівецької
філармонії. Виступала в опереті, виконувала естрадні номери: народні
ліричні, жартівливі, характерні пісні,

усієї країни повідомили, що в Радянському Союзі діють вороги народу
– євреї, ні в чому не винних людей
кидали до буцегарень, відправляли
в заслання. Під приводом скорочення закривали всі єврейські театри.
Театр у Чернівцях не став винятком:
з усієї трупи тут залишили тільки концертну бригаду в складі трьох осіб:
Сіді Таль, співачки Раїси Мостославської й декламатора Якова Гольдмана.
Тоді, коли всі єврейські театри в державі були закриті, тільки завдяки Сіді
Таль єврейська пісня та єврейський
жарт звучали на сценах обласної філармонії та районних клубів.

Кожна роль прожита до дна

Дмитро Гнатюк: «Уперше я
побачив Сіді Львівну на сцені
в моїх рідних Чернівцях 1946
року. З першого поклону вона
буквально заворожувала публіку. В неї було таке одухотворене, сяюче добротою обличчя, що здавалося, вона скаже
нам, своїм глядачам, щось надзвичайно гарне, тепле, заспокійливе. І, справді, полилася
мелодія, в якій звучали якісь
ласкаві слова, й кожному, хто
слухав спів, здавалося, ніби
ця теплота адресується саме
йому. Сіді Львівна співала єв-

рейською мовою, й хоча я не
знав цієї мови, я розумів усе
– настільки живим, образним
було її виконання».

«Сідітальфалік»:
кохання, пронесене
через життя
Упродовж цілого життя Сіді Таль вірним її супутником був Пінхас Фалік.
На початку 1930-х, коли він керував
єврейським театром у Чернівцях,
туди на гастролі приїхав єврейський
театр Румунії, у складі якого була й
видатна виконавиця на ідиш. Фалік
закохався в неї з першого погляду.
Небайдужа до Фаліка Сіді Таль не
захотіла залишитися з ним у своєму
рідному місті й запропонувала йому
перебратися до Бухареста. Фалік покинув усе й вирушив слідом за нею
до Румунії. Відтоді Пінхас Фалік став
незмінним організатором усіх постановок Сіді Таль.
Йосип Кобзон: «Для Сіді
Таль на сцені не було дрібниць:
манера її поведінки, виразність
обличчя, пластика рук були
предметом ретельної уваги
актриси, оскільки все це сприяє
розвитку й найбільш повному
розкриттю художнього образу.
Я дуже дорожив її думкою про
мої виступи».
Роками Фалік умовляв Сіді Таль
одружитися. Проте вона дала згоду
тільки 1941 року. Сіді й Фалік ставилися один до одного дуже ніжно,
жили й працювали, не розлучаючись.
Їх навіть називали одним іменем – Сідітальфалік. Фалік завжди пишався
та захоплювався дружиною.
Багато з того, що Сіді Таль удалося зробити за життя, вона досягла
завдяки Пінхасу Фаліку. Цей чоловік
був не тільки талановитим режисером та імпресаріо, для Таль він був
найкращим другом і порадником.
Вони з Сіді були чудовою парою:
ніхто ніколи не чув від них нарікань,
оточенню здавалося, що в цій сім’ї
немає повсякденних побутових проблем, з якими стикаються звичайні
люди. А за те, що були вищими за
будь-які навколотеатральні інтриги,
користувалися неабиякою повагою
в колег.
Коли 1983 року Сіді померла,
високий імпозантний Фалік одразу
змарнів і постарів, а єдиною його
турботою стало спорудження надгробка на могилі коханої дружини.
Він зробив для неї пам’ятник із білого мармуру, на якому жінка-легенда
зображена в білій сукні на повний
зріст, а на підніжжі попросив висікти
вірші двома мовами: ідиш і російською.
Через два роки після дружини Пінхас
Фалік помер від інфаркту. Його поховали поряд із Сіді Таль на центральній
алеї чернівецького кладовища. Відтак
вони назавжди стали – Сідітальфалік...
Леонід Утьосов казав про Сіді Таль,
що на сцені їй були однаково підвладні
й гумор, і лірика, й трагізм. Сьогодні,
мабуть, про неї сказали б, що вона
– «людина-шоу», бо ж у виступах
Сіді Таль було все: й акторська гра, й
пісня, й танець, і пантоміма. А Аркадій
Райкін був переконаний, що зробити
неможливе Сіді Таль удалося… завдяки
любові до людей.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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Художник, який... переживає красу

До 85-річчя від дня народження Володимира САНЖАРОВА

В. Санжаров. Автопортрет.
Кінець 1950-х років, картон,
олія. Публікується вперше

В. Санжаров. Пейзаж. Кінець 1970-х років, папір, акварель

Заслужений художник України Володимир Тимофійович Санжаров народився 25 вересня 1927 року у с. Нижня
Сотня Острогозького району (тепер місто
Острогозьк) Воронезької області. Нині
художнику виповнюється 85 років.
Отримав диплом Ворошиловградського (Луганського) художнього училища. Після закінчення факультету
монументального живопису Львівського
державного інституту декоративно-прикладного мистецтва 1954 року приїхав
до Чернівців. Відтоді живе і працює на
Буковині. Членом Спілки художників
України став 1961 року.
Протягом років художній хист Володимира Санжарова, відомого в Україні
художника і одного з провідних митців
Буковини, збурює незмінні симпатії
глядачів і глибоку повагу колег до його
високого професіоналізму. Він є митцем
з активною творчою долею та плідною
працездатністю. Відвідувачі художніх
обласних, всеукраїнських та зарубіж-

них виставок здавна знайомі з його
роботами.
Розгорнуту уяву про творчий метод
Володимира Санжарова дають численні
акварельні серії та живописні полотна.
Він є саме тим художником, чий талант
позначений рідкісним даром щирості й
безпосередньості вислову. Тема краси,
радше переживання краси, править
за визначальну рису його творчості. У
формальному вияві – це реалістичне
відтворення життя й довкілля, яке в
образній інтерпретації автора набуває
імпресіоністичної свіжості. Водночас
пластичне мислення майстра та власна
система напрацьованих прийомів письма
носять самобутній характер. Вагомість
мистецького доробку нашого земляка
засвідчують твори, які містяться у збірках
багатьох провідних музеїв України й Росії
та у приватних колекціях.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець,
член Національної Спілки художників
України

Мюзикл, бенефіс, фестиваль комедії та гастролі –
Чернівецький театр вирушає у 82-й сезон
Підсумками літа, планами, сподіваннями та
перспективами ділилися на прес-конференції
директор театру Юрій Марчак та художній керівник
Людмила Скрипка.
На казку приходьте
з дітьми разом

Театральний сезон нинішньої
осені розпочнеться справжнім мюзиклом. Молодий композитор Оксана
Первова-Рошка написала музичний
текст до казки Юлія Кіма «Ще раз про
Червону Шапочку». Все співається і
танцюється у сценічній версії Андрія
Романова. І дуже вчасно вписалися у
виставу 3 молоді актори з нинішнього
випуску Тернопільського театрального вишу. Хореограф на виставі теж
молода – Анна Марчак. Так, донька
директора театру, хоча суворий батечко взяв її лише за угодою на одну
виставу, бо воліє, аби донька проходила трудові університети десь на
інших теренах, не наражаючи батька
на закиди в корупції. Попри все, один
з таких все ж таки був озвучений всім
відомим співочим депутатом облради
Віталієм Ткачуком просто на прес-

конференції: мовляв, актора Івана
Даніліна звільнили для того, аби на
його місце взяти доньку-хореографа.
Від коментів керівники театру відмовилися, оскільки справа Даніліна
перебуває за подачею театру на розгляді в Київському касаційному суді…
Повертаючись до казки, Людмила
Скрипка запросила і дорослих відвідати цю виставу, пообіцявши, що
все буде неабияк цікаво – і не лише
малечі.

Діамантовий бенефіс
Ольги Ільїної

Банально згадувати про невпинність часу, але дозволю це собі, бо
пам’ятаю нинішню народну актрису
ще зовсім молодою у виставі «Зачарований вітряк», на прем’єрі якої
був присутній сам автор Михайло
Стельмах. Непересічна для Чернівців
подія сталася понад 40 років тому. І
ось час актриси доплинув до 75-річ-

чя. У чернівецькому театрі давно
вже не траплялося таких поважних
акторських ювілеїв. Тож для Ольги
Олексіївни – творчий вечір із вітаннями, спогадами та виступами друзів, і
не лише акторів, квітами і оплесками
на її виконання уривків з ролей.

Завіса й оновлена
каса від Фірташа

«Версії» вже оповіщали чернівецький загал про нову завісу сцени
в чернівецькому театрі, на яку пішло
250 тисяч від майже 500 меценатських тисяч гривень Дмитра Фірташа.
Решта коштів дозволила оновити
механіку сцени, доповнити звукову
та освітлювальну апаратуру. А ще –
повністю реконструювати приміщення театральних кас на розі вулиць
Лисенка й Штейнбарга: – Ми хочемо,
щоби неповторна атмосфера театру
починалася вже від покупки квитка,
– зауважив директор театру. На черзі – оновлення за старими ескізами
чотирьох найближчих до сцени лож,
модернізація виробничих цехів тощо.
Серед менш потужних, але не менш
відданих театру меценатів директор
театру назвав «Машзавод» (Віктор
Сідляр), «Трембіту» (Стелла Станкевич), «Арніку» (Тетяна Козлова).

Нове в афіші театру

Людмила Скрипка, розповідаючи
про творчі плани, наголосила на тому,
що керівництво театру намагається,
аби репертуар чернівчан не співпадав
з афішами інших театрів. Адже відомо, що вдала постановка якоїсь п’єси
спричиняє хвилю розповсюдження
її по різних сценах України. Тож не
без гордості розповідає про роботу
над п’єсою «Інцидент» сучасного італійського драматурга Луїджі Лунарі,
прем’єра якої вперше в Україні має
відбутися в грудні. До 150-річчя Ольги
Кобилянської, ім’я якої носить театр,
буде поставлена вистава молодої драматургині Віри Маковій «Буна».

Гастролі без політики,
та не без користі

Початок жовтня принесе чернівецькому облмуздраму ще й можливість показати своє мистецтво на
Сході й Півдні України – у Херсоні,
Миколаєві, Одесі. У цих містах чернівчани не гастролювали жодного
разу, то буде цікаво прокласти такий
театральний місток з Буковини. Гастролі будуть хоча й короткими, але
й доволі масштабними: 55 учасників
щодня даватимуть по три вистави.

Це будуть «Лавина»,
«Тисяча снопів вітру» і
казка «Як Настуся ледь не
стала марою».

Родзинка сезону –
фестиваль комедії

Нові ідеї та віяння торкнуться й
фестивалю комедії «Золоті оплески
Буковини». Цьогоріч у конкурсних
спектаклях на сцені буде велелюдно,
на відміну від попередніх років, коли
привозилися вистави з невеликою
кількістю персонажів. Очікуються й
цікаві навколоконкурсні події. Окрім
уже відомих і популярних «Форумів на
канапі» очікуються творчі лабораторії,
скажімо, з дикції, роботи з мікрофоном,
конкурсних завдань до вступу до театральних вузів тощо. І головна інтрига
майбутнього фестивалю – головою
журі запрошена народна артистка
України Ада Миколаївна Роговцева.
Утім, багаторічну зірку нашого театру
та кіно можна представляти без переліку звань та регалій: мабуть, немає в
Україні людини, яка не знала б її.
І чим гарні театральні плани – усе
це можна буде невдовзі побачити в
театрі. Ви любите театр?

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

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