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Буковинський ліс –
рубають
чи

саджають?

Відповідь зустрічаємо на
дорогах Буковини

Колектив газети «Версії» щиро вітає
усіх членів єврейської громади Чернівців і
Буковини зі святом Рош аШана – початком
5774-го року за іудейським літочисленням. Свято
триватиме від вечора середи два дні і супроводжується багатьма традиціями. Принймні
однієї з них варто було б дотримуватися усім
нам – і не лише на свято: намагатися нікого не ображати чи якось інакше згрішити перед людиною. Бажаємо
тим нашим краянам, які святкують Рош аШана, перебувати у здоров’ї,
вірі та благополуччі, і далі щиро підтримувати традиції буковинської
толерантності!

8 стор.

акценти
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Смітник у серці
європейського
міста

фото Арсенія Золотенка

Нікому не
дозволяйте
робити відмітки у
своєму паспорті
Упродовж січня-липня цього року близько шести тисяч буковинців уперше отримали
паспорти громадян України, досягнувши
16-річного віку. Про це повідомив в.о. начальника Державної міграційної служби
України в Чернівецькій області Віктор ПИСЛАР. Наразі знята й проблема з виготовленням закордонних паспортів, яка виникла
влітку через зміну підприємства, де виготовлялися паспорти. За сім місяців року обласний підрозділ міграційної служби прийняв
близько 19 тис. замовлень на оформлення
паспортів громадянина України для виїзду
за кордон, в тому числі близько 2,5 тисяч – в
оперативному режимі. Як запевнив п. Пислар, термінові паспорти і під час «проблемного періоду» виготовлялися упродовж 10 днів,
а на виготовлення нетермінових уже нині
витрачається звичних 25 днів. Виготовлення біометричних паспортів у найближчому
майбутньому не передбачається.
Та якщо закордонний паспорт є річчю
необов’язковою й потрібною громадянам
лише для закордонних подорожей, то український паспорт – це головний документ, який
посвідчує особу, потрібен для укладання
цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень
іншим особам для представництва перед
третьою особою на території України. Багато
громадян не приділяють достатньої уваги
українському паспорту. А дарма. Авторка
цих рядків на прес-конференції в обласному
представництві ДМС випадково з’ясувала,
що користується… недійсним паспортом.
На останній сторінці кожного паспорта надрукований витяг з Положення про
паспорт громадянина України, де сьомим
пунктом зазначено: «Записи, вклеювання
фотокарток і відмітки у паспорті здійснюються паспортною службою».
Але нерідко трапляється, що в паспорт
вписують, наприклад, номер ідентифікаційного коду. З моїм паспортом зайшли ще далі:
виборча дільниця №60 2004-го року під час
виборів Президента України внесла на одну
зі сторінок документа інформацію, що видала мені відкріпне посвідчення №167123 від
24.12.04 і засвідчила це печаткою. Таким чином, мій паспорт наразі недійсний, я повинна
звернутися із заявою до паспортної служби
за місцем проживання, сплатити штраф за
пошкодження документу і отримати новий…
А ви перевіряли записи у своєму паспорті?

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

погляд політолога

Продав алкоголь і тютюн
неповнолітнім – утратив ліцензію

Тільки нинішнього року права на торгівлю алкогольними напоями вроздріб позбулися 7 «крамарів» та 11 – тютюновими
виробами, – повідомила прес-служба
Головного управління Міндоходів у
Чернівецькій області. Причина – незаконна реалізація алкоголю й тютюнових виробів
неповнолітнім. До слова, від початку року
фахівці Міндоходів Буковини перевірили 63
суб‘єкти господарювання, які здійснюють
реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. На 62-х із них виявлені випадки
недотримання норм законодавства, що регулює правила продажу цих товарів. Наслідок
такої «комерції» – застосовано понад 1,2

млн. грн. фінансових санкцій, які підлягають
сплаті в дохід бюджету. Серед характерних
порушень, що спричинили анулювання
ліцензій і застосування фінансових санкцій,
– зберігання та реалізація фальсифікованих
алкогольних напоїв без марок акцизного
сбору, роздрібна торгівля алкогольними напоями без ліцензії й за цінами, нижчими від
установлених мінімальних роздрібних цін.
Проблемним в регіоні залишається поки що
питання незаконної реалізації алкогольних і
тютюнових виробів неповнолітнім. За такими
фактами уже цьогоріч розглянуто 21 матеріал і застосовано фінансових санкцій на суму
майже 200 тис. грн.

Прибутки підприємств України
впали в 4 рази
Підприємства України, за винятком
малих підприємств і бюджетних установ, у
першому півріччі 2013-го отримали 7,639 мільярда гривень прибутку до оподаткування,
що в 3,8 раза менше за відповідний показник
минулого року. Про це повідомляє УНІАН з
посиланням на Держстат.
Найпомітніше зниження прибутку фіксується у таких галузях як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність. А найбільше зростання збитків – у
фінансовій та страховій діяльності, оптовій
та роздрібній торгівлі, ремонті автотран-

спортних засобів і мотоциклів.
Зазначається також, що в І півріччі
2013 року, відповідно до І півріччя 2012
року, кількість збиткових підприємств
зросла на 0,8% і нині становить 42,2% від
загальної кількості.
Найбільша кількість збиткових підприємств зафіксована у таких галузях як
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
(57,4%), організація харчування (52%),
будівництво (48,3%), транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність (48,2%).

Віднедавна для характеристики
сучасності почали вживати термін «постінтелектуальна епоха». Його творці
вважають: на руїнах СРСР інтелект
втрачає колишній авторитет у суспільстві, йому на зміну йдуть войовниче
невігластво, примітивізм, навіть неприховане мракобісся.
«Зомбоящик» формує двоногу істоту, яка живе лише елементарними інстинктами і нездатна
до самостійного мислення. Отари таких істот легко керовані
за допомоги батога й медівника, їх можна без проблем загнати
до стійла.
Перетворити на подібну зомбовану істоту зрілу, мислячу
людину – дуже важко. Значно легше зомбувати дитину. Для
цього треба душити зародки інтелекту в ній, не давати дитячому мисленню розвиватися. Якщо поставити перед системою
освіти подібні завдання, то, замість всебічно розвинутих
юнаків і дівчат, зі шкільних дверей вийде гурт зомбі. Значну
його частину заженуть у ворота вишів, де процес зомбування
триватиме. Замість потрібних у сучасному суспільстві знань та
уміння самостійно їх здобувати, нещасним студентам засмітять
мізки застарілою інформацією й викинуть молодь у життя без
потрібної кваліфікації, але з дипломами.
Звичайно, і в сучасних школах, і у вищих навчальних закладах ще працюють блискучі педагоги, які з останніх сил чинять опір процесам викорінення інтелекту з юних голів. Честь
їм і хвала: завдяки подвижницькій праці високоосвічених
фахівців ми дотепер не скотилися ще на рівень найвідсталіших
держав світу. Та процес знищення науки і освіти в Україні набирає обертів. Слідом за сусідньою Росією.
Правлячі верстви двох держав власним дітям дають освіту
у найкращих навчальних закладах Західної Європи і Північної
Америки, а простолюд намагаються загнати у деградовану
систему псевдоосвіти на батьківщині.
Для багатьох педагогів, які розуміють справжній стан
справ, нинішнє Перше вересня стало не святом, а приводом
для сумних роздумів. Ще й за тиждень до нього президентським
указом міністра освіти і науки Дмитра Табачника нагороджено
орденом Ярослава Мудрого. За які успіхи? – питають люди, –
невже хоч один український університет потрапив до списку
двохсот найкращих університетів світу? Чи наша шкільна
освіта стала зразковою? Ні. Тож виходить, що держава нагороджує за знищення інтелекту нації, а не за формування і
зміцнення інтелектуального середовища, здатного зробити
Україну конкурентоспроможною в сучасному світі…
Велика кримінальна революція початку 1990-х рр. привела до влади тих, для кого пріоритетними були хитрість,
спритність і повна відсутність честі й совісті. Інтелектуалів
у тому середовищі зневажали. Хапуги міцно взяли владу в
свої руки і почали підганяти суспільство під власні смаки.
Суспільне багатство, нагромаджене багатьма поколіннями,
перейшло в їхню власність. Воно не примножується, а лише
розтринькується. Але ресурси не безмежні: почалося руйнування старих підприємств, доріг, мостів, будинків. Зупинити
процеси розвалу може лише воля нової еліти – освіченої, високоінтелектуальної, професійної. Проте їй свідомо не дають
сформуватися. Чиновники цілеспрямовано перевантажують
освітян писаниною, щоби ті не мали часу на саморозвиток. Тож
і на вітання з 1-м вересня вчителі сумно жартують: «Краще вже
вітати коней з початком весняно-польових робіт».

Ігор БУРКУТ

На Буковині знову перекривали дорогу.
Цього разу терпець увірвався у кіцманчан

фото Галини Єреміци
Минулого вівторка близько сотні
обурених селян на 3 години перекрили в Кіцмані трасу, що веде на
Тернопіль. Люди вимагали від влади
виконати свої обіцянки і відремонтувати дороги у місті та районі.
«Папієва на трасу!» – кричали
люди, ходячи пішохідним переходом. Однак ніхто з представників влади до протестувальників не

приїхав – ні губернатор Папієв, ні
керівник Служби автомобільних
доріг Ігор Гах, ні голова Кіцманської
РДА Олег Унгурян. Натомість на місце
події прибули заступник голови Кіцманської РДА Юрій Косар і заступник
начальника Служби автомобільних
доріг Юрій Бучка, які запевнили людей, що протягом наступного тижня
на розбитих дорогах Кіцманщини

зроблять ямковий ремонт.
На цьому протестувальники
розійшлися. Люди дали чиновникам
тиждень часу. Якщо за тиждень
ремонт дороги не розпочнуть, кіцманчани обіцяють знову перекрити
трасу, причому акція протесту буде
ще масштабнішою.

Галина ЄРЕМІЦА,
спеціально для «Версії»

абзац новин

В

ід початку року на Буковині
відкрилося 111 об’єктів, що
надають послуги. Серед них – 79
об’єктів торгівлі, 16 ресторанів
і 16 підприємств сфери послуг,
зауважив директор департаменту
економічного розвитку і торгівлі
Чернівецької ОДА Ігор Сідляр.
Посадовець зазначив, що у нас
з’явилося аж 6 нових іноземних
інвесторів з Чехії, Румунії та Італії.

Ц

теле

№ 36

Орден за винищення
інтелекту

Не пощастило мешканцям будинків №7 та
№9 на вул. Горького у Чернівцях. Хоч мало би
бути навпаки: будинки мають історичну цінність. Меморіальна дошка на №7 розповідає, що
в ньому понад тридцять років мешкав видатний
професор-офтальмолог, орденоносець і заслужений діяч культури Борис Радзіховський. А на
№9 – охоронна плита пам’ятки історії. Мешканці
кажуть, що тут зупинявся, приїжджаючи до
Чернівців з концертами, композитор Микола
Лисенко. А під забором між цими двома будинками – смітник. Контейнери завжди переповнені, вчасно не вивозяться, навколо них сміттєві
еверести, адже цим смітником користуються і
мешканці гуртожитку медуніверситету на площі
Філармонії. І це звалище розташоване не на занедбаній околиці, а в сотні метрів від обласної
філармонії. Та й до «Регіон-центру» (вул.Заньковецької 16), який опікується довколишніми
вулицями, – теж рукою дістати.
Мало того, що все це «чудово» пахне й
вабить мух, бродячих псів і котів, смітником
«цікавляться» й безхатченки, які постійно «тусуються» у скверику на площі Філармонії. Фото
зроблене 2 вересня вдень, а вже о пів десятої
вечора вміст кількох сміттєвих мішків був розкиданий на площі.

Теле

2

ього року в області продали
14 земельних ділянок. Вони
перебували у державній та комунальній власності. Загальна площа
землі, що змінила власника, – 3,03
га, отримали ж за неї 3,6 млн. грн.
До місцевих бюджетів з цієї суми потрапили 3,03 млн. грн, – зауважив
на нещодавній колегії начальник
ГУ Держземагентства у Чернівецькій області Денис Щербаєв.

КІНОПАЛАЦ «ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Літачки 3D»: 14.00; «Однокласники 2»:
12.10, 18.00; «Смертельна зброя»: 15.40; «Два стволи»:
10.10, 19.50, 21.50.
Малий зал: «Зло»: 19.20; «Я плюю на ваші могили»: 21.20;
«Невидимий світ»: 17.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Літачки в 3D»: 16.10; «Два Стволи»: 10.00, 14.00,
19.50, 22.00; «Однокласники 2»: 12.00, 17.50.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка творів Олекси Новаківського (1872 – 1935) з колекції професора Миколи Мушинки (Пряшів, Словаччина).
Триватиме вона до 1 жовтня.
«Нев’янучий сад». Виставка вишитих рушників Галини та
Світлани Махонюк. Триватиме до 22 вересня.
Виставка робіт художньої студії «Жива фарба». Керівник
студії – Сопко Ю.А. Триватиме виставка до 22 вересня.

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
6 вересня, 18.30: Концерт академічного симфонічного
оркестру.

ПАБ «PUBLIK»
2 вересня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
3 вересня: Михайло Піта, м. Чернівці.
4 вересня: «Самата», м. Чернівці.
5 вересня: «Формула ПЛЮС», м. Чернівці.
6 вересня: «Пестициди», м. Чернівці.
7 вересня: «M-jazza», м. Чернівці.
8 вересня: «Beer Gun», м. Чернівці.
9 вересня: Іван Боголюбський, м. Чернівці.
10 вересня: «Jazz Do It», м. Чернівці.
11 вересня: Sasha Boole, м. Чернівці.

MERIDIAN CZERNOWITZ: Програма IV Міжнародного поетичного фестивалю.
Чернівці, 6-8 вересня 2013
6 вересня, п’ятниця

09:50 – 11:10. Презентація Німецької Академії Мови і Поетики:
Червона зала ЧНУ, вул. Коцюбинського, 2.
11:30 – 12:00. Офіційне відкриття фестивалю: Мармурова Зала ЧНУ,
вул. Коцюбинського, 2.
12:30– 13:30. Читання, презентації книжок: Центральний палац
культури (Єврейський дім).
14:00 – 15:30. Поетичні читання:
Галерея Ратуші, Центральна пл.,1.
16:00 – 17:00. Поетичні читання:
Школа №41, вул. Шкільна, 4.
17:30 – 18:30. Презентація
книжки Роберта Вальзера (Німеччина) «Прогулянка» у перекладі
Ю.Андруховича: Будинок юнацтва,
вул. Шептицького, 10.
19:00 – 20:00. Поетичні читання:
Редакція газети «Буковина», вул.
Українська, 22.
20:30 – 22:00. Музично-театральний перформанс за мотивами
поезії Зельми Меєрбаум-Айзінгер
та Неллі Закс: Центральний палац
культури (Єврейський дім).
22:30 – 24:00. Винно-по-

теле
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.20 Д/ф «А. Краско. Я
залишаюся».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,10.20,11.35,12.20 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.45 Без цензури.
10.25 Нехай Вам буде кольорово!
11.40 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Х/ф «Людина у футлярi».
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
1 5 .3 5 Х /ф « О с та н н i й д о в i д
королiв».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Агро-News.
19.40 Сiльрада.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 В. Данилець та В. Моїсеєнко в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору «Умора».
00.20 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Запам`ятай.
03.20 Дорослi iгри.
04.10 Дiловий свiт. Тиждень.
04.40 Головний аргумент.
04.50 Ближче до народу.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
Канал «1+1»
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,04
.30 «ТСН».
08.05 «Економiчна правда».
09.05 «Шiсть кадрiв».
09.40,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
11.35 Комедiя «Нiч у музеї 2».
13.50 «Росiйськi сiмейнi драми».
14.55 Т/с «Тисяча i одна нiч».
16.45,03.15 «ТСН. Особливе».
20.15 Т/с «Величне столiття.

3
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Роксолана 3».
22.30,04.45 «Грошi».
2 3 . 5 0 М е л о д р а м а « Те р о р
любов`ю».
03.40,04.05 «Маша i моделi 2».
Iнтер
05.40 Х/ф «Береги любовi».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Х/ф «Четвертий пасажир».
11.10,12.20 Х/ф «Почуй моє серце».
13.40 «Судовi справи».
14.35 «Чекай на мене».
16.50 Т/с «Перше кохання».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 Т/с «Ясмiн».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Станиця».
23.40 Т/с «Отаман».
01.30 Д/ф «Таємницi радянського
дефiциту. Ширвжиток».
02.25 Подробицi.
02.55 Х/ф «Старим тут не мiсце».
(2).
04.45 Т/с «Що приховує любов».
ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00,06.20,01.05,02.50 Погода.
05.05 Свiтанок.
06.10,07.30 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с «Таксi».
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Головна програма.
12.20,13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Штрафбат».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с «Морськi дияволи».
22.10 Четверта башта.
23.10,03.15 Свобода слова.
01.10 Х/ф «Код доступу».
02.55 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.31,18.11,00.00,03.20,04.32
Мiсцевий час.
06.44,07.48,18.22,23.41,00.22,06.
20 Час спорту.
06.52,23.47,00.55 Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.08 Час економiки.
07.14,08.08,22.33,23.17,00.13,02.
31,03.31 Бiзнес-час.
07.23,19.46,22.42,23.34,03.15,06.
15 Тема/Хронiка дня.
07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.3
0,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,1
8.30,22.30,23.30,00.30,01.31,02.3

етичний вечір. Літня тераса Клубу
«Sorbonne», вул. Університетська,
21А.
24:00 – 04:00. Electro-poetry
party. Поезія + електронна музика:
Клуб «Sorbonne», вул. Університетська, 21 А. Вхід 50 грн.
7 вересня, субота

11:00 – 11:30. Презентація літературного целанівського центру
на розі вул. О. Кобилянської та Челюскінців.
11:45 – 12:30. «За лаштунками
Альп»: презентація сьомого числа
часопису «Простори». Частування
кавою від «Чашки». Літературний
целанівський центр.
12:45 – 13:30. Презентація
книжки вибраних віршів Тадеуша
Домбровського «Чорний квадрат»:
Літературний целанівський центр.
13:30 – 14:15. Автограф-сесія:
Юрій Андрухович, Тарас Прохасько,
Юрій Іздрик (Україна), Тадеуш Домбровський (Польща). Літературний
целанівський
14:30. Трансфер з рогу вул.
О. Кобилянської та Т. Шевченко на

житловий комплекс «Водограй», вул.
С.Воробкевича, 31-А. Проїзд 5 грн.
15:00 – 16:30. Читання «Поезія
спальних районів»: Житловий комплекс «Водограй», вул. С. Воробкевича, 31-А.
16:45. Трансфер з ЖК «Водограй», вул. Воробкевича, 31-А, до
пам’ятника Францу Йозефу та костелу «Пречисте серце Ісуса», вул. Т.
Шевченка, 2. Проїзд 5 грн.
17:30 – 18:30. Поетичні читання:
Костел єзуїтів «Пречисте серце Ісуса», вул. Т. Шевченка, 2.
19:00 – 20:15. Поетичні читання:
гімназія №5, вул. Д. Загула, 8.
21:00 – 22:30. Музично-поетичний перформанс Ю.Андруховича та
дуету «Вервольф Сутра»: Центральний палац культури (Єврейський
дім).
23:00 – 02:00. Ніч поезії: Центральний палац культури (Єврейський дім).
8 вересня, неділя

11:00 – 12:30. Поезія для дітей: «Віденська кав’ярня», вул.
О.Кобилянської, 49.

9 вересня
0,03.30,04.30,05.31 Час. Важливо.
07.32,11.11,14.11,17.14,22.49,23.
52 Погода в Українi.
07.38 Автопiлот-новини.
07.56,09.11,13.11 Погода на курортах.
08.16 Тема/Хронiка тижня.
08.23 Трансмiсiя-новини.
08.31 Майстер-клас iз Наталкою
Фiцич.
09.33,16.31 Машина часу.
10.31,17.33,00.33 В кабiнетах.
11.31 Дорогi депутати.
12.34 Новинометр.
13.34,14.33 5 елемент.
15.31 Новини Київщини.
16.11,03.37 Погода у свiтi.
18.33 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.32,05.00,05.33
Час. Пiдсумки дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Податковий щоденник.
23.25 Crime news.
02.40,04.41 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00 Теми тижня
6.30, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.35, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 4.00
Погода на курортах
6.40, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.50, 9.25, 14.40, 17.00, 5.45 Про
казки
7.15 Ранок надії
8.00 Вихід є
8.30 Теми дня-неділя
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 23.25 Познайомимось?
14.10 Герої
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
21.00 Поетичні хроніки (Дайджест
v Міжнародного поетичного фестивалю “Meridian Czernowitz”)
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
3.00 Гра долі
ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.20
Подiї.
07.15,02.40 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с «Подружжя».
09.10,14.00,17.20 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Затопленi
долi».
13.00 Люблю! Чекаю!

14.45 Остаточний вердикт. Сурогатне материнство.
16.00,05.10 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20,03.40 «Говорить Україна».
23.00 Х/ф «Форсаж». (2).
01.00 Х/ф «Щось».
04.20 «Хай говорять».
05.55 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Енциклопедія дизайну»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
09.00 15.30 22.25 00.10 02.10
03.10 05.30– «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11 . 4 0 « З о р е п а д п о ба ж а н ь »
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Розкішні мандрівки»
13.20 «На музичній хвилі»
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.30 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
17.32 «Моє рідне село»
17.45, 20.30 «Спорт-тайм»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Палітра»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 « Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Смаки культур»
01.30 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 15:15, 21:10 Кінозал «Малятко»
07:10, 09:50, 15:05, 17:00, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:20 «Чернівецький репортер»
Підсумковий випуск
08:00, 08:55 , 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:05 «Феєрія мандрів»
08:25, 19:30, 21:25 Афіша
08:30 «Західний експрес»
09:00 «Біоритм»
09:25 «Юний рятувальник»
10:00, 19:45, 00:40 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 Х/ф «Зберегти місто» (1)
16:00 «Радянська Україна»
16:30 «Музична програма» рум.
мов.

11:30 – 12:30. Поезія Пауля Целана у виконанні Петра Рихла та
Марка Бєлорусця. Двір будинку Пауля Целана, вул. Саксаганського, 5.
13:00 – 17:00. Вільний мікрофон. «Віденська кав’ярня» (вул.
О.Кобилянської, 49)
13:00 -14:30. Відеопоезія від
«Zebra» Film Poetry Festival (Берлін).
Палац кіно ім. О.Кобилянської.
15:00 – 16:00. Поетичні читання:
Столярні майстерні (колишня Велика
синагога), вул. Барбюса, 31.
16:30 – 17:30. Поетичні читання:
Головна синагога Буковини, вул.
Садовського, 11. 18:00 – 19:40. Театральний перформанс «Jura Soyfer
revue» за мотивами книжок Юри
Зойфера. Teatro caprile (Австрія).
Центральний палац культури (Єврейський дім).
20:00 – 21:30. Поетичні читання:
Центральний палац культури (Єврейський дім).
22:00 – 23:30. Театральний перформанс «Альберт, або найвища
форма страти» за мотивами оповідання Ю.Андруховича. Чернівецький
облмуздрамтеатр. Вхід вільний.

понеділок
понеділок
17:10 «Хенд мейд»
17:30, 20:45 «Моторхедс»
18:00 «Титани бізнесу»
19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький
репортер»
22:00 Х/ф «Кулі гніву» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Шпигунка».
11.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с «Чемпiонки».
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Теорiя зради.
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку.
НТН
05.20 Х/ф «Дике поле».
05.25 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi».
07.05 Х/ф «Тривожна недiля».
08.35,03.00 «Агенти впливу».
09.30 «Лохотрон».
10.00 Х/ф «Повернення «Святого
Луки».
11.50 Т/с «Загарбники».
15.25 Т/с «По гарячих слiдах 2».
19.00,01.25,03.55 «Свiдок».
19.30 Т/с «Другий убивчий».
21.30 Т/с «Перевiзник». (2 ).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.30 Т/с «Закон i порядок».
Вiддiл особливих справ». (2).
01.55 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя».
СТБ
05.55 «Чужi помилки. Олеся в
країнi жахiв».
06.40,16.00 «Усе буде добре!»
08.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.00 «Зоряне життя. Зорянi
схуднення».
10.55 Х/ф «Мiй тато - льотчик».
12.50 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
14.45 «Один за всiх».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Куб 4».
22.25 «Детектор брехнi 4».
23.25 «Слiдство ведуть екстрасенси».

00.30 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Черговий ангел 2».
03.05 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.35 Т/с «Як сказав Джим».
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Х/ф «Блондинка в законi 2».
11.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
13.25,14.35 Kids` Time.
13.30 М/с «Губка Боб».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
18.00,21.00 Т/с «Воронiни».
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс».
22.00 Спiвай, якщо зможеш.
23.30 Великi почуття.
00.15 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.10 Т/с «Купiдон».
02.00 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.45 Зона ночi.
02.50 Рiднi стiни.
03.00 Вiн урятував нас вiд чуми.
03.15 Кращi... Серед повитух.
03.30 Земцi.
03.50 Народження українського
кiно.
04.55,05.30 Зона ночi. Культура.
05.00 Усмiшник.
05.15 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
К1
07.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Бог печалi i радостi».
12.35 «Пороблено в Українi».
13.50 «КВК-2013».
16.00 «Вечiрнiй квартал».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Орел i Решка».
20.00 «Лямур Тужур».
21.00 «Розсмiши комiка».
22.00 Х/ф «Знайомство з Факерами 2». (2).
00.00 Х/ф «Iдеальний самець».
01.30 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30, 08.20 Д/ф «В. Стржельчик.
Вельможний пан радянського
екрану».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.30,22.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Шеф-кухар країни.
10.45 Сiм чудес України.
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.40 Х/ф «Звенигора».
14.15 Крок до зiрок.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
1 5.4 0 Х/ф « Остан н i й д о в i д
королiв».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30 Формула захисту.
19.40, 21.35 Ювiлейна програма
В. Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору «Умора».
00.20 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Запам`ятай.
03.20 Дорослi iгри.
04.10 Околиця.
04.35 Кабмiн: подiя тижня.
04.50 Ближче до народу.
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
Канал «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
11.00,20.15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 3».
13.00 «Не бреши менi 4».
14.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
16.45 «ТСН. Особливе».
22.30,05.00 «Мiльйонер. Життя

спочатку». «Борисов».
00.05 Мелодрама «Дiм без виходу».
04.10,04.35 «Маша i моделi 2».
Iнтер
06.15,19.00 Т/с «Ясмiн».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10,12.20,20.25 Т/с «Станиця».
13.05 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.00 «Судовi справи».
14.55 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.50 Т/с «Перше кохання».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.35 Футбол. Збiрна України Збiрна Англiї.
23.30 «Шустер Live».
01.30 Х/ф «Дуенья».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.35 Х/ф «Дiвчата мрiї».
ICTV
04.45,06.30,02.45,04.10 Погода.
04.50 Факти.
05.20 Свiтанок.
06.20,07.40 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с «Таксi».
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.10,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.30,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Тиха застава». (2).
01.10 Навчiть нас жити.
02.00 Т/с «Лезо вiдьом».
02.50 Х/ф «Кремiнь». (2).
04.15 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00
.30,02.30,03.30,04.30,05.31 Час.
Важливо.
06.33,07.14,08.07,22.33,23.17,00.
13,02.31,03.31 Бiзнес-час.
06.41,18.11,00.00,03.20,04.32
Мiсцевий час.

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.20 Д/ф «Лев, який спiває,
у нас один».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,10.15,11.10,12.20,22.45 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.20 Д/ф «Периферiя для
оригiнала».
11.15 Православна енциклопедiя.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Сiм чудес України.
12.55 Криве дзеркало.
15.10 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Т/с «Кайфовi хлопцi».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.30,21.35 Концертна програма
«Музика i лiд». О. Гавриш.
20.50 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору «Умора».
00.20 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Запам`ятай.
03.15 «Вiра. Надiя. Любов».
04.05 Околиця.
04.30 Офiцiйна хронiка.
04.45 Сiльрада.
05.00 Д/ф «Пошук месiї Бруно
Шульц».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
Канал «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
40,04.40 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
10.55,20.15 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 3».
13.00 «Не бреши менi 4».
14.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
16.45,03.25 «ТСН. Особливе».

22.35,04.55 «Iлюзiя безпеки. Тютюнова змова».
23.55 Комедiя «Школа для товстуль». (2).
03.50,04.15 «Маша i моделi 2».
Iнтер
05.30,00.25,04.50 Т/с «Отаман».
06.15,19.00 Т/с «Ясмiн».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.
00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
09.10 Т/с «Станиця».
10.15,12.20 Х/ф «Дуенья».
12.40,04.10 Д/с «Слiдство вели...»
з Л. Каневським».
13.35 «Судовi справи».
14.30 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.50 Т/с «Перше кохання».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «На край свiту».
01.20 Д/ф «Таємницi радянського
дефiциту. Про смачну i здорову
їжу».
02.15 Х/ф «Торкнутися вершини
миру».

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50,06.40,02.45,04.15 Погода.
04.55 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.30,07.40 Дiловi факти.
06.35 Економiчний iнтерес.
06.45 Т/с «Таксi».
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.35,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф «Вантаж 200». (2).
01.10 Стоп-10.
02.05 Т/с «Лезо вiдьом».
02.50 Х/ф «Тиха застава». (2).
04.20 Про-Ziкаве.ua.
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,22.30,23.30,00.30,01
.31,02.30,03.30,04.30,05.31 Час.
Важливо.
06.33,07.14,08.07,22.33,23.17,00.
13,02.31,03.31 Бiзнес-час.

10 вересня
06.53,07.35,08.24,23.47,00.55
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,22.42,23.34,03.
15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.32,11.52,17.24,22.49,23.52 Погода в Українi.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20
Час спорту.
07.53,09.11 Погода на курортах.
08.31 Новини Київщини.
08.53 Трансмiсiя-новини.
09.31,15.36 Машина часу.
10.09,20.00,01.15,05.00,05.33
Час. Пiдсумки дня.
10.32,11.14,11.32,12.14 Час:
пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.36,14.33 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
16.52,03.37 Погода у свiтi.
17.16 Драйв-новини.
17.33 Особливий погляд.
18.33 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Агроконтроль.
22.52 Комерцiйний анонс.
23.25 Crime news.
00.33 Територiя закону.
02.40,04.41 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05,
4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.25, 17.00, 5.45 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10 Поетичні хроніки (Дайджест
v Міжнародного поетичного фестивалю “Meridian Czernowitz”)
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
21.00 Поетичні хроніки (Дайджест
v Міжнародного поетичного фестивалю “Meridian Czernowitz”)
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.45
Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Сурогатне материнство.
0 9 . 1 0 , 1 3 . 1 0 , 1 7 . 2 0 , 2 2 . 0 0 Т /с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов».
1 2 . 0 0 « Х а й го во ря т ь . П р о хор Шаляпiн одружується на
пенсiонерцi».
14.45 Остаточний вердикт. Помста за кохану.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20,04.05 «Говорить Україна».
23.25 Т/с «Глухар. Повернення».
02.10 Х/ф «Форсаж». (2).
04.45 «Хай говорять».
05.35 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М/фільм
08.00 «Подіум її життя»
09.00, 14.15, 15.30, 22.25, 00.05,
02.10, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д/фільм «Розкішні мандрівки»
13.20 «Красен світ»
14.30 Концертна програма
16.30 «Буковинчики-веселинчики»
17.45, 20.30 «Закон і честь»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Смаки культур»
01.30 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.35 «Телелітопис краю»
04.00 Х\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 09:25, 15:05, 21:10
Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55 16:55 19:35
01:20 «Парад планет»

11 вересня
06.41,18.11,00.00,03.20,04.32
Мiсцевий час.
06.53,07.35,08.24,23.47,00.55
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,1
8.00,22.00,23.00,01.00 Час новин.
07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,23.34,03.15,06.
15 Тема/Хронiка дня.
07.32,11.52,17.24,22.49,23.52 Погода в Українi.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20
Час спорту.
07.53,09.11,13.11 Погода на курортах.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
09.31,13.34 5 елемент.
10.09,10.32,11.14,11.32,12.14,20
.00,01.15,01.32,05.00,05.33 Час.
Пiдсумки дня.
14.33 Машина часу.
15.36 Дорогi депутати.
16.11,03.37 Погода у свiтi.
16.31,00.33 Новини Київщини.
17.33 Арсенал.
18.33 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Акцент.
22.42 Хронiка дня.
23.25 Crime news.
02.40,04.41 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05, 0.05,
4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.25, 17.00, 5.45 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 21.00 Поетичні хроніки
(Дайджест v Міжнародного поетичного фестивалю “Meridian
Czernowitz”)
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»
ТРК»Україна»
06.00 Т/с «Злочин буде розкрито».

07.00,09.00,17.00,19.00,03.30
Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Помста за кохану.
0 9 .1 0 ,1 3 .1 0 ,1 7 .2 0 ,2 2 .0 0 Т /с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. 20 рокiв
потому».
14.45 Остаточний вердикт. Сексрабство.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.25 Т/с «Глухар. Повернення.
02.10 Т/с «Пожежники Чикаго».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.02, 13.20 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 14.13, 17.00, 03.25
«Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.35, 16.20 М/фільм
08.00 «Міні-мікс»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики-веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00 Д \\\\фільм «Розкішні мандрівки»
14.00 «Дитячий світ»
14.30 Концертна програма
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Акценти»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.55 «Служба розшуку дітей»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Смаки культур»
01.30 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
04.00 Х\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:30, 09:25, 15:05, 21:10
Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05 «Феєрія мандрів»
09:00 16:00 «Радянська Україна»
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теле
07:30 19:00 21:30 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55 08:55 13:10 15:55 19:25
21:55 00:25Погода
08:00 19:30 21:25Афіша
08:05 16:30 «Феєрія мандрів»
09:0016:00 «Радянська Україна»
10:00, 19:45, 00:40 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
17:05 «Ехо та інші слони Амбоселі»
17:30 20:45 «80 островів: навколо
світу»
18:00 «Найгарніші острови світу»
22:00 Х/ф «Сищик» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Шпигунка».
11.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с «Чемпiонки».
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Теорiя зради.
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку.
НТН
05.45 Х/ф «Хабар. Iз блокнота
журналiста В. Цвєткова».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Другий убивчий».
14.50,17.00 Т/с «Полювання на
iзюбра».
16.45,19.00,01.25,04.20 «Свiдок».
21.30 Т/с «Перевiзник». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.30 Т/с «Закон i порядок».
Вiддiл особливих справ». (2).
01.55 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
04.50 «Правда життя».
05.20 М/ф «У порту».
05.35 М/ф «Пригоди Васi Куролесова».

теле

СТБ
04.35,16.00 «Усе буде добре!»
06.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
07.30 «Холостяк 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.25 «Врятуйте нашу сiм`ю
2».
23.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей».
01.10 Т/с «Доктор Хаус».
02.00 Т/с «Черговий ангел 2».
03.30 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.35 Т/с «Як сказав Джим».
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.00 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Губка Боб».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,23.55 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс».
22.00 Знайти Крайнього.
23.15 Великi почуття.
00.05 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.00 Т/с «Купiдон».
01.50 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.25,03.20,04.20 Зона ночi.
02.30 Де ти, Україна?
03.25 Чорний колiр порятунку.
03.50 Великий злам.
04.05 Пам`ятай про життя.
04.25 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.45 Нiмфея кандида.
05.00,05.30 Зона ночi. Культура.
05.05 Обожнена.
05.25 Та, яка поряд.
К1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,23.00 Т/с «Маргоша».
13.50 «Шопiнг монстри».
14.50 «Спецiя».
16.00 «Лямур Тужур».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
22.00 «Три сестри».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).01.00 «Нiчне
життя».

понеділок
8

10:00 19:45 00:40Програма привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
16:30 «Феєрія мандрів»
17:05 «Ехо та іншіслони Амбоселі»
17:30 20:45 «80 островів: навколо
світу»
18:00 «Найгарніші острови світу»
22:00 Х/ф «Амарілліс» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Шпигунка».
11.55 Т/с «Та, що говорить з привидами».
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с «Чемпiонки».
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Теорiя зради.
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 Х/ф «Перша кiнна».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00,19.30 Т/с «Другий убивчий».
14.50,17.00 Т/с «Полювання на
iзюбра».
16.45,19.00,01.25,03.25 «Свiдок».
21.30 Т/с «Перевiзник».
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9».
23.30 Т/с «Менталiст 5».
00.30 Т/с «Закон i порядок».
Вiддiл особливих справ». (2).
01.55 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
03.55 «Правда життя».
04.55 М/ф «Сiрий вовк & Червона
Шапочка».
СТБ
05.40 «Чужi помилки. Репортаж iз
петлею на шиї».
06.25,16.00 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.40 «Врятуйте нашу сiм`ю 2».

12.35 «Холостяк 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 3».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.55 Т/с «Черговий ангел 2».
03.20 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.40 Т/с «Як сказав Джим».
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Губка Боб».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс».
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.10 Т/с «Купiдон».
02.00 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.45 Зона ночi.
02.50 Середньовiччя починається
о18.00.
03.05 Я, милiстю Божої, пан
ввiзний.
03.30 Український Соломон, або
Українська правда i закон.
03.50 Пiдiйнятися на попа.
04.05 Бий, хто безневинний.
04.20 Втраченi права.
04.35 Магдебурзькi хронiки.
04.50,05.30 Зона ночi. Культура.
04.55 Сумний П`єро.
05.20 Я на свiтi такий один.
К1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,23.00 Т/с «Маргоша».
13.50 «Шопiнг монстри».
14.50 «Спецiя».
16.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
22.00 «Три сестри».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

суспільні
Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – Цегляна двохповерхова з дерев’яним перекриттям будівля їдальні (літ. Б) загальною площею 376,8 м.
кв. Будівля знаходиться в периферійній частині виробничоскладського сектору на виїзді з смт. Глибока біля дороги,
що сполучає смт. Глибоку із м. Сторожинець та з пунктом
пропуску через державний кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор
мікрорайону. Територія опоряджена та огороджена, під'їзні
дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна –
79392,00 грн. (без ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13).
Гарантійний внесок – 3969,60 грн. без ПДВ.
Лот №2: Цегляна одно та двоповерхова з залізобетонним перекриттям будівля ЛМРД (літ. Д) загальною площею
1022,8 м. кв., в тому числі адміністративні приміщення
першого та другого поверхів – 391,4 м. кв., виробничі приміщення першого поверху – 631,4 м. кв. Будівля знаходиться
в периферійній частині виробничо-складського сектору на
виїзді з смт. Глибока біля дороги, що сполучає смт. Глибоку
із м. Сторожинець та з пунктом пропуску через державний
кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону. Територія
опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна – 212784,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок
– 10639,20 грн. без ПДВ.
Лот №3: Цегляна одно та двоповерхова будівля майстерні, в т.ч. котельні (літ. Е) загальною площею 2249,20 м.
кв. Оцінювана будівля складається з трьох частин: будівля
літ. Е – двоповерхова з дерев’яним перекриттям загальною
площею 1596,6 м. кв., в тому числі виробничі приміщення
першого поверху – 1499,60 м. кв. та адміністративно-побутові приміщення другого поверху – 97,0 м. кв., технічний
стан яких характеризується як задовільний; будівля літ. Е
– двохповерхова, з залізобетонним перекриттям загальною
площею 443,8 м. кв., в тому числі адміністративно-побутові
приміщення та приміщення котельні першого поверху –
128,8 м. кв., 201,1 м. кв. з незадовільним технічним станом,
адміністративно-побутові приміщення другого поверху
– 113,9 м. кв., технічний стан яких характеризується як
задовільний; будівля літ. Е – одноповерхова з дерев’яним
перекриттям загальною площею 208,8 м. кв.,технічний стан
якої характеризується як задовільний. Будівля знаходиться
в периферійній частині виробничо-складського сектору на
виїзді з смт. Глибока біля дороги, що сполучає смт. Глибоку
із м. Сторожинець та з пунктом пропуску через державний
кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону. Територія
опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна – 366354,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок
– 18317,70 грн. без ПДВ.
Лот № 4: Цегляна одноповерхова з дерев’яним перекриттям будівля кузні і зварювальної дільниці (літ. Ж)
загальною площею 203,3 м. кв. Будівля складається з слюсарного цеху (20,60 м. кв.), кузні (62,10 м. кв.), зварювальної
дільниці (43,20 кв. м.), комори (77,40 кв. м.) Технічний стан
характеризується як незадовільний. Будівля знаходиться
в периферійній частині виробничо-складського сектору на
виїзді з смт. Глибока біля дороги, що сполучає смт. Глибоку
із м. Сторожинець та з пунктом пропуску через державний
кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону. Територія
опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна – 42002,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок
– 2100,10 грн. без ПДВ.
Лот №5: Цегляна одноповерхова з дерев’яним перекриттям будівля столярного цеху (літ. З) загальною
площею 596,6 м. кв., в тому числі будівлі – 322,4 м. кв.,
навісу з вентиляторною – 274,2 м. кв., технічний стан якої
характеризується як незадовільний. Будівля знаходиться
в периферійній частині виробничо-складського сектору на
виїзді з смт. Глибока біля дороги, що сполучає смт. Глибоку
із м. Сторожинець та з пунктом пропуску через державний
кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону. Територія
опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна – 123079,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок
– 6153,95 грн. без ПДВ.
Лот №6: Цегляна одноповерхова з дерев’яним перекриттям будівля пилорами (літ. І) – 116,3 м. кв., технічний
стан якої характеризується як незадовільний і потребує
ремонту саме на цій стадії. Будівля знаходиться в периферійній частині виробничо-складського сектору на виїзді з
смт. Глибока біля дороги, що сполучає смт. Глибоку із м.
Сторожинець та з пунктом пропуску через державний кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові
будинки, виробничий сектор мікрорайону. Територія опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим покриттям.
Стартова (початкова) ціна – 24028,00 грн. (без ПДВ)
(договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок –
1201,40 грн. без ПДВ.
Лот №7: Одноповерхова будівля ливарного цеху (літ.
Л) загальною площею 989,40 м. кв. Будівля складається з
двох частин: цегляної з залізобетонним перекриттям загальною площею 470,1 м. кв., і потребує ремонту покрівлі саме
на цій стадії та частини в металевому каркасі обшитої азбест
ними листами загальною площею – 519,3 м. кв., технічний
стан якої характеризується як задовільний. Будівля знаходиться в периферійній частині виробничо-складського
сектору на виїзді з смт. Глибока біля дороги, що сполучає
смт. Глибоку із м. Сторожинець та з пунктом пропуску через
державний кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону.
Територія опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим
покриттям. Стартова (початкова) ціна – 205202,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок –
10260,10 грн. без ПДВ.
Лот № 8: Цегляна одноповерхова з залізобетонним
перекриттям будівля СТОА (літ. М). Будівля складається з:
СТОА - 534,0 м. кв., побутового приміщення - 21,40 м. кв.,
комори - 17,30 м. кв., коридору - 11,80 м. кв.,складу - 8,50 м.
кв., складу - 8,60 м. кв., котельні - 22,20 м. кв. Разом - 623,80
м. кв. Будівля знаходиться в периферійній частині виробничоскладського сектору на виїзді з смт. Глибока біля дороги, що
сполучає смт. Глибоку із м. Сторожинець та з пунктом пропуску
через державний кордон Тереблече. Поряд розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий сектор мікрорайону.
Територія опоряджена та огороджена, під'їзні дороги з твердим
покриттям. Стартова (початкова) ціна – 127505,00 грн. (без
ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13). Гарантійний внесок –
6375,25 грн. без ПДВ.
Лот №9: Цегляна двоповерхова з залізобетонним перекриттям будівля трансформаторної підстанції (літ. Т) загальною
площею 40,0 м. кв., технічний стан якої характеризується як
незадовільний. Будівля знаходиться в периферійній частині
виробничо-складського сектору на виїзді з смт. Глибока
біля дороги, що сполучає смт. Глибоку із м. Сторожинець та з
пунктом пропуску через державний кордон Тереблече. Поряд
розташовані малоповерхові житлові будинки, виробничий
сектор мікрорайону. Територія опоряджена та огороджена,
під'їзні дороги з твердим покриттям. Стартова (початкова) ціна
– 8165,00 грн. (без ПДВ) (договір №25-0150 від 28.08.13).
Гарантійний внесок – 408,25 грн. без ПДВ.
Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 47Б/1.
Будівля є власністю ТзОВ «Агроремтехсервіс» , згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (м. Чернівці, вул. Головна,
143). Інші данні не відомі. Прилюдні торги призначені на 23
вересня о 10:00 год., та відбудуться за адресою: Глибоцький
район, смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2А у приміщенні Глибоцького ВДВС. Гарантійний внесок сплачується на рахунок
№26000013006122, ЄДРПОУ 36303404 , в АТ"Сбербанк Росії"
МФО 320627, одержувач: ТОВ"УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП". На цей
же рахунок перераховується плата за спостереження інших
осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, яка
становить 3400,00 грн. з урахуванням ПДВ. Державний виконавець, стягувач, боржник (або їх законні представники)
можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно.
Інформацію щодо майна можна отримати щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 16-00 (перерва з 13-00
до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів
за тел.+38 (095)815-90-07; або за адресою: м. Чернівці,
вул. Московської Олімпіади, 1А. 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. 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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Дайте бензин і машину з вишкою…

або Як Обленерго грається в «обіцянку-цяцянку»,

а Держенергонагляд ставить його на місце

Порушення є, та монополіст
визнавати їх не хоче

гам нормативних документів технічного стану
електромереж кутів Горайця Тисовецької та
Горб Великокучурівської сільських рад разом
з уже згадуваним депутатом облради. І припис
від Держенергонагляду не забарився. Обленерго має виконати його протягом 2-х місяців.
У відповіді депутатові начальник інспекції В.
Андрицуляк повідомив, що «при обстеженні
вказаних електромереж виявлені порушення
їхнього технічного стану, що може призвести до
аварій при постачанні електроенергії до осель
споживачів, а також невідповідність параметрів
якості електроенергії тощо». Контролери виявили численні характерні порушення: серед
них – так звані «скрутки» у з’єднанні проводів,
повторні заземлення, що не відповідають нормативам, використання аварійних дерев’яних опор
тощо. Усе це, зрозуміло, призводить до стрибків
напруги, одне слово, неякісного обслуговування споживачів, на скарги яких Обленерго досі
не звертало уваги.

Алгоритм дій споживача в разі порушення його прав на електропостачання:
1. Споживач викликає представника
енергопостачальника для складання та
підписання свого акту-претензії в той
же день, коли сталася подія. В акті зазначаються терміни, види, відхилення
показників з надання послуг (пункт
49 Правил користування електричною
енергією для населення ПКЕЕН)
2. Акт-претензію споживач і представник енергопостачальника складають та скріплюють підписами (п.50
ПКЕЕН).
В разі неприбуття представника
енергопостачальника протягом 3 днів
з дня звернення у містах або 7 днів – у
сільській місцевості, споживач має
право скласти акт-претензію у довільній формі.

Сторожинецький РЕМ уже кілька разів залишав без світла Олександра Коліснека, учасника
бойових дій ІІ світової війни, який мешкає під
лісом на хуторі Горайця Тисовецької сільської
ради. Разом з героєм війни, який має численні
нагороди, проживає син Олександр – інвалід-візочник. Він не може під’їхати до шпаргата, щоби
приготувати їжу в пічці. Чоловікові потрібна
електроплита. Збої ж із подачею електроенергії – для Коліснеків річ звична. Про горезвісну
лінію електропередач, яка потребує ремонту,
мовиться вже не перший рік. Ремонтувати її обіцяли неодноразово. Тим паче, що після виступу
газети «Версії» та сюжету по ТВА електромонтери замінювали електролічильник цій сім’ї, тож не
могли не бачити, в якому стані ця лінія.
Подібна ситуація і на куті Горб Великокучурівської сільської ради того ж району. Його
мешканцям обіцяли відремонтувати трансфорАле й тут не все так просто. Споживачі
маторну підстанцію 782 й замінити аварійні
повинні бути дуже уважними й точними, діяти
стовпи та лінію ще у червні. Про це Обленерго
згідно з чинним законодавством. Для прикладу –
повідомило мешканців листом за №17/7507 від
недавній випадок у Тисівцях, коли у мешканців
08.05 2013 р. Нині за вікном уже осінь. Тому декількох вулиць перегоріли електроприлади:
путат обласної ради Руслан Мельник звернувся
телевізори, холодильники, котли, комп’ютери
з цього питання вже до Держенергонагляду.
тощо. «Версії» писали про це, адже потерпілі
Разом з його представником і представником
зверталися і до ЗМІ, і до депутатів.
ПАТ«ЕК «Чернівціобленерго» депутат виїхав
Так ось, не вельми чесний монона місце. Побачивши наочно всі проблеми, які
поліст скористався необізнаністю
потрібно усувати, начальник відділу служби
споживачів і не відшкодував їм
експлуатації енергоустановок Обленерго В.
матеріальні збитки. Чому? ЧитаПанівський спробував присоромити при
ємо у відповіді голови правління
громаді депутата і заявив:
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
– А ви, до речі, як депутат, моО. Шекети:
гли б і купити нам пальне та замо«28.04.2013 року на адресу
вити за свій кошт машину-вишку,
Сторожинецького РЕМ надійшло
коли хочете, щоби на вашому
повідомлення від мешканців с.
окрузі вашим виборцям відреТисовець
про стрибок напруги
монтували трансформатор!
в загальній мережі електропосНе знав чоловік, що депутат
тачання. На місце події виїхала
обласної ради Руслан Мельник
бригада для фіксування наявних
неодноразово давав стовпи і люди
відхилень від нормативних показвдячні йому за допомогу. Але автор
ників електропостачання. Проте на
цих рядків вбачає в цій вимозі предчас здійснення відповідних замірюставника Обленерго перебільшення
вань (підкреслено редакцією) відхилень
його повноважень і звичайнісіньке
від норм не виявлено. Тому акт-претензію не
здирство. До слова, ця риса, як прабуло складено.
вило, притаманна монополістам. Бо,
Врегулювання питань з приводу ненаскажіть, чи можна уявити собі ситуацію,
лежного надання послуг електропостачання
коли покупець приходить до магазину, а його
здійснюється шляхом визначення, чи мало
Обізнаність та активність
власник каже: «Хочете купити хліба і ковбаски?
місце порушення енергопостачальником умов
Тоді замовте за свій кошт машину та привезіть
громадян – запорука
договору і постачання електроенергії ненамені з хлібозаводу та м’ясокомбінату продукти».
отримання якісних послуг
лежної якості, параметри якої не відповідають
Саме за такою логікою чинять закордонні
Споживач в Україні, як правило, малонормативно-технічним вимогам, наявність вини
власники Обленерго, чи то пак їхні наймані
захищений. І довести надавачеві послуг свою
енергопостачальника в заподіянні шкоди майну
працівники. Вони, як і господарі, добре усвіправоту йому доволі складно. Але можна.
споживачів, наявність причинного зв'язку між
домлюють, що споживачеві ніде дітися: іншої
Найперше, треба знати законодавство. Тож
діями енергопостачальника щодо постачання
організації, яка постачала б людям електроелектроенергії неналежної
енергію, просто немає. Тож і поякості й поломкою побутоводяться так, нібито Обленерго не
вої техніки та дотримання
приватна, а державна структура,
Тимчасова контрольна комісія обласної ради з випорядку оформлення пояка може заявити, що в неї немає
вчення
ситуації,
що
пов’язана
з
електропостачанням
та
рушення умов договору,
грошей на ремонт стовпів чи повітряних електроліній. Натомість від здійсненням розрахунків за спожиту електроенергію на передбаченого п. п. 49 – 51
Правил. Аналогічна позиція
споживачів, особливо підприємців,
території Чернівецької області, повідомляє:
відображена в ухвалі Вервимагають миттєвого виконання
Свої
пропозиції
та
зауваження
щодо
означених
питань
ховного суду України від 29
їхніх вимог.
жовтня 2008 року. Оскільки
Та, слава Богу, час, коли кра- просимо надсилати на поштову адресу: 58010, м. Черпорушення нормативних
яни отримували від Обленерго нівці, вул. Грушевського, 1, Чернівецька обласна рада,
показників електропостільки ляпаси, замість якісних покабінет
343,
голові
комісії
–
Воробчуку
Василю
Дмитачання уповноваженими
слуг, завершується. І люди стають
представниками Обленербільш обізнаними, і громадськості тровичу.
го не встановлено, а також
таке нахабство вже набридло, і, Контактні телефони (0372) 52-19-80, 55-29-83.
споживачі не направляли
чи не головне, депутати обласної
Електронна
адреса
для
звернень:
mpviktorov2005@ukr.
акти-претензії з даного приради вже нарешті звернули свою
воду у визначеному чинним
увагу на проблему поводження net
законодавством порядку
монополіста на теренах краю. Не
(підкреслено редакцією), то
проходить уже самодіяльність
давайте розглянемо крок за кроком, як треба
підстави
для
задоволення
вимог споживачів с.
монополіста й повз увагу Державної інспекції з
діяти, коли у вас немає належної напруги, чи
Тисовець відсутні».
енергетичного нагляду за режимами споживанперегоріли електроприлади, або ж сталися
Отож, пам’ятаймо: обізнаний – значить,
ня електричної і теплової енергії в Чернівецькій
інші неприємні речі. Одне слово, порушені
озброєний.
області. Саме її представник виїхав за двома
Людмила ЧЕРЕДАРИК. «Версії»
умови договору постачання електроенергії.
адресами для перевірки відповідності вимо-

Шановні жителі Чернівецької області!

особистості
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Есеї про життя і щастя
Чи можуть такі виникнути на 40-ковий день після смерті людини? Можуть,
коли йдеться про митця й таку сонячну людину з потужною життєвою енергією,
як Олена Михайленко.

Це справді неймовірно й дивовижно: книга «Етюди про Олену Михайленко, художника, друга, колегу, маму, дружину», яка побачила світ
цими днями, – світла, легка з різнобарвними сторінками та метеликами
на них… Тримаєш її в руках і – хочеться жити, творити, радіти, літати.
... «Я вдячний Господу за 1 мільярд і 300 мільйонів щасливих секунд,
які ми прожили разом, а син – за надзвичайну маму, друга, порадника і
захисника», – пише Валерій Михайленко, чоловік Олени Миколаївни, науковець, педагог.
На похороні дружини він зізнався, що ті 5 років, які вони прожили після
її операції та ампутації ніг, зовсім не були для нього важким випробуванням. Бо хіба може бути життя з коханою людиною випробуванням?
Навпаки, доля подарувала йому ще 5 років з коханою...
Додам лише, що ні чоловік, ні син, ні друзі та учні не вважали художницю інвалідом. Зрештою, вона й далі жила й творила так, нібито нічого
не сталося. Духовна міць та внутрішня сила й багатство цієї тендітної
жінки вражали всіх, хто спілкувався з нею. Серед них – і колишня наша
журналістка Емма Антонюк, яка підготувала інтерв’ю з художницею
до відкриття її виставки, присвяченої 60-літтю мисткині. Було це у січні
2011 року.

Флоренція

До сонця

Тетяна ДУГАЄВА,
мистецтвознавець,про творчий
шлях О.Михайленко

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Жінка, що несе у собі… світло!
Ті, хто бачив гобелени Олени Михайленко, знають про
існування паралельного світу, сповненого тепла й любові.
Світу, який художниця відкриває через власне мистецтво.
Якщо ви досі не бачили робіт пані Олени – ви багато втратили,
але я спробую познайомити вас із цією художницею –
найсвітлішою людиною з усіх, із ким мені доводилося колись
спілкуватися.
Є особистості, про які важко писати, – через побоювання неправильно
передати їхній унікальний образ. Це
особливі люди, вони при спілкуванні
випромінюють дуже багато позитивної енергії, яку неможливо передати
словом. Її можна лише відчути. Саме
до таких належить пані Олена…
Тож, яка вона, ця геніальна художниця?

Щира

Олена Михайленко багато посміхається. Це відчувається навіть у телефонних розмовах. Відтак, зустрівшись
із художницею, я вже приблизно уявляла, яка вона у спілкуванні. Від перших хвилин діалогу миттєво зникли
будь-які бар’єри, дискомфорт, потреба
підбирати слова, – що часто трапляється
при знайомстві зі старшими, успішними
людьми. Ця жінка щиро й невимушено
створює навколо себе приємну атмосферу. Певне, тому до неї притягується
молодь: пані Олена – керівниця творчої
майстерні «Арт-студія», де займаються
талановиті юнаки та юначки.

Працелюбна

Спочатку я спробувала уявити ритм

життя й будні художниці. Тож перш за
все, запитала, як вона їх проводить.
Склалося враження, що в житті мисткині не має місця для рутини: суцільні
заняття-виставки-навчання:
– Хіба комусь цікаві мої будні? (сміється). Я багато працюю – це моє основне заняття, – зізналася художниця.
– Вже третій рік поспіль (і так було аж
до смерті – ред.) у Фінансовій академії
і в Художньому музеї відбуваються
різноманітні виставки студійців, яких
я навчаю. Арт-студійці – це талановиті
люди різного віку, з якими я проводжу
творчу, виховну, пізнавальну роботу…
Це важко описати якимсь одним словом. Загалом акцентую увагу на їхньому розвитку і досягненнях у мистецтві.
Роботи моїх учнів з успіхом експонувалися в різних країнах світу – Данії,
Франції, Румунії, Польщі тощо… Нині
заклопотана організацією своєї ювілейної виставки, а це – дуже кропітка і
важка робота…

Творча

– Звідки беруться сюжети та ідеї робіт? Я сама по собі ідейна (сміється)…
Все в мені, всередині… Моє натхнення
– це особливий настрій, якась деталь,

яку я відшукую в собі і відтворюю, розвиваю, відкриваю через власні роботи.
На моє розуміння мистецтва серйозно
вплинули подорожі. Найяскравіші
враження залишились після Сходу –
Японії, Шрі-Ланки, Індії…
Я займаюся прикладним мистецтвом: спочатку створювала гобелени,
а останніми роками розвиваю авторську техніку.

Витяг з етюду «Поруч із нею я почувалася
щасливою»:

Закохана

– Як сім’я ставиться до моєї відданості мистецтву? Ду-у-уже позитивно!
Чоловік і син – мої найкращі друзі! Вони
завжди мене підтримують, вислуховують, іноді радять… Я дуже люблю
свою сім’ю! Нині мій син Максим працює журналістом у Києві. На щастя, він
часто приїжджає додому. Максим дуже
талановитий і знаний у журналістських
і політологічних колах фахівець. Ми
ним пишаємося.
Я не виховувала сина ні батогом, ні
пряником. І суворою матір’ю назвати
мене не можна. Я швидше лояльна. Річ
у тім, що в нашій сім’ї завжди панують
позитив і взаєморозуміння…
А щодо секрету сімейного щастя,
то його немає! Люди повинні просто
розуміти одне одного. Все дуже просто
і водночас індивідуально…

Щаслива!!!

– О-о-о, так, у мене багато друзів.
Тобто є чимало людей, яких я можу
назвати справжніми друзями! Вони
завжди поряд, я люблю, коли вони
приходять у гості або телефонують. Ці
люди часто допомагають мені в організації експозицій… Я дуже щаслива
людина!!!
P.S. Щаслива, оптимістична, пра-

Усі твори Олени Михайленко можна буде невдовзі побачити у
каталозі її робіт, який готують до друку чоловік та син мисткині.

цьовита та успішна Олена Михайленко – яскравий приклад правильного
ставлення до життя. Ті, хто досі не знав
художницю, навіть і припустити не можуть, що життя її – дуже складне: через
хворобу пані Олена 2008-го втратила
ноги. І, незважаючи на такий поворот
долі, найздоровіші і найуспішніші можуть повчитися в неї життєрадісності
та оптимізму!

Упевнена в собі

– Чи довго шукала себе та коли
зрозуміла, що знайшла? Та я малювала змалку. Про те, що працюватиму
в мистецтві, знала завжди. Ніколи не
виникало сумнівів стосовно життєвого шляху. І хоча мої батьки – лікарі, вони ніколи не змушували мене
продовжувати їхню справу. Тож я
вступила до педагогічного інституту,
де здобула фах «викладач малюнка й
живопису».

Емма АНТОНЮК, «Версії»

Витяг з етюду «Поруч із нею я почувалася
щасливою»:
«Уперше її творчість відкрилася мені під
час роботи над каталогом виставки художниці 1990 року. У її творчому доробку вже тоді
були цікаві серії гобеленів-картин, які тяжіли
до пейзажу, натюрморту та фігуративних зображень.
Подальший творчий поступ вирізняли
експресія кольору та різноманітність фактур.
Прикметними у персональній виставці 1996
року видавалися оригінальні прийоми стилізації, які знайшли свій яскравий розвиток у творах наступного періоду. Її композиції дедалі
відчутніше випромінювали потужну життєву
енергію. І це стало найяскравішою ознакою
творчості Олени Михайленко.
До персональної виставки 2001 року
художниця підготувала серію гобеленів, виконаних у техніці аплікації. Вона майстерно
розширила рамки і можливості сучасного
гобелена, професійно використовуючи специфіку текстилю як мову творчості. Видається,
саме тому вона знайшла цікаве вирішення
віддавна улюбленої теми співіснування трьох
стихій: Космосу, Землі і Води. Слід зазначити,
що нову реальність творила у піднесено-мажорних інтонаціях.
Її захоплює не лише царина екзотичних
космічних метаморфоз, а й могутня вітальна
сила природи Землі. Уособленням земного
життя стали зображення дерев у гобеленах
«Зима», «Осінь», «Весна», «Літо» (серія
«Пори року»). Ці роботи об’єднує виразна

декоративність, майстерно акцентована
співзвучністю умовної стилізованої форми та
алегоричного зображення.
Творчість подальших років позначена
відкритістю до нових текстильних ідеяй.
Художниця залюбки, дедалі все сміливіше,
з блискучою майстерністю створює виразні
декоративні композиції, працюючи з різноманітними фактурами та ефектами. 2005 року
творчий ресурс Олени Михайленко збагатився
новим напрямком – мистецтвом волокна.
2008-ий став для Олени роком драматичних і невимовно страшних життєвих потрясінь. Але її фантастична спрага життя та
потужний творчий потенціал перемогли.
Всупереч усьому, у мисткині відкрилося нове
дихання. Вона працює й майстерно експериментує, увиразнюючи структуру композицій,
розробляючи прийоми авторської техніки:
використовує фактури найтонших натуральних волокон різного походження, фрагментів
тканин, паперу, витинанки тощо. До цього
своєрідного декоративного колажу вводить
елементи образотворчості, збагачуючи його
відчуттям простору і руху. В результаті народжувались такі потужні й вишукані за образною виразністю композиції, як «Ангели
Різдва», «Лісовий ангел», «Благодать» або
глибоко символічний образ гірської Буковини «Очима ночі. Буковина». Тоді ж з’явилися
чарівні композиції серії на тему легендарних
міст світу («Венеція», «Барселона» тощо) і,
наприклад, такий чуттєво-емоційний твір як
«Народження вітру».

Лісовий ангел
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Точка зору губернатора

На щотижневій апаратній нараді губернатор області Михайло ПАПІЄВ наголосив, що він
особисто прослідкує, аби в області істотно посилився контроль за вирубкою лісів, позаяк, за
його словами, лісова галузь Буковини повинна
працювати на зміцнення економіки регіону, а
виходить усе навпаки.
– Я вже неодноразово ставив це питання
та висловлював свою стурбованість з приводу
ситуації, яка склалась у цій сфері, – сказав
голова ОДА. – Сьогодні на нараді з керівниками правоохоронних та контрольних органів я
знову винесу цю проблему на порядок денний.

Так, як зараз, коли ліс рубає хто хоче і де хоче,
– не може бути. Порядок у лісовій сфері буде
наведений – така моя позиція.
Михайло Папієв наголосив, що
безконтрольність і корпоративність у цій сфері
він припинить, навіть якщо треба буде вдаватися до жорстких методів. Ліси, за словами
Папієва, – це сильна сторона нашої області.
Тому використовувати ці природні багатства
треба розумно й максимально ефективно для
Буковини й буковинців. М. Папієв підкреслив,
що крайова влада спільно з правоохоронними
органами посилить контроль за вирубкою лісів.
До цієї роботи голова облдержадміністрації
запросив долучитися й представників засобів
масової інформації та громадськість регіону:
– Нинішня ситуація в лісовому господарстві
мене турбує, і я вважаю ті речі, що тут відбуваються, неприйнятними. Якщо ви зараз поїдете
з камерами, наприклад, туристичними маршрутами Буковини, то побачите як там рубають
дерева, як їх рубають уздовж доріг та берегів
річок – саме там, де робити це категорично
заборонено, – сказав керівник виконавчої
влади краю. – Ліси, як відомо, – національне
багатство, вони для всіх жителів області, і не
лише нас із вами, але й майбутнього покоління.

Тому до лісів треба ставитися дбайливо, а їхнім
ресурсом користуватися розумно, ефективно,
не наносячи збитків природі.
Лісова галузь краю має потужний
економічний потенціал: площа зелених
насаджень області складає 30% території. Поки що…

Точка зору головного
лісівника краю

На Буковині ліси займають понад 250 тис.
га. А запас деревини становить майже 63 мільйони кубічних метрів. За словами Ігоря Чебана,
начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства,
область лідирує за поступовою рубкою лісу,
наближеною до природної.
На черговій щопонеділковій селекторній
прес-конференції Ігор Дмитрович запевнив, що
в їхньому відомстві все гаразд і від початку року
зафіксовано лише вісім випадків самовільних
рубок. Уже навіть підрахували завдану цим
шкоду. Лісове господарство втратило через
це понад 977 тис. грн. а це – не мало не багато
– майже мільйон гривень. За порушення лісо-

вого та природоохоронного законодавства до
адміністративної відповідальності притягнуто
78 осіб, їх оштрафували майже на 14 тис. грн.
Журналісти констатували, що рік від року
незаконна вирубка лісів збільшується і це непокоїть буковинців. Натомість Ігор Чебан запевнив, що його відомство щороку саджає на нових
землях молоді дерева, щоби підняти лісистість
нашого краю. На даний час уже засаджено, за
його твердженням 150 га нових лісів.
На запитання журналістів, чому напередодні на брифінгу губернатор не вельми схвально
відгукувався про лісову галузь, Ігор Чебан відповів, що Папієву видніше, бо він губернатор
і несе відповідальність за всю область. Але на
запевняння однієї тележурналістки, що ліси
вирубуються і їхня знімальна група бачила лисі
гори, Ігор Дмитрович сказав: «Якщо покажете
мені, де зрубано і не посаджено, я напишу заяву
на звільнення». Загалом же, протягом шести
місяців цього року обсяг реалізованої продукції
склав по галузі 116 мільйонів гривень. Головний
лісівник області похвалився, що він планує цю
цифру збільшити до кінця року аж удвічі. А це
мільйони гривень до пенсійного фонду та бюджету держави.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Сплачуєш податки – маєш право контролювати

Українців очікує загальне декларування доходів
Незабаром буде винесений на обговорення
законопроект про обов'язкове загальне декларування доходів громадян. Багато хто з економічних
експертів і фінансових аналітиків вважає, що
запровадження такого декларування поліпшить
економічну ситуацію в країні загалом – і для кожного з нас зокрема.
Сьогодні обов'язково здають декларації лише
окремі групи громадян – наприклад, депутати.
Введення ж загального декларування доходів, за словами глави Міндоходів Олександра
КЛИМЕНКА, які наводить «Компаньйон», стане
ще одним кроком до побудови сучасної системи
оподаткування. Крім того, прийняття такого закону дозволить урядові зменшити ставку єдиного
соціального внеску, а це поліпшить бізнес-клімат
і дасть змогу створити нові робочі місця.
Утім, ця податкова новація багатьох лякає. «У
нас і без того відносини з державою занадто забюрократизовані, доводиться оформляти багато
паперів, довідок. А тепер ще усім потрібно буде
щороку декларувати свої доходи. Мабуть, державі це потрібно, але не думаю, що це полегшить
життя пересічних громадян», – вважає Руслан,
буковинський підприємець.
Та насправді необхідність декларувати свої

доходи не обтяжить більшість українців, серед
яких і наші краяни. Адже декларацію треба буде
заповнювати лише раз на рік, і це можна буде
зробити в електронному вигляді. «Ми саме працюємо над тим, щоби будь-хто зміг заповнювати
декларацію, не відчуваючи незручностей. І щоби
він зміг це робити дистанційно, і щоб усю наявну
інформацію про його доходи він міг побачити
в наших базах даних. І заповнити декларацію
максимально швидко», – сказав Олександр Клименко «Компаньйону».
Варто наголосити, що ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні – одна з найнижчих.
Максимальний рівень цього податку становить
у Польщі 50%, а в Ізраїлі – 60%. В Україні ж передбачені 15% (для тих, хто отримує невеликі
доходи) та 17% (для тих, хто заробляє більше
за інших).
Утім, нововведення стосується не всіх. «Якщо
пенсіонер отримує тільки пенсію, то у нього не
буде потреби будь-що заповнювати», – зазначив
глава Міндоходів.
Водночас мало хто знає, що декларування –
це не лише обов'язок, але й можливість. Сьогодні
українці мають право на податкову знижку при
оплаті лікування, навчання у вузі, іпотечного

кредиту. Отримати ж таку знижку неможливо без
декларування доходів.
При розробці законопроекту про обов'язкове
загальне декларування доходів не копіювалися
системи інших держав, однак документ створювався із залученням найкращих експертів з розвинутих країн: вони консультували розробників.
Таким чином, можна очікувати, що в новій системі
буде використаний передовий світовий досвід.
Наприклад, у США громадяни мають багато
прав на отримання різного роду фінансових послуг, пов'язаних саме із загальним декларуванням, – починаючи від обов'язкової й безкоштовної допомоги податкових органів у заповненні
декларації та закінчуючи соціальними пільгами,
які визначаються від розміру сум, зазначених у
деклараціях.
Законодавство Франції передбачає податкові
пільги з урахуванням віку, сімейного стану, професійної діяльності та мети, заради якої платник
податків витрачав кошти. У Фінляндії застосовують податкові відрахування (аналог нашої знижки) індивідуально для кожної фізичної особи.
Фахівці вказують, що нова система підвищить
соціальну активність громадян. Адже, на переконання експертів, мотивацією для введення

загальнообов'язкового декларування доходів
повинно бути не зниження навантаження на фонд
оплати праці та легалізація «тіньових» зарплат,
а контроль платників податків за надходженням
коштів до бюджету і їх використанням державними органами.
Інші експерти зазначають, що загальне декларування доходів може сприяти зменшенню
розмірів тіньової економіки. Але, щоби досягти такого ефекту, слід здійснити амністію капіталів. А
для підвищення соціальної активності потрібний
ще один захід: треба, щоби люди самі платили
за себе податки (зараз це роблять роботодавці).
«Якщо б кожен сплачував до бюджету сам за
себе, був би ефект. Приватні підприємці активно
відстоювали свої права, і вони домоглися внесення поправок до Податкового кодексу. Інші
залишаються пасивними, вони просто не відчувають себе платниками податків», – говорить
керівник аналітичного центру CASE-Україна
Дмитро БОЯРЧУК, слова якого наводить «Лівий
берег». Загалом запровадження системи загального декларування доходів – захід розумний і вигідний для держави та її громадян, погоджується
більшість експертів.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

12 вересня

теле
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30, 08.20 Д/ф «М. Козаков.
Не дай менi, Боже, лишитися
розуму».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.35,10.05,11.25 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Книга.ua.
10.10 Нехай Вам буде кольорово!
11.30 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.20 Д/ф «Сiмдесятники. Леонiд
Осика».
12.50 Х/ф «Земля».
14.15 Українська пiсня.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Т/с «Кайфовi хлопцi».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.30 «Честь маю запросити».
Концерт Я. Табачника.
21.35 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

Буковинський ліс –
рубають чи
саджають?

На це нібито
просте запитання два
солідні чиновники –
голова Чернівецької
облдержадміністрації
Михайло ПАПІЄВ і начальник
Чернівецького обласного
управління лісового та
мисливського господарства
Ігор ЧЕБАН дають протилежні
відповіді…

9

ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору «Умора».
00.20 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Запам`ятай.
03.20 Караоке для дорослих.
04.05 Околиця.
04.35 Як це?
04.55 Рояль в кущах.
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

Канал «1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.05 «ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок з
1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
11 . 0 0 , 2 0 . 1 5 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана 3».
13.00,03.25,04.15 «Не бреши
менi 4».
14.00,05.05 «Росiйськi сiмейнi

драми».
15.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
16.45,03.00 «ТСН. Особливе».
22.30 «Кохання без кордонiв».
00.20 Комедiя «Уроки водiння».
02.10,02.35 «Маша i моделi 2».

ICTV

06.53,07.35,08.24,23.47,00.55
Огляд преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
07.08 Час економiки.
07.23,08.16,19.46,22.42,23.34,03.
15,06.15 Тема/Хронiка дня.
07.32,11.52,17.24,22.49,23.52
Погода в Українi.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,23.41,00.22,06.20
Час спорту.
07.53,09.11,13.11 Погода на
курортах.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
10.09,10.32,11.14,12.14,20.00
,01.15,01.32,05.00,05.33 Час.
Пiдсумки дня.
16.11,03.37 Погода у свiтi.
16.31,02.40,04.41 Життя цiкаве.
17.33 Акцент.
18.33 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Реальний сектор.
23.25 Crime news.
00.33 В кабiнетах.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

5 канал

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.25, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 13.55 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 21.00 Поетичні хроніки
(Дайджест v Міжнародного поетичного фестивалю “Meridian
Czernowitz”)
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

Iнтер

06.15,19.00 Т/с «Ясмiн».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12
.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,12.20 Т/с «На край свiту».
13.40 «Судовi справи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.50 Т/с «Перше кохання».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «На край свiту».
00.25 Т/с «Отаман».
01.20 Д/ф «Таємницi радянського дефiциту. Дайте книгу скарг».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.40 Х/ф «Кращий стрiлець».
(2).
04.50 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
04.40,06.30,02.55,04.15 Погода.
04.45 Факти.
05.15 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с «Таксi».
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
10.25,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.10,22.05 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.35,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Брат».
01.20 Нетаємнi файли.
02.15 Т/с «Лезо вiдьом».
03.00 Х/ф «Вантаж 200». (2).
04.20 Про-Ziкаве.ua.
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,11.
30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,
17.30,18.30,18.55,22.30,23.30,00.
30,01.31,02.30,03.30,04.30,05.31
Час. Важливо.
06.33,07.14,08.07,22.33,23.17,00.
13,02.31,03.31 Бiзнес-час.
06.41,18.11,00.00,03.20,04.32
Мiсцевий час.

ТВА

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.30
Подiї.
07.15 Щиросердне зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Сексрабство.

УТ-1

Канал «1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,08.10 «Снiданок
з 1+1».
08.05 «Економiчна правда».
09.05,17.10 Т/с «Сила. Повернення додому».
11.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана 3».

13.00 «Не бреши менi 4».
14.00 «Росiйськi сiмейнi драми».
15.05 Т/с «Тисяча i одна нiч».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Сказочная Русь».
21.00 «Хочу в ВIА Гру».
23.20 Комедiя «Кара небесна».
01.25 Драма «Ла Бамба». (2).
03.10 Х/ф «Клуб «Венера». (2).
04.40 Х/ф «Принцеса моєї мрiї».

Iнтер
05.30 Т/с «Отаман».
06.15 Т/с «Ясмiн».
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,1
2.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
09.10,12.20 Т/с «На край свiту».
13.40 «Судовi справи».
14.35 «Сiмейний суд».
15.50 «Давай одружимося в
Українi».
16.50 Т/с «Перше кохання».
18.00,04.10 Х/ф «Наречена».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Шустер Live».
00.40 Х/ф «Трiска». (2).
02.30 Д/ф «Любов проти правил».
03.20 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30,06.20,02.15,03.05 Погода.
04.35 Факти.
05.05 Свiтанок.
06.10,07.30 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с «Таксi».
06.45 Т/с «Леся+Рома».
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
1 0 . 1 0 , 1 3 . 0 0 А н е к д от и п о українськи.
10.25,16.40 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.40,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Максимум в Українi.
23.55 Х/ф «Брат 2».
02.20 Т/с «Лезо вiдьом».
03.10 Х/ф «Суперменеджер,
або Мотика долi». (2).
04.20 Про-Ziкаве.ua.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\\\фільм
08.00 «Роздуми про сокровенне»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
09.00, 14.15, 15.30, 01.10, 02.10,
03.10 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Палітра»
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00 Д \\\\фільм «Розкішні мандрівки»
13.20 «Зав’язь»
14.30, 00.10 Концертна програма
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
20.30 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
22.25, 05.30 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Смаки культур»
01.30 Д/фільм «Подорож гурмана»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07:00, 08:30, 09:25, 15:05, 21:10
Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25 Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00 «Радянська Укра-

13 вересня

теле
ТРК «Ера».
06.00 Православний календар.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Погода.
06.15 Криве дзеркало.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 08.20 Д/ф «М. Олялiн.
Поранене серце».
08.45 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,09.35,10.40,12.20 Погода.
09.05,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Офiцiйна хронiка.
09.45 «Вiра. Надiя. Любов».
11.00 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.25,21.35 Фольк-music.
13.30 Х/ф «Провiнцiалки».
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
16.10 Т/с «Кайфовi хлопцi».
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Про головне.
19.35 «Надвечiр`я».
20.30 М. Гнатюк. «Час рiкою
пливе».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.15 Погода.
23.20 Фестиваль гумору «Умора».
00.20 Вiд першої особи.
УТ-1.
01.20,03.05 Новини.
01.40 Про головне.
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Запам`ятай.
03.20 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.35 «Вiра. Надiя. Любов».
05.25 Пiдсумки дня.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

09.10,13.10,17.20,22.00 Т/с
«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Made in
Швецiя».
14.45 Остаточний вердикт. Причина вбивства - донорство.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.25 Т/с «Глухар. Повернення».
02.10 Т/с «Пожежники Чикаго».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

5 канал

06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16
.30,17.30,18.30,22.30,00.30,01.
31,02.30,03.30,04.30,05.31 Час.
Важливо.
06.33,07.14,08.07,22.33,00.13,0
2.31,03.31 Бiзнес-час.
06.41,18.11,00.00,03.20,04.32
Мiсцевий час.
06.53,07.35,08.24,00.55 Огляд
преси.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,22.00,01.00 Час новин.
07.08 Час економiки.
07.23 Хронiка дня.
07.32,11.52,17.24,22.49 Погода
в Українi.
07.38 Автопiлот-новини.
07.48,18.22,00.22,06.20 Час
спорту.
07.53,09.11,13.11 Погода на
курортах.
08.16,19.46,22.42,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
08.31 Простiр iдей.
08.53 Трансмiсiя-новини.
10.09,10.32,11.14,11.32,12.14,20
.00,01.15,01.32,05.00,06.01 Час.
Пiдсумки дня.
16.11,03.37 Погода у свiтi.
16.31 Лiсовий патруль.
17.33 Не перший погляд.
18.33 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.27 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.08 Особливий погляд.
00.33 Тема/Хронiка тижня.
02.40,04.41 Життя цiкаве.
03.40 Кiно з Янiною Соколовою.
04.15 Гра долi.

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00,
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.05,
0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 9.25, 14.25, 17.00, 5.45
Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 14.00 Познайомимось?
8.30, 3.00 Гра долі
9.00, 16.00 Т/С «Пригоди Ширлі
Холмс»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 21.00 Поетичні хроніки
(Дайджест v Міжнародного по-

етичного фестивалю “Meridian
Czernowitz”)
14.55, 20.00, 0.10Твоє здоров’я
16.30, 4.15 Привітай
22.15, 5.00 Т/С «Серцю не накажеш»

ТРК»Україна»

06.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
07.00,09.00,17.00,19.00,03.15
Подiї.
07.15,02.35 Щиросердне
зiзнання.
07.50 Остаточний вердикт. Причина вбивства - донорство.
09.10,13.10,17.20 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Мученик
Павло».
14.45 Остаточний вердикт. Спадок.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20,03.35 «Говорить Україна».
23.00 Т/с «Ментовськi вiйни
7» (2).
04.15 «Хай говорять».
05.05 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.02, 17.32 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 13.50, 16.20 М \\\\фільм
08.00 «Зелений БУМ»
08.30 Д/фільм «Екожиття»
09.00, 15.30, 22.25, 00.10, 02.10,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Подіум її життя»
11.17 – «Лідери якості»
11.30 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Розкішні мандрівки»
13.20 «Буковинчики-веселинчики»
14.00 Концертна програма
16.30 «Красен світ»
18.00, 21.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Невигадані історії»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
21.52 «Телемандри»
23.00 «Час країни»
23.30 Д/фільм «Смаки культур»
01.20 Д \\\\фільм «Походження
стилю»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум. мов.)
04.00 Х\фільм

понеділок
четвер
їна»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15, 17:05 «Ехо та інші слони
Амбоселі»
13:40 «Біоритм»
14:05 «Золота колекція кінематографу»
17:30, 20:45 «80 островів: навколо світу»
18:00 «Найгарніші острови світу»
22:00 «Пряма відповідь»

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Шпигунка».
11.55 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с «Чемпiонки».
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Теорiя зради.
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку.

НТН

05.20 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 «До суду».
12.00 Т/с «Детективи».
13.00 Т/с «Другий убивчий».
14.50,17.00 Т/с «Полювання на
iзюбра».
16.45,19.00,01.25,03.45
«Свiдок».
19.30 Т/с «Другий убивчий». (2).
21.30 Т/с «Перевiзник». (2).
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 9». (2).
23.30 Т/с «Менталiст 5». (2).
00.30 Т/с «Закон i порядок».
Вiддiл особливих справ». (2).
01.55 «Речовий доказ».
02.50 «Агенти впливу».
04.15 «Правда життя».
05.15 М/ф «Остання пелюстка».

СТБ

05.50 «Чужi помилки. Люби мене,
моя голубко!»
06.35,16.00 «Усе буде добре!»
08.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

09.55 «Холостяк 3».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
3».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
01.40 Т/с «Черговий ангел 2».
03.05 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.35 Т/с «Як сказав Джим».
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11.00,18.00,21.00 Т/с «Воронiни».
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с «Губка Боб».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Шафа.
17.00 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс».
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.05 Т/с «Купiдон».
02.00 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45,03.45 Зона ночi.
02.50 Джерела Батькiвщини.
03.00 Братiя i дружина.
03.15 У литовський час.
03.30 Дике поле.
03.50 Козацький флот.
04.05 Запорiзька Сiч. Витоки.
04.20 Зоряна година козацтва.
04.35 З полону на волю.
04.50,05.30 Зона ночi. Культура.
04.55 Solo-Mea.
05.20 Poeta Maximus.

К1
07.00 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,23.00 Т/с «Маргоша».
13.50 «Шопiнг монстри».
14.50 «Спецiя».
16.00,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00,21.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
22.00 «Три сестри».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
«ЧЕРНІВЦІ»

07:00, 08:30, 09:25, 15:05, 21:10
Кінозал «Малятко»
07:20, 09:50, 14:55, 16:55, 19:35,
01:20 «Парад планет»
07:30, 19:00, 21:30, 00:00 «Чернівецький репортер»
07:55, 08:55, 13:10, 15:55, 19:25,
21:55, 00:25 Погода
08:00, 19:30, 21:25Афіша
08:05, 16:30 «Феєрія мандрів»
09:00, 16:00 «Радянська Україна»
10:00, 19:45, 00:40 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
11:30, 01:30 «Блискуча година
від М2»
13:15 «Золота колекція кінематографу»
17:05 «Ехо та інші слони Амбоселі»
17:30, 20:45 «80 островів: навколо світу»
18:00 «Найгарніші острови
світу»
22:00 Х/ф «Король вечірок» (2)

ТЕТ

06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с «Даша-дослiдниця».
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда».
09.00 Т/с «Ранетки».
10.05 Т/с «Шпигунка».
11.55 Т/с «Та, що говорить з
привидами».
12.50 Богиня шопiнгу.
14.55 Т/с «Чемпiонки».
16.00 Т/с «Маленькi таємницi».
18.10 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
21.30 Бiйцiвський Клуб.
22.30 УТЕТа Хорошо.
23.15 Т/с «Секс i мiсто». (2).
00.15 Валєра TV.
00.45 Теорiя зради.
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку.

НТН

05.40 Х/ф «Вони воювали за
Батькiвщину».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Т/с «Повернення Турецького».
13.00 Т/с «Другий убивчий».
15.00,17.00 Т/с «Краповий берет».
16.45,19.00,03.45 «Свiдок».
19.30 Т/с «Чуже обличчя».
23.30 Х/ф «Щит Батькiвщини».
01.00 Х/ф «Супернова».

04.15 «Речовий доказ».
05.20 «Агенти впливу».

СТБ

06.00 «Чу жi помилки. Три
товаришi».
06.45,01.40 Х/ф «Людина народилася».
08.25,18.20 «Неймовiрна правда про зiрок».
10.05 Х/ф «Холодне серце».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 6».
00.10 «Куб 4».
03.10 Нiчний ефiр.

Новий канал

05.35 Служба розшуку дiтей.
05.40 Т/с «Як сказав Джим».
06.15,06.55 Teen Time.
06.20 Пекельне побачення.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00 Т/с «Щасливi разом».
11 . 0 0 , 1 7 . 5 5 , 2 1 . 0 0 Т / с
«Воронiни».
13.20,14.25 Kids` Time.
13.25 М/с «Губка Боб».
15.00 Т/с «Друзi».
16.00 Шафа.
16.55 Голоднi iгри.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс».
22.00 Т/с «Свiтлофор». (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с «Щоденники вампiра».
(2).
01.10 Т/с «Купiдон».
02.00 Т/с «Рiззолi й Айлс». (2).
02.40,03.45 Зона ночi.
02.45 Українцi Любов.
03.50 Зiрка Вавiлова.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Невгамовний Пантелеймон.

К1

07.00 М/ф.
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.50,19.00 «Орел i Решка».
12.50,00.50 Т/с «Маргоша».
13.50 «Шопiнг монстри».
14.50 «Спецiя».
16.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
17.00 «Розсмiши комiка».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «КВК-2013».
22.25 «Пороблено в Українi».
00.00 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Пiдсумки.
06.15,08.10,08.55 Погода.
06.20 Криве дзеркало.
06.35 Фiльм-концерт «М. Басков. Я з музикою навiки заручений».
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
УТ-1.
09.00,13.35 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Православний вiсник.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.10 Сiм чудес України.
10.30 Х/ф «Подвиг
розвiдника».
12.15 Рояль в кущах.
12.40 Театральнi сезони.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Золотий гусак.
14.55 Концерт до Дня знань.
17.05 Без цензури.
17.40 Українська пiсня.
18.30,21.25 Бокс. ЧС серед
юнiорiв. Пiвфiнали.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Погода.
23.10 Фестиваль гумору «Умора».
23.55 Фiльм-концерт «М. Басков. Я з музикою навiки заручений».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
02.35 Театральнi сезони.
03.20 М/ф.
03.30 Д/ф «Оригiнал з
периферiї».
04.10 Д/ф «Периферiя для
оригiнала».
04.50 «Надвечiр`я».
05.50 Служба розшуку дiтей.
Канал «1+1»
06.25 «Ремонт +».
07.15,19.30 «ТСН».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс».
10.05 Х/ф «Аеротачки».
11.50 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.55 «Кохання без кордонiв».
14.45 «Шiсть кадрiв».
15.30 «Сказочная Русь».
15.55 «Хочу в ВIА Гру».
18.30 «Розсмiши комiка 4».
20.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:

Пiдкорювач свiтанку».
22.20 Мелодрама «Анжелiка
i король».
00.30 Бойовик «Хлопчики-нальотчики». (2).
02.25 Драма «Ла Бамба».
04.10 Х/ф «Принцеса моєї
мрiї».
Iнтер
05.35 «Шустер Live».
09.30 «Усе для мами».
10.00 «Лiтня кухня».
11.00 Х/ф «Закоханий i беззбройний».
12.50,02.40 Т/с «Шлюб за
заповiтом».
1 7 . 5 5 , 2 0 . 3 0 Т / с « Те р о р
любов`ю».
20.00 «Подробицi».
22.40 Х/ф «Красуня i Чудовисько». (2).
00.50 Х/ф «Московський жиголо». (2).
ICTV
04.45,05.20 Погода.
04.50 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.25 Козирне життя.
06.55 Т/с «Морськi дияволи».
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Наша Russia.
12.25 Т/с «Штрафбат».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Т/с «Ми з майбутнього».
23.45 Х/ф «Ключ саламандри». (2).
01.40 Х/ф «Морфiй». (2).
03.30 Т/с «Вiйськовий шпиталь».
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,
16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,
21.30,22.31,23.30,00.30,01.35
,02.33,03.30,04.35,05.35 Час.
Важливо.
06.31,18.10,00.00 Мiсцевий
час.
06.45,07.09,08.14,18.23,23.44,
00.20,03.25 Час спорту.
06.52,11.31,11.49,12.35,14.48,
17.13,18.31,19.17,20.20,20.51
,23.50,01.36,03.20,05.36,06.2
2 Тема/Хронiка тижня.
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,

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 «Дружина».
УТ-1.
09.00 Погода.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю.
Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Маю честь запросити.
12.35 Ближче до народу.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
13.55 Караоке для дорослих.
14.50 Золотий гусак.
15.15 Як Ваше здоров`я?
16.15 С. та В. Бiлоножки. Концертна програма.
17.00 Дiловий свiт. Тиждень.
17.30 Слово регiонам.
17.40 Головний аргумент.
18.00 Мiжнароднi змагання з
конкуру «Донбас Тур».
19.00,21.55 Бокс. ЧС серед
юнiорiв. Фiнали.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 «Дружина».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.10 М/ф.
02.20 Школа юного суперагента.
02.35 Як Ваше здоров`я?
03.25 Караоке для дорослих.
04.10 «Вiра. Надiя. Любов».
05.00 Театральнi сезони.

Канал «1+1»
06.00 Комедiя «Кара небесна».
07.50,10.00 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
11.00 «Недiля з Кварталом».
12.00 «Смакуємо».
12.40 Мелодрама «Анжелiка i
король».
14.50 Драма «Процес».
19.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Великий пекарський
турнiр».
22.05 «Свiтське життя».
23.10 «Що? Де? Коли?»
00.15 Драма «Вiдкрий свої
очi». (2).
02.30 Х/ф «Клуб «Венера». (2).

04.00 Бойовик «Хлопчики-нальотчики». (2).

Iнтер
05.35 Т/с «Терор любов`ю».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Орел i Решка. Назад в
СРСР».
11.00 «Очманiле весiлля».
12.00 Х/ф «Красуня i Чудовисько».
14.10,02.35 Т/с «Шлюб за
заповiтом».
18.00 Х/ф «Перевiрка на любов».
20.00,04.05 «Подробицi тижня
з Є. Кисельовим».
21.30 Т/с «Даша».
01.10 Х/ф «Закоханий i беззбройний».
ICTV
05.30,05.50 Погода.
05.35 Факти.
05.55 Свiтанок.
07.00 Квартирне питання.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
08.55 Х/ф «Брат».
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф «Брат 2».
14.55 Т/с «Ми з майбутнього».
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
21.00 Головна програма.
22.55 Х/ф «Ключ саламандри».
(2).
01.00 Х/ф «Честь». (2).
02.40 Х/ф «Самка». (2).
03.55 Т/с «Вiйськовий шпиталь».
5 канал
06.30,07.30,08.30,09.30,10.30,1
1.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.
30,17.30,18.39,19.30,20.30,22.3
0,23.30,00.30,01.35,02.35,03.30,
04.35,05.33 Час. Важливо.
06.34,07.22,08.22,22.24,23.18,
00.13,03.31,05.55,06.15 Бiзнесчас.
06.43,00.00,03.20 Мiсцевий час.
06.54,11.50,13.50,14.49,19.18,2
0.18,01.36,03.15 Тема/Хронiка
тижня.
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,20.00,23.00,02.0
0,04.00,06.00 Час новин.
07.09,08.12,18.44,23.48,00.23,0
6.20 Час спорту.

14 вересня
23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 Час новин.
07.14,08.19,14.12,16.10,17.27
Погода в Українi.
07.21,08.22,22.22,23.20,00.13,
03.31,06.17 Бiзнес-час.
07.33 180 градусiв.
08.10,12.12,13.27,17.20,19.26
Погода на курортах.
08.27 Комерцiйний анонс.
08.32 Не перший погляд.
09.32,04.36 Укравтоконтинент.
10.33,03.40 Новинометр.
11.12 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
13.09 Драйв.
13.31 Вперед, на Олiмп!
14.33 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.31 Арсенал.
17.33 Феєрiя мандрiв.
19.32,00.32 Машина часу.
20.31,02.34 Кабiнети.
21.10,01.15,05.15 Велик а
полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00,02.15 Експати.
22.34 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.
23.33 Iсторiя успiху.
00.54,01.56,03.36,04.56,05.56
Погода у свiтi.
04.15 Реальний сектор.
ТВА
6.00, 7.45 Теми дня
6.25, 8.10, 9.45, 17.15, 22.00
Погода
6.30, 8.15, 9.50, 17.20, 22.05
Погода на курортах
6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 22.10
Гороскоп
6.45, 8.30, 16.30 Про казки
7.10 Ранок надії
12.00, 19.30, 0.30 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Про Червону
Шапочку»
21.30 Теми тижня
23.00, 2.00 Х/Ф «Доля людини»
ТРК»Україна»
06.00, 07.10, 04.35 Т/с «Бiгль».
06.05 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
08.50, 10.00 Т/с «Iнтерни».
11.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
14.00 Люблю! Чекаю!
15.00 Х/ф «Формула щастя».
17.00, 19.20 Т/с «Просте життя».

22.20 Х/ф «Люблю тебе до
смертi».
00.20 Х/ф «Вiддiл. Страшнi
лейтенанти». (2).
02.00, 03.50 Т/с «Звiробой 2».
ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.56, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Екожиття»
07.30 «Роздуми про сокровенне»
08.00 «Буковинчики-веселинчики»
08.30, 15.30 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Формула успіху»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Красен світ»
12.00 Д/фільм «Неповторна
природа»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.00, 05.00 «Погода»
14.05 Концертна програма
16.00 «Телелітопис краю»
16.30 «Країна талантів»
17.00 Д/фільм «Таємниці підводного світу»
17.30 «Резонанс»
18.25, 21.00 «Реалії»
19.30 «Невигадані історії»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Це моя Буковина»
20.45 «Вечірня казка»
22.00, 04.00 «Подіум її життя»
23.00 «Зав’язь»
23.30 «Енциклопедія дизайну»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.10 «Телемеридіани»
01.40 Х/фільм
03.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 08:25, 12:55, 14:40,
18:40, 21:20, 00:40 «Погода»
07:05, 15:40 «Сад. Город.
Квітник»
07:40, 09:30, 11:45, 17:20,
19:00, 01:20 «Парад планет»
08:00 «Чернівецький репортер»
08:30, 19:05 «Афіша»
08:35 «Відділ кадрів»
09:00, 14:45 «Кінозал «Малятко»
09:40, 19:10, 00:50 Програма
привітань “Вулиця Святкова,1”
10:40 «80 островів: навколо

15 вересня
07.15,12.11,14.12,17.20,19.25,2
3.56 Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.08,13.11,16.10,17.25,00.54
Погода на курортах.
08.17,11.26,02.56,03.36,04.56
Погода у свiтi.
08.34 Феєрiя мандрiв.
09.08 Простiр iдей.
09.34 Вiкно до Америки.
10.34,19.34 Велика полiтика.
11.14 Трансмiсiя-тест.
11.34 Технопарк.
12.34,03.40,04.36 Життя цiкаве.
13.34 Мотор.
14.34 Гра долi.
15.34,02.15,05.35 Машина часу.
16.34 Фактор Безпеки.
17.10 Палата.
17.34 Новини Київщини.
18.07 Вiкно у Європу.
20.33 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки
тижня з Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.36 Кiно з Янiною Соколовою.
23.33 Мiграцiйний сектор.
00.31 Укравтоконтинент.
01.56,06.25 Огляд преси.
04.15 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

ТВА
6.00, 7.45, 16.00 Теми тижня
6.40, 8.20, 9.45, 17.15, 21.45
Погода
6.45, 8.25, 9.50, 17.20, 21.50
Погода на курортах
6.50, 8.30, 9.55, 17.25, 21.55
Гороскоп
7.00, 8.40, 16.45, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
9.10 Вихід є…
12.00, 19.35, 0.05 Панно Кохання
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 2.00 Х/Ф «Казка мандрів »
15.40 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
21.30 Теми дня-неділя
22.00, 3.30 Х/Ф «Чисто англійське вбивство»
ТРК»Україна»
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Люблю тебе до
смертi».
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00 Т/с «Просте життя».
18.00 Хто гiдний бiльшого?

світу»
11:05, 16:55 «Шоста передача»
11:55 «Найгарніші острови
світу»
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
15:15 «Біоритм»
16:00 «Найгарніші острови
світу»
17:30 «Хенд Мейд»
18:00, 00:00 «Чернівецький репортер». Підсумковий випуск
18:45 «Західний експрес»
20:10 Музичний серпантин
21:25 Х/ф «Життя в рожевому
кольорі» (2)
ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.10 М/с «Ескiмоска».
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Фiксики».
11.05 М/ф «Переможець».
12.55 Обережно, дiти!
13.55 Одна за всiх.
14.20 Х/ф «Джинси-талiсман».
16.50 М/ф «Артур i помста
Вурдалака».
18.45 Х/ф «Фантастична четвiрка 2. Вторгнення
Срiбного Серфера». (2).
20.45 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф «Затягни мене в
пекло». (3).
01.05 Х/ф «Хлоя. Секснайманка». (2).
02.40 До свiтанку.
НТН
06.15 Т/с «Краповий берет».
08.00 Т/с «Повернення Турецького».
11.30 «Речовий доказ». Смертельне таксi. Капкан.
12.00 «Головний свiдок».
13.00 «Випадковий свiдок».
13.30 Х/ф «Щит Батькiвщини».
15.10 Т/с «Матусю, я кiлера
люблю».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
9».
23.00 «Таємницi кримiнального
свiту». Лiквiдатори.
23.30 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
01.15 Т/с «Закон i порядок».

теле

19.00,03.35 Подiї тижня.
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.
01.15, 04.25 Т/с «Ментовськi
вiйни 7»(2).
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.02 «Святині Буковини»
06.30, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 Д/фільм «Екожиття»
07.30, 11.29 «Зелений БУМ»
08.00 «Країна талантів»
08.30, 15.30 М/фільм
08.55 «Зелена аптека»
09.00 «Резонанс»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Профі»
12.00 Д \\\\фільм «Неповторна
природа»
13.30 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
14.05 Концертна програма
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Таємниці підводного світу»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум.мов.)
17.45 «Це моя Буковина»
18.00 «Формула успіху»
19.00, 20.30 «Лідери якості»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 04.00 «Подіум її життя»
22.00, 01.40 Х/фільм
23.10 «Ретро-платівка»
23.25 «Палітра»
00.40 «Долі жіночі» (рум. мов.)
01.10, 05.00 «Телемеридіани»
03.30 «Роздуми про сокровенне»
«ЧЕРНІВЦІ»
07:00, 09:40, 11:05, 14:40, 18:10,
20:50, 00:40 «Погода»
07:05, 11:10 «Хенд Мейд»
07:30, 12:15, 21:00 «Сад. Город.
Квітник»
07:55, 09:45, 11:35, 16:45, 19:00,
01:20 «Парад планет»
08:05, 20:55 Афіша
08:20, 17:30 «Чернівецький
репортер» Підсумковий випуск
(рум. мов)
09:00 «Чернівецький репортер»
Підсумковий випуск
09:50 Програма привітань “Вулиця Святкова,1”

відпочинкові

810

теле

Злочиннi намiри». (2).
02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
04.10 «Правда життя».
04.40 М/ф «Метеор» на рингу».
СТБ
05.25 М/ф «Бременськi музиканти».
06.05 Х/ф «Садко».
07.40 «Караоке на Майданi».
08.35 «Їмо вдома».
09.45 «Зоряне життя.
Спроможнi i незамужнi».
10.45 «Зваженi i щасливi 3».
15.10 «Танцюють всi! 6».
19.00 «Х-фактор 4».
21.45 Х/ф «Службовий роман».
01.00 «Детектор брехнi 4».
01.55 Х/ф «Царевбивця». (2).
03.30 Нiчний ефiр.
Новий канал
05.05 М/с «Фiнес i Ферб».
06.35 Кухня для двох.
08.20 М`ясорУПка.
09.15 Уральськi пельменi.
11.00 Шурочка.
12.00 Рудi.
13.00 Знайти Крайнього.
14.15 Т/с «Воронiни».
18.00 М/ф «Мадагаскар 2».
19.45, 20.55 Х/ф «Канiкули
суворого режиму».
22.00 Х/ф «Парфумер». (2).
01.00 Х/ф «Сусiди». (2).
02.40,03.50 Зона ночi.
02.45,03.55 Українцi Вiра.
03.30 Жарптиця.
04.45,05.00 Зона ночi. Культура.
04.50 Iван Франко.
К1
07.00 М/ф.
09.00 М/с «Рожева пантера
i друзi».
10.00 М/ф «Курча Цiпа».
11.45 Х/ф «Школа Авалон».
13.35 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
15.20 Т/с «Моя прекрасна
няня».
16.50 «Лямур Тужур».
17.50 «Пороблено в Українi».
19.15 «Вечiрнiй квартал».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Крутий хлопець».
(2).
02.00 Х/ф «Невразливий». (2).
03.35 «Нiчне життя»

понеділок
8

11:45 «80 островів: навколо
світу»
13:00, 01:30 «Блискуча година
від М2»
14:45, 21:25 Х/ф «Поїзд на
Юму» (1)
16:15, 18:15 Кінозал «Малятко»
16:55 Музична програма (рум.
мов)
19:10, 00:50 Програма привітань „Вулиця Святкова,1”
23:30 Х/ф «Попутчик» (3)

ТЕТ
06.00 Єралаш.
07.10 М/с «Ескiмоска».
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод».
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Даша-дослiдниця».
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, вперед!»
10.40 М/с «Фiксики».
11.05 М/ф «Сердитi пташки».
11.15 М/ф «Монстр у Парижi».
13.05 М/ф «Артур i помста
Вурдалака».
15.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення Срiбного
Серфера».
17.10 Одна за всiх.
18.10 Моду народу.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Х/ф «Продавщиця». (2).
01.05 Х/ф «Джинси-талiсман».
02.50 До свiтанку.
НТН
05.00 Т/с «Краповий берет».
05.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
05.40 М/ф «Матч-реванш».
06.30 Т/с «Чуже обличчя».
11.30 «Легенди карного розшуку». Особливий вiддiл НКВС.
12.00,04.20 «Агенти впливу».
13.00 «Найкращi бої братiв
Кличкiв».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
9».
19.00 Т/с «По гарячих слiдах 2».
22.45 «Крутi 90-тi».
23.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
01.30 Х/ф «Супернова».
04.50 «Речовий доказ».
СТБ
05.25 М/ф: «Кiт у чоботях»,
«Пес у чоботях», «Подорож

мурашки», «Повернення блудного папуги».
07.00 Х/ф «Вогонь, вода i...
мiднi труби».
08.45 «Їмо вдома».
09.50 «Зоряне життя. Голi i
несмiшнi».
10.45 «Караоке на Майданi».
11.45 «МайстерШеф 3».
16.05 «Х-фактор 4».
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
20.05 «Один за всiх».
21.20 Х/ф «Сонцекруг».
23.15 Х/ф «Спокутування».
01.15 Х/ф «Осiннiй марафон».
02.50 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.40 М/с «Фiнес i Ферб».
06.45 Кухня для двох.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 М/ф «Мавпи в космосi».
11.25 Спiвай, якщо зможеш.
13.00 Мачо не плачуть.
14.20 Божевiльний автостоп.
15.20 Т/с «Воронiни».
16.40 М/ф «Мадагаскар 2».
18.30 Х/ф «Канiкули суворого
режиму».
19.30 Х/ф «Канiкули суворого
режиму 2».
20.35 Х/ф «Канiкули суворого
режиму 3».
21.50 Х/ф «21 i бiльше». (2).
00.00 Х/ф «Пустун». (2).
02.00 Х/ф «Екстракт». (2).
03.20,04.20 Зона ночi.
03.25 Українцi Надiя.
04.25 Благославляю i молюся.
04.50,05.35 Зона ночi. Культура.
04.55 Ах, не говорiть менi про
любов...
К1
06.50 М/с «Рожева пантера i
друзi».
07.45 М/ф «Курча Цiпа».
09.10 Х/ф «Зоряна траса».
11.00 Х/ф «Зiпсованi дiвчиська
2».
12.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.20 «КВК-2013».
16.45 «Вечiрнiй квартал».
18.50 Х/ф «Турецький гамбiт».
(2).
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Невразливий». (2).
02.15 Х/ф «Сьома пелюстка».
03.50 «Нiчне життя».

ГОРОСКОП від 6 до 12 вересня
Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби

У п’ятницю й суботу роздратування може
спровокувати конфлікт з оточенням. У неділю-понеділок шукайте нових партнерів і розширюйте
бізнес на сусідні регіони. Власний досвід має
порадити вам від вівторка скоротити витрати й не
приймати важливих рішень.

На «MERIDIAN CHERNOWITZ» поетичний
експеримент
тексти відомих буковинських письменників
і поетів, що народилися на Буковині – Пауля
Целана, Рози Ауслендер та ін., – німецькою
мовою, а також готується представити
незвичний поетичний експеримент разом
з українським поетом Андрієм Любкою.
Ідея його полягає в тому, що поети перекладатимуть вірші один одного, не знаючи
при цьому мови оригіналу. Координатор
міжнародної корпорації Meridian Czernowitz
Євгенія Лопата спочатку перекладає вірші
англійською, а згодом обидва митці за цими
перекладами пишуть свої твори.
- У нас з Максом Чоллеком є унікальна
нагода говорити різними мовами, але однією музикою, яка допоможе відчути, а
відтак і зрозуміти, перекласти, – зазначає
Андрій. – Ми допомагатимемо собі жестами, поглядами, звуками, жартами, прогулянками, драйвом і багатогодинними
розмовами. Так я собі й уявляю справжній
переклад справжніх віршів – це немов
потрапляєш у чужу країну, мову якої не
знаєш, просиш хліба й води, допомагаючи
собі жестами, мімікою, демонструєш свої
добрі наміри посмішкою й потиском руки.
І – всі тебе розуміють.
Результат цього творчого симбіозу
України та Німеччини можна почути в «Ніч
Поезії» в Центральному палаці культури з
суботи на неділю.
Загалом організатори презентують
28 подій, які відбуватимуться у 18 різних
місцях – від центру міста до Калинівського
ринку. До того ж від 4 до 25 вересня поети – учасники фестивалю «MERIDIAN
CZERNOWITZ» подорожуватимуть потягом від Києва до Бремена через ЧернівціЛьвів-Берлін і читатимуть свої поезії
просто у вагоні.

У суботу готуйтеся до несподіваних подій
у сімейному оточенні. Від понеділка в усьому
покладайтеся лише на себе. Прибутки можуть
бути не такими значними, як ви розраховували. У
середу-четвер вам запропонують допомогу – не
поспішайте нею скористатися.

Пропозиції в бізнесі та в особистому житті
будуть ззовні привабливими, але цей тиждень – не
найкращий для укладання бізнесових угод і шлюбів.
Удача супроводжуватиме тих, хто наполегливо
працює. Власна інтуїція підкаже вам, як уникнути
неприємностей чи виправити помилки.

Цього тижня вам захочеться поставити усі
крапки над «і» в особистих стосунках. Натомість
радимо в суботу й неділю приділити більше уваги
бізнесу. Тоді й прибутки отримаєте, й в особистому
обійдетеся без утрат. Бережіть здоров’я й гроші в
середу-четвер.

Фінансові надходження спровокують вас на
значні витрати у п’ятницю й суботу. Від понеділка
активно працюйте над тим, щоби не змарнувати
ці вкладення грошей. Найкращий день для укладання угод – понеділок. Уникайте важливих рішень
у четвер.
Прикрощі п’ятниці треба просто перетерпіти.
Натомість у неділю й понеділок серйозно поставтеся
до здоров’я. Вівторок – вдалий день для короткого
відрядження. У середу й четвер приділіть увагу родині. Неодруженим варто влаштувати романтичну
вечерю.

У п’ятницю й суботу обережно поводьтеся в
колективі, аби не спровокувати конфлікт.
Якщо для здійснення проекту потрібний інвестор, шукайте його в понеділок, натомість від вівторка
покладайтеся лише на власні можливості. У четвер
будьте обережними з технікою.
Якщо у п’ятницю утримаєтеся від витрат, у
суботу й неділю розраховуйте на плідні ділові контакти. Понеділок і вівторок знову-таки не підходять
для прийняття рішень і вкладення грошей. У середу
й четвер фінансова підтримка може надійти з несподіваного джерела.

У п’ятницю й суботу завершуйте важливі
справи тижня, що минув. У неділю не беріться до
справ: є ризик усе втратити. Не поспішайте витрачати отримане в понеділок, бо в наступні дні гроші
можуть знадобитися для важливих сімейних справ
або на поїздку.
Справи потребують максимальної уваги,
але в суботу беріться за оздоровчі процедури. Неділю й понеділок присвятіть налагодженню нових
контактів. Зате у вівторок не випускайте грошей з
рук. Середа й четвер можуть порадувати вас позитивними подіями в бізнесі.

У п’ятницю й суботу просіть допомоги вищих
сил і будьте обережними у побутових справах.
Для родини будуть корисними нові знайомства
в неділю й понеділок. У середу й четвер сім’я потребуватиме більших витрат, ніж ви можете собі
дозволити, але не беріть у борг.
У п’ятницю-суботу від вас вимагатимуть рішучих дій – уникайте їх будь-якою ціною. Поїздка в
неділю-понеділок буде корисною для справ, але
стережіться крадіжки. Стійко тримайтеся власних
рішень у бізнесі. Хоча поїздку було б непогано відкласти на середу-четвер.
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Уже від завтра Чернівці перетворяться на справжню
поетичну мекку. Близько півсотні поетів і письменників не
лише з України, а й з Європи і навіть США з’їдуться на четвертий
щорічний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ».
Першими «розвідати обстановку» прибули український поет
Андрій Любка та німецький поет-експериментатор Макс
Чоллек, які презентували доволі неординарний спільний
мистецький проект.
Макс Чоллек – відомий німецький поет,
перформер, експериментатор. У рідному
Берліні він разом з друзями заснував групу
молодих поетів G-13, яка наразі активно
працює над створенням уже другої колективної поетичної збірки. Його називають
поетом світу, адже він багато подорожує
та знайомиться з творчими особистостями.

05.09
четвер

о

06.09

07.09

п’ятниця

о

о

Сам поет вважає, що у нього є два життя: в
одному він вчений-політолог, який працює
над дисертацією про антисемітизм, а в іншому
– літератор і музикант.
Макс уже понад тиждень перебуває
в Чернівцях у письменницькій резиденції Міжнародної літературної корпорації
«MERIDIAN CZERNOWITZ». Тут він читає
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Руслан КОЗЛОВ, «Версії»
фото з сайту meridiancz.com
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+13 +18 +11 +17 +12 +19 +13 +20 +12 +20 +11 +21 +13 +21
Філія 26 Приватного підприємства "НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна предмету іпотеки: ЛОТ № 1 – нежитлові приміщення магазину промислових товарів загальною площею 29,60 кв.м. Правовстановлюючі
документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САВ №565882 від 22.05.2008р., виданого виконавчим комітетом
Чернівецької міської ради на підставі рішення №352/9 від 13.05.2008 року. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Садова,
22. Нежитлові приміщення магазину промислових товарів розташовані на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку
забудови до 1948р. Приміщення забезпечені фасадним входом з вул. Садової, знаходяться у доброму з ремонтом технічному стані,
мають вигідне місце розташування так, як знаходяться в парковій частині міста. Нежитлові приміщення складаються з торгового
залу-площею 16,70 кв.м., коридору-площею 10,00кв.м., та санвузла-площею 2,90 кв.м. Поруч розташовані навчальний корпус
Буковинського державного фінансово-економічного університету, центральний парк культури та відпочинку ім.. Т. Г. Шевченка,
зупинка міських маршрутних таксі, ринок «Господар», магазин, бари, аптеки та житлова забудова. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 491256,40 грн. (без ПДВ) (договір № 2613095 від 17.07.13). Гарантійний внесок – 24562,82 грн. без ПДВ. ЛОТ №
2 - двохкімнатна квартира загальною площею 80,20 кв. м. в тому числі житловою площею 46,1 кв. м. Правовстановлюючі документи:
Договір купівлі-продажу серії ВКВ №711793 від 18.12.2007р., посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького МНО Половинською
О.Б. і зареєстрованого в реєстрі за №13442. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Б.Хмельницького,9/2. Двокімнатна квартира
розташована на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку, розташована в центральній частині міста в районі
щільної житлової забудови з розвинутою соціальною інфраструктурою. Матеріал перекриття-дерево. Квартира оснащена центральним холодним водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, електропостачанням, індивідуальним опаленням. Складається
з : 1-а кімната – 20,30 кв.м., 2-а кімната – 25,80 кв.м., тамбур – 1,80 кв.м., комора – 5,50 кв.м., комора - 2,10 кв.м. коридор – 0,80
кв.м., коридор – 1,10 кв.м., вбиральня – 1,00кв.м., кухня – 15,30 кв.м., ванна - 6,50 кв.м., Технічний стан квартири характеризується як задовільний. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 414891,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2613107 від 28.08.13).
Гарантійний внесок – 20744,55 грн. без ПДВ. ЛОТ № 3 - трикімнатна квартира посімейного типу загальною площею 104,60 кв.м.,
яка розташована на першому поверсі одноповерхового цегляного будинку. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу серії ВЕВ №220916 від 10.08.2006р.. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Залозецького, 17/1. Квартира складається
з: 3-х кімнат житловою площею 73,4 м. кв., кухні площею – 11,50 кв.м., коридору – 4,40 кв.м., комори-2,80 кв.м., веранди – 12,50
кв.м. Висота приміщень – 3,30 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекриття – дерево, двері деревинні. Технічний стан
приміщень квартири характеризується як незадовільний з відсутністю конструктивів: мереж водопроводу, каналізації, санвузла,
частково підлоги. Квартира розташована в спальному мікрорайоні серединної частини міста. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 383738,25 грн. (без ПДВ) (договір № 2613090 від 26.06.13)Гарантійний внесок – 19186,91грн. без ПДВ. 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 23 вересня 2013 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 20 вересня 2013 р. об 17:00 год. Остаточна оплата за придбаний об'єкт ЛОТ №1 та ЛОТ №2 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р
37313002002208 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького
міського управління юстиції. Остаточна оплата за придбаний об'єкт по лоту № 3 здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37311002002200
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького МУЮ Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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Селекціонер, що засіяв кукурудзою
третину Радянського Союзу та сприяв
виходу науки на поля
Кукурудза – цариця
здорової їжі

Зерна кукурудзи містять збалансовану кількість білків, жирів і вуглеводів. До
речі, серед рослин відшукати ті, що містять
велику кількість білка, не так-то й просто.
Тому кукурудзу варто «взяти на замітку»
вегетаріанцям.
У її зернах містяться вітаміни С, В, РР,
калій і фосфор. Щоправда, при тепловій обробці їхня кількість зменшується, та близько
20% все ж таки залишається.
Загалом кукурудза містить 26 елементів
таблиці Менделєєва і не втрачає корисних
властивостей навіть при консервуванні. Вона
багата на жирні поліненасичені кислоти, що
сприяють профілактиці онкологічних захворювань, знижують рівень холестерину,
покращують роботу печінки й кишечнику.

Селекціонер Василь КОЗУБЕНКО,
уродженець Київщини, працюючи у
повоєнний час завідувачем відділу селекції
Буковинської сільськогосподарської дослідної
станції, що в Рогізні, створив такі відомі
гібриди, як «Буковинський-1», -2 і -3. Стійкі до
вилягання й посухи, вони зайняли близько
9,2 млн. га, поширюючись від Прибалтики до
Сибіру й Далекого Сходу.
Кукурудза нагодує людей і дасть поштовх
розвитку тваринництва. Таке рішення Микити
Хрущова у 50-60-ті роки призвело до того, що
«цариця полів» заволоділа майже третиною
посівних площ Радянського Союзу. Бажання
тодішнього генсека «наздогнати та перегнати
Америку» довело до абсурду: поки люди їли
кукурудзяний хліб та кукурудзяну ковбасу,
аграрний СРСР закуповував хліб за кордоном.
Тим не менш «кукурудзоманія» дала поштовх
розвитку селекції цієї рослини. І саме тоді наука
вийшла на поля. Вагому роль у цьому відіграв
вчений-селекціонер Василь Козубенко.
– Від 1958 року батько займався вже селекцією кукурудзи в Українському науководослідному інституті рослинництва, селекції і
генетики ім. Юр’єва, – розповідав син ученого,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Інституту рослинництва ім. Юр’єва Української
академії аграрних наук (УААН) Леонід Козубенко на відкритті пам’ятної дошки Василю
Козубенку в Чернівцях.
...Перший в СРСР подвійний міжлінійний гібрид «Кубанський-135», сорти «Зубовидна-3135» і «Цукрова Янтарна-122»,
«Буковинський-ЗТВ ранній», «Харківський10Т», «Харківський силосний 1» – це неповний
перелік селекційних досягнень Козубенка. Під
його керівництвом насінництво гібриду «Буковинський ЗТС» було переведене на стерильну
основу, за що селекціонер отримав Ленінську

З історії «золотого» качана

Першими почали вирощувати
кукурудзу американські аборигени
6-12 тисяч років тому на території
сучасної Мексики. Є навіть дані, що
кукурудза могла рости в Південній
Америці 60 тис. років тому, коли
американський континент ще не був
заселений людьми. Щоправда, кукурудзяні качани тоді були в 10 разів
менші, ніж сьогодні.
Першим привіз насіння кукурудзи до
Європи Христофор Колумб – у XV
ст., з подорожі через Перу. Пізніше її
почали вирощувати на всій середземноморській території. У Росіїйській
імперії про кукурдзу дізналися лише
в XVII столітті. Вирощували у південних районах – у Криму, на Кавказі
та на півдні України.

премію. Саме він розробив принципи підбору
батьківських пар при селекції ранньостиглих
холодостійких гібридів, багато працював над
покращенням хімічного складу зерна й силосної
маси кукурудзи, визначив основні принципи
селекції кукурудзи на якість.
Останніми роками життя Василь Козубенко
працював над створенням гібридів з високим вмістом лізину – незамінної амінокислоти, яка входить

до складу білків і має імуномоделювальну та противірусну, антидепресантну й анксіолітичну дії.
Помер учений 1971 року. За своє життя Василь Козубенко створив 14 сортів кукурудзи й написав 80 фундаментальних наукових праць з питань селекції, генетики й насінництва кукурудзи.

Руслан КОЗЛОВ, «Версії»,
фото автора

Селекція кукурудзи:
від первісних часів до
наших днів
■ Індіанці, безсумнівно, проводили несвідомий
штучний відбір, залишаючи на сівбу найкращі зерна. Ймовірно, коли в рослини з'являлися
нові ознаки, індіанці помічали це й намагалися
зберегти ті ознаки, що здавалися їм вигідними. Проте потенціал поліпшення кукурудзи таким способом врешті-решт було вичерпано.

■ У найдавніших відомих качанів кукурудзи довжина становить менше 2 см, а кількість дуже твердих
зерен – близько 50. Судячи з археологічних знахідок
у печері Бет-Кейв (Нью –Мексіко, США), приблизно
тисячу років тому відбулося схрещування індіанської
кукурудзи з диким мексиканським злаком теосінте. Від потомства цього гібриду шляхом відбору
отримали рослину, подібну до сучасної кукурудзи.

Зліва направо: Григорій ДРОНИК, директор Буковинської держсільгоспстанції,
Леонід КОЗУБЕНКО, доктор с-г.н., професор Інституту рослинництва
ім. Юр’єва та Григорій СИДІЛО, директор Інституту землеробства і
тваринництва західного регіону біля меморіальної дошки Василю Козубенку

Цікаві факти про маїс
■Кількість рядів зерен на кожному качані кукурудзи завжди
парна. Зазвичай кукурудзяний
качан має від 8 до 22 рядів і до
1000 зерен.

■За досвідом індіанців кукурудзу
висівають з гарбузом, який захищає грунт від бур'янів і не дає
випаровуватися зайвій волозі, що
сприяє збільшенню врожайності.
■За 6 годин зберігання при кімнатній температурі свіжознятий
кукурудзяний качан втрачає до
40% цукру, який перетворюється
на крохмаль. Загалом же 1 бушеля
(56 фунтів або ж 25,4 кг) кукурудзи вистачить, щоби підсолодити
400 банок Кока-Коли.

■ За рівнем посівної площі
кукурудза посідає друге місце
в світі, поступаючись лише
пшениці. Її вирощують на кожному континенті, за винятком
Антарктиди.
■Кукурудза широко використовується не тільки в кулінарії: з неї роблять паливний
спирт, клей і клейстер, штукатурку, промислові фільтри
для води і навіть пластик. До
того ж, кукурудза – основний
інгредієнт сухих кормів для
тварин.
■Назвакукурудзивбільшості європейських мов – «маїс»,
як називали її індіанці.

■ До початку XVI ст. деякі племена на південному
заході Північної Америки вирощували кукурудзу
з восьмирядними качанами на тонких стеблах
середньої висоти. Через її розмір і форму зерен її
назвали «гарбузовозерновою». Саме вона зіграла головну роль у подальшій історії селекції .
■ Закони спадковості, відкриті в ХІХ ст. Грегором
Менделем на ґрунті його класичних експериментів з
горохом, знайшли своє застосування в селекції кукурудзи. Схрещування гарбузозернової кукурудзи з
півдня та кременистої з Нової Англії дало потомство,
що поєднує в собі деякі цінні ознаки обох предків.
Від першого йому дісталися великі розміри й міцність
стебла, від другого – тверде швидкостигле зерно,
стійкість до хвороб, пристосовність і здатність переносити холодну весняну погоду північних регіонів.
■ Головною метою селекційних програм нині є
підвищення врожайності кукурудзи та її стійкості
до хвороб і шкідників, пристосування рослин до
специфічних грунтово-кліматичних умов і розробка
більш ефективних методів самої селекції. Створюються сорти з підвищеним виходом зеленої маси (на
силос) і полегшується механізований збір врожаю.
Рослини з потужною кореневою системою, міцними
стеблами й качанами, розташованими приблизно на одній висоті в усіх примірників, дозволяють
використовувати багаторядні кукурудзозбиральні
комбайни і звести до мінімуму польові втрати зерна .

