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Передплатний індекс

У

цьому сезоні на Буковині циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Один із них уже знайомий
буковинцям – A H1N1, ще два штами
вірусу з’являться в нас уперше. Санепідеміологи поки не знають, якими
будуть патогенність, перебіг хвороби,
її епідеміологічні характеристики.

Ч

НУ – на межі виживання. Цього
року Міносвіти виділило ЧНУ ім.
Ю.Федьковича на комунальні послуги тільки 0,8 млн. грн. за потреби
4,5 млн. грн. Існує й загроза недофінансування на виплату стипендій
в розмірі 3,5 млн. грн. до кінця року.
«Покращення» вже сьогодні?

Ш

кільні автобуси, нещодавно
передані Буковині, вже ламаються? В отриманому Вижницьким
районом шкільному автобусі, який
не прослужив і року, майже повністю зношені шини, а система обігріву
вийшла з ладу на третій день експлуатації, повідомляє телеканал ТВі.

З

дали в експлуатацію новобудову на 64 квартири. Компанія
«Чернівціжитлобуд» по провулку
Миру, 13 звела 2800 м кв. житла.
Вартість квадратного метра в цій
дев’ятиповерхівці коливається від 4500
до 5100 гривень. Це – перша черга
будови, тож будівництво триватиме.

Б

уковинку покусала скажена
куниця. На хуторі Широкий, що
на Путильщині, хвора на сказ куниця
вкусила за ногу 15-річну дівчину. В
населеному пункті заборонили ввіз і
вивіз свійських тварин, торгівлю ними та
полювання на дичину в лісових масивах
в радіусі 30 км упродовж двох місяців.

У Верховній Раді проголосували за законопроект про введення електронних паспортів в
Україні. Посвідчення будуть видаватися одразу
після народження. Визначено, що паспорт виготовлятиметься в формі картки, яка міститиме
безконтактний електронний носій інформації.
Туди записуватимуть назву країни, назву документу, прізвище, ім ’я, стать, громадянство,
дату народження, відцифроване зображення
особи, відцифрований підпис власника посвідчення. Дітям до 16 років паспорт
будуть оновлювати кожні чотири роки, а дорослим – кожні десять років, інформує
«ЛІГАБізнесІнформ».

Україна видає книги українською
лише для шкільних бібліотек
Цього року кількість виданих найменувань книг українською мовою
зменшилася на 15%, порівняно з минулорічними показниками. Про це заявив
президент Асоціації книговидавців
України Олександр Афонін.
За його словами, друк української
книги цього року підтримали окремі
обласні адміністрації, виділивши кошти,
щоби закупити книги для шкільних

У відділеннях Укрпошти тепер можна оплачувати рахунки за послуги мобільного
зв’язку та доступ до інтернету та ТБ. До переліку цих компаній належать «Київстар»,
МТС і Life, а також телеком-операторів «Воля», «Інтертелеком», «CDMA-Україна»,
VEGA, «Тримоб» (колишній «Утел»). Їхня кількість постійно розширюється. Комісія
при сплаті у поштових відділеннях складає 1,5%, але не менш ніж 1,80 гривні.

Бензин знову дорожчатиме
За останні два місяці на українських АЗС бензин подорожчав у
середньому на 9-11 копійок, переваливши знову за 11 грн./л. Експерти кажуть, що є передумови до
подальшого подорожчання пального: на світовому ринку ціни в серпні
зросли на 10%. Як повідомляє «Сегодня», запаси дешевого палива
вичерпуються, здійснюються нові
закупівлі. Тож протягом вересня
ціни можуть вирости ще на 15-20
копійок.

М

Д

З

амість промисловості, на Буковині й далі розвивають торгівлю. Від
початку року в області ввели в експлуатацію 54 об’єкти торгівлі, 15 – ресторанного господарства, 4 – сфери побуту.

У

Чернівцях перевірять на міцність усі електроопори. Після
того, як на пр. Незалежності електроопора ледь не впала на людей,
у міськраді вирішили перевірити
стан усіх металевих стовпів міста.

Н

а ремонт доріг Буковина отримала 32,5 мільйона гривень.
З них 10,7 млн. грн. передбачені для
обласного бюджету, 11,6 млн. грн. – для
міст Чернівці й Новодністровськ, 10,2
млн. грн. – для районів. Гроші нібито є,
а от дорожніх робіт чомусь не видно.

бібліотек. Раніше в Українській книжковій палаті повідомляли, що 2012 року
наклади видань українською мовою
зросли на третину – до 12,79 мільйона
екземплярів. Разом з тим, за перші 8
місяців нинішнього року наклади книг
російською мовою зросли до 13 455
000 примірників, тобто майже на 76%
більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Платити за інтернет і мобільний
зв’язок можна і на пошті

овий предмет для буковинських
школярів. Учні 8-11-х класів вивчатимуть новий факультативний
курс за вибором «Корисні навички».
Cтаршокласників навчатимуть доглядати за волоссям, взуттям, гарно
вдягатися, правильно планувати час,
а також основ кулінарії та дієтології.

о війська цієї осені підуть півтисячі буковинців. Зокрема, в
Збройних Силах України служитимуть
360 юнаків, внутрішніх військах МВС
України – 110, Державній спеціальній службі транспорту – 30. Осінній
призов стартує в жовтні і триватиме майже до кінця листопада.
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ЗА КОГО
ГОЛОСУВАТИ?

Чим ближче вибори, тим частіше люди
запитують: за кого голосувати? Кожний
повинен дати відповідь сам, щоби відчути
власну відповідальність за зроблений вибір. А для цього треба добре подумати і зважити, щоби не помилитися. Обиратимемо 225 депутатів за партійними списками, і стільки
ж – індивідуально, у мажоритарних округах. Почнемо з тих, що вже
обиралися, бо їхню діяльність можна проаналізувати й оцінити.
Але спочатку визначимося в головному питанні: якою ми хочемо бачити Верховну Раду? Вищим законодавчим органом, який
приймає закони для покращення нашого життя чи парламентським
цирком, що розважає загал вибриками клоунів? Утім, клоунада ця
обходиться занадто дорого і користі не приносить жодної.
Якщо обиратимемо серйозних законодавців, то подивимося,
які законопроекти вони пропонували раніше та за які закони
голосували: ці матеріали є в Інтернеті. Навряд чи рядові виборці
захочуть голосувати за холуїв олігархічних кланів, які протягають
антинародне законодавство.
Це ж стосується і політичних партій, представлених у парламенті. Варто прочитати їхні попередні обіцянки і порівняти з тим,
що вдалося цим партіям виконати. Побачили повне невиконання
– більше не голосуймо за брехунів.
Чимало депутатів минулого скликання Верховної Ради, які
проходили за партійними списками, нині йдуть у мажоритарних
округах. Насамперед подивимося: за списками якої партії їх обрали і
чи не «кинули» вони своїх виборців, перескочивши в іншу фракцію.
За «тушок» голосувати не варто. Зрадивши раз, вони зраджуватимуть і надалі. Давайте не забувати, що до Верховної Ради лізуть
за депутатською недоторканністю ті, хто збирається безкарно нас
грабувати, давити своїми джипами, полювати на живих людей, як
на дичину. Пускати їх туди не можна. Не місце у парламенті й хуліганам. Якщо людина не вміє працювати головою, а всі проблеми
вирішує кулаками, хай навіть не пхається у законодавчий орган.
Цими днями розпочалася остання сесія нинішнього складу Верховної Ради. Давайте уважно слідкувати за поведінкою депутатів і на
жовтневих виборах підтримаємо лише тих, хто працював плідно
та відповідально.
Що стосується кандидатів, які вперше вирішили балотуватися,
то оцінювати їх варто за попереднім місцем діяльності та їхніми
здібностями. Якщо людина користується повагою у суспільстві,
засвідчила своє уміння плідно працювати, можна довірити їй депутатський мандат. Виборці конкретного округу мають прикинути,
що кандидат може зробити для них, використовуючи свій досвід
і напрацьовані зв’язки. Потрібно вже зараз добиватися від нього
реальних обіцянок, виконання яких можна проконтролювати. Хай
розповість, звідки візьме кошти на виконання обіцяного, кого залучить до роботи і якими будуть стимули добре виконаної праці.
Часи абстрактних гасел минули, пустодзвонам віри немає.
Люди хочуть бачити у новому складі парламенту сумлінних і відповідальних фахівців. Тож давайте не питатимемо в інших, за кого
голосувати, а самі це визначатимемо. Тоді й не будемо звинувачувати у своєму невірному виборі продажних політологів чи брехунівжурналістів, а згадаємо старе народне прислів’я: «Бачили очі, що
купували…». Звикаймо до особистої відповідальності.

Злочинна схема, за яку були
засуджені 52-річний Омелян і
38-річний Степан, діяла впродовж
2000-2007 років. Співвітчизникам,
яких передбачалося переправити
до США, злочинці обіцяли зарплату
500 доларів на місяць, а також додатково 200-300 доларів на різні
потреби. При цьому їх обіцяли ще й
годувати, а також надати кожному
по кімнаті.
Переправлення українців
відбувалося через Мексику (а до
цієї країни, як повідомляє «The
Philadelphia Inquirer», їх відправляли з Німеччини та Польщі). Охочим

робили туристичні мексиканські
візи, потім гастарбайтери переходили кордон Мексики з США. Перед
цим їх спеціально інструктували
невстановлені спільники братів. На
кордоні гастарбайтерів переодягали в одяг, який зазвичай носять
американці.
Деяких на кордоні затримували, після цього вони перебували в
ув ’язненні близько двох місяців.
Потім нелегалів відпускали, зобов
’язуючи з ’явитися до суду певного
дня. До суду вони, звичайно, не приходили. Натомість брати Боцвинюки
переправляли їх до Філадельфії, від-

бираючи всі документи (такі подробиці наводяться в прес-релізі ФБР).
Загалом до США згідно з даними,
які публікують американські ЗМІ,
були доставлені близько 30 молодих
українців.
Приїхавши до Америки, гастарбайтери опинялися у борговому рабстві в Боцвинюків – їм доводилося
відпрацьовувати гроші, витрачені
на їхнє переправлення до США (цей
борг брати визначали в 10-50 тисяч
доларів). Працювали українці здебільшого уночі прибиральниками
у великих магазинах – «Wal-Mart»,
«Target», «K-Мart», «Safeway», а також у невеликих. Магазини ці знаходилися в Пенсильванії, Нью-Джерсі,
Нью-Йорку, Делавері та Меріленді.
На думку прокурорів, торговельні
мережі, ймовірно, не знали, що використовують працю нелегалів, та
ще й примусову. Крім того, гастарбайтерів змушували прибирати в
офісах і приватних будинках.
Жили вони іноді по п ’ять чоловік в одній кімнаті, спали на підлозі
на брудних матрацах. Своїх рабів
Боцвинюки залякували й били. Дві

Незабаром SIM-карту можна буде
купити тільки за паспортом

На Роші знищують
спортивну базу?!

Ігор БУРКУТ

Трудове рабство в США по-буковинськи
У Філадельфії до тривалих термінів ув ’язнення
засуджені громадяни України Омелян і Степан
Боцвинюки. Вони допомагали своїм співвітчизникам
нелегально перебратися до США, яких потім тримали
в рабських умовах, змушуючи працювати безкоштовно
чи майже безкоштовно. Загалом звинувачення за цією
справою були пред ’явлені п ’яти братам Боцвинюкам,
уродженцям Буковини.

регіональні

Версі ї

погляд політолога

Замість паперових паспортів
матимемо електронні

Н

олоко в буковинських селян
купуватимуть дорожче. Відповідно до нової постанови Кабміну,
молоко в населення нашої області
купуватимуть по 2 грн. 20 коп. за літр
без урахування ПДВ. Мінімальна ціна
закупівлі зросла на 40 коп., порівняно з середньою ціною в регіоні.

Передплатний індекс 09584

Версі ї

акценти тижня

абзац новин

09584

Омелян Боцвинюк
жінки розповіли на суді, що Омелян
Боцвинюк їх ґвалтував. Після того,
як деякі працівники втекли, він
почав погрожувати їхнім сім ’ям,
що залишилися на Україні. Омелян
Боцвинюк вимагав виплати боргу
або повернення працівників.
Звинувачення п ’яти братам
Боцвинюкам американська влада
пред ’явила 30 червня 2010 року.

На спортивній базі Чернівецького військово-спортивного ліцею по вул. Луковецькій зрізали турніки та
бруси, які були біля футбольного поля навчального
закладу, почали розбирати стару вишку. Серед мешканців мікрорайону пішли чутки, що це місце разом
із футбольним полем хочуть передати комусь під забудову, звісно, не спортивного об’єкту.
За словами директора Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату Сергія СТУКАЛА, підстав для хвилювання у мешканців Роші немає:
бруси зрізали тому, що вони не відповідали стандартам, а башту розбирають, бо вона в аварійному стані.
Після того, як ситуацію озвучив відомий прихильник спорту Георгій Мазурашу (відповідна інформація
з’явилась на SportBuk.com), міська влада відреагувала миттєво: ліцей-інтернат відвідали заступник
міського голови Олександр Паскар і начальник міського управління освіти Василина Малишевська. Та чи
зреагували б вони так оперативно, якби не вибори,
що на носі? – питання риторичне.
А поки, хочеться вірити, що історія на кшталт
тієї, що сталася зі спортивним майданчиком поруч із
будинком №4 по вул. Дарвіна, де тепер «красується»
Буковинський університет, не повториться.
До слова, поруч із «новими» брусами та турніками
розташований і волейбольний майданчик. Але, як
кажуть, у «неробочому стані». Враховуючи те, що
на ньому можуть займатися й мешканці мікрорайону,
ліцей-інтернат, за бажання, цілком міг би привести
його до ладу згідно з умовами акції «Спорт заради
майбутнього» й отримати волейбольну сітку та кілька
м’ячів, наголосив Георгій Мазурашу.

Держспецзв ’язок розробив зміни до
профільного закону «Про телекомунікації».
Головна ідея полягає в тому, щоби ввести
обов’язкові договірні стосунки при покупці
абонентами SIM-карт у мобільних операторів, повідомляють «Коментарі». Умови, за
якими будуть укладатися договори, визначить Кабмін. Таким чином, чиновники збираються допомогти правоохоронним органам
збирати інформацію про користувачів.
На думку аналітиків, введення обов
’язкових договірних відносин при продажу

Українську армію
планують скоротити
вдвічі

Міністерство оборони України планує скоротити
чисельність Збройних сил від 193 000 до 100 000
осіб до 2017 року. Про це повідомив заступник начальника головного управління особового складу
Генерального штабу ЗС Ігор Ніколаєнко.

У зв ’язку з переходом на нову модель спрощеного оподаткування зросли
відповідні надходження. Після запровадження нової моделі спрощеної системи
оподаткування від початку року загальна кількість представників малого бізнесу Чернівецької області зросла на понад
5 000 підприємців. На початку серпня
зареєстровано понад 27 000 платників
єдиного податку. Цього року підприємці
майже втричі збільшили сплату єдиного
податку – вони спрямували до бюджету
42,4 млн. грн. Це перевищує минулорічні
надходження цього податку більше як
на 27 000 гривень.

стартових пакетів негативно позначиться на
ринку мобільного зв ’язку. Оператори мобільного зв ’язку вважають, що персоналізація
продажів зменшить не тільки їхні обсяги,
але й доступність послуг. Адже особливий
порядок реалізації сім-карт виключить
можливість вільного продажу стартових пакетів у неспеціалізованих торгових точках.
Особливо помітно це вдарить по продажах
пакетів у невеликих населених пунктах, де
спеціалізованих магазинів немає.

90% молодих
українців
поєднують
навчання й роботу

Такі результати оприлюднив Міжнародний
кадровий портал, який провів дослідження, чи
адекватно держава забезпечує молодь роботою. 90,4% молодих українців так чи інакше
доводилося поєднувати роботу й навчання.
Найпопулярніші способи – заочне навчання
40%, робота з гнучким графіком – 34% або з
частковою зайнятістю – 21%. Найпопулярніші
мотиви роботи під час навчання – отримання
професійного досвіду та забезпечення додаткових витрат. 16% студентів доводилося повністю
забезпечувати своє навчання та проживання,
поєднуючи роботу й освіту. В опитуванні взяли участь 1278 респондентів з різних регіонів
України, 86% – молодих людей до 30 років і 24%
– респондентів, старших 30.

Трудове рабство в США по-буковинськи
Четверо з них були арештовані цього ж дня.
Степана Боцвинюка затримали у Філадельфії,
Омеляна Боцвинюка – в Німеччині, потім його
екстрадували до США. Михайло та Ярослав
були заарештовані в Канаді й досі очікують на
екстрадицію, Дмитро досі проживає в Україні.
Оскільки в США немає угоди про екстрадицію з
Україною, чи постане Дмитро Боцвинюк перед
американським судом, наразі невідомо. Нині
він, як йдеться в публікації газети «Сегодня»,
живе в Мариничах на Путильщині.
Степан і Омелян Боцвинюки визнані винними 12 жовтня 2011 року. Цьогоріч 16 липня
Омелян Боцвинюк, якого визнали лідером
угрупування, засуджений до довічного ув
’язнення. Степана Боцвинюка 17 липня відправили до в ’язниці на 20 років. Торгівля людьми,
як в США кваліфікують їхні дії, є за американськими законами злочином украй тяжким.
Утім, дружина Омеляна Боцвинюка, Лариса, яка нині живе в Берліні, розповіла
газеті «Сегодня», що проситиме допомоги в
Президента України Віктора Януковича. За її
словами, нелегали просто звалили провину
на братів, коли їх усіх затримали. «Коли їх
зловила міграційна служба, їм запропонували
вид на проживання, якщо розкажуть, хто їм
допомагав», – розповіла вона. Згідно з публікаціями в американських ЗМІ, вісім гастарбай-

кримінал

З

арізав 60-річну жінку й поранив ще
двох людей. Торік 20-річний житель Берегомета Вижницького району прийшов до чернівецького ломбарду й з ножем напав на двох
працівниць закладу: 60-річній жінці завдав
смертельних поранень, 34-річну власницю,
яка дивом змогла ухилитися від удару в серце,
травмував. Поранив він також і літнього чоловіка, який намагався допомогти потерпілим.
Суд визнав вижниччанина винним і засудив
до 14 років ув’язнення з конфіскацією особистого майна та відшкодуванням матеріальних і
моральних збитків потерпілим та їхнім родинам.

Ч

Буковинських
підприємців
обдирають, як
липку

Вл. інф.
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терів справді отримають американські візи,
спеціально передбачені для жертв торгівлі
людьми. Дмитро Боцвинюк теж наполягає на
невинності брата. За його словами, жінка, яка
заявила, що її зґвалтував Омелян Боцвинюк,
його оббрехала: вона жила з його братом у
цивільному шлюбі й заявила про зґвалтування,
коли в неї закінчився термін легального проживання в Америці, після чого їй дали дозвіл
на проживання. Не вірять у провину братів і
односельці: кажуть, що ті багатьом допомогли
влаштуватися в США, а родичі цих заробітчан
у рідному селі побудувалися, купили машини.
Чому раптом знову виникла тема Боцвинюків? Цю резонансну справу пригадав у своєму
відкритому листі Геннадій Москаль. Він зазначив, що кримінальна справа щодо Боцвинюків
уже перебувала на розгляді Апеляційного суду
Чернівецької області, коли нею в квітні 2005
року з невідомих причин зацікавився тодішній
президент України Віктор Ющенко. «Він особисто зателефонував заступнику прокурора
Чернівецької області Володимиру Мойсеєнку і
погрожуючи звільненням, а також порушенням
проти нього кримінальної справи, наказав негайно звільнити підсудних з-під варти. Коли
В. Мойсеєнко розтлумачив президенту, що
зміна запобіжного заходу підсудним – це компетенція суду, той наказав, щоби йому негайно

зателефонував голова Апеляційного суду Чернівецької області Анатолій Огородник. Того ж
дня суд звільнив Боцвинюків з-під варти, взявши в них підписку про невиїзд», – йдеться в заяві пана Москаля. За його словами, В.Ющенко
особисто телефонував тодішньому начальнику
Управління СБУ в Чернівецькій області Степану
Качуру та в нецензурній і непристойній формі,
принижуючи його, сказав, що коли кримінальну справу проти братів Боцвинюків не буде
закрито, його негайно звільнять із роботи й
притягнуть до кримінальної відповідальності.
Згодом кримінальну справу й справді закрили.
«Якби не грубе, нічим не виправдане втручання В. Ющенка в роботу правоохоронних органів та суду, брати Боцвинюки були б засуджені
в Україні ще 2005 року, не потрапили б до США й
не підривали б і без того невисокий імідж України
своїми кримінальними діяннями, за які американський суд визнав їх винними», – стверджує
нардеп. Г. Москаль у депутатському зверненні
до Генпрокурора В. Пшонки, в якому просить
порушити проти В. Ющенка кримінальну справу
за втручання в діяльність працівників правоохоронних органів, тиск на суд та притягнути його
до відповідальності.
…Чого тільки не дізнаються перед виборами
про своїх зверхників сараки-українці.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

оловік напідпитку намагався відлупцювати міліціянта. Помічник дільничного
інспектора Кіцманського РВ УМВС України в
Чернівецькій області на повідомлення, що
п’яний чоловік б’є тещу, виїхав до с. Брусенки.
Коли міліціонер оформляв заяву про злочин, зловмисник накинувся на нього й почав
душити. Помічник дільничного інспектора
застосував до нападника балончик зі сльозоточивим газом, а коли це не вгамувало розбишаку, – й спецзасіб травматичної дії. Прокуратура
Кіцманського району порушила кримінальну
справу, проводиться досудове слідство.

П

ідозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток запроторили до СІЗО.
До Вижницького райвідділу УМВС України в
Чернівецькій області надійшла заява директора одного із загальноосвітніх навчальних
закладів про те, що двох учениць 1997-го й
1999-го років народження під час літніх канікул
зґвалтував 17-річний односельчанин. Його
одразу затримали й порушили кримінальну справу. Триває досудове слідство. Юнак
раніше вже був засуджений за зґвалтування.

Ч

отири з половиною роки за крадіжки.
23-річний житель Хотинщини обкрадав
будинки в рідному селі, салони легковиків у
Чернівцях, не був байдужим і до ліній електропередач – поблизу с. Білівці зрізав 160
погонних метрів кабелю. Правоохоронці
«вирахували» зловмисника без особливих
проблем: це вже п’ята його судимість – на
лаву підсудних він потрапив ще неповнолітнім і провів у колонії вже сім років.

П

огрожуючи пістолетом, відібрав
моторолер. Приставивши пістолет до
скроні 18-річного жителя с.Маршинці, що
на Новоселиччині, невідомий у масці викрав
у нього моторолер і втік. Крадієм виявився 19-річний місцевий житель – охоронець
одного з приватних підприємств району. До
злочину він готувався заздалегідь: підготував маску та придбав пневматичний пістолет.
Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення
волі строком від семи до десяти років.

К

ількість викладачів-хабарників
росте як на дріжджах. Працівники
управління Державної служби боротьби з
економічною злочинністю викрили викладачку одного з буковинських вишів: вона
вимагала й отримала 5 тис. грн. хабара від
чернівчанки за її вступ до цього навчального
закладу. Порушена кримінальна справа.

У

крав жіночу торбинку – отримав три
роки в’язниці. 27-річний чернівчанин,
перебуваючи в нетверезому стані, на тролейбусній зупинці по вул. Руській напав на вдвічі
старшу за себе жінку. Потерпіла втратила
свідомість, а грабіжник заволодів її сумочкою,
в якій були мобільний телефон, косметичка,
інші особисті речі – загалом на 1 390 гривень.

П

рацівника банку посадили на 2 роки.
33-річний керівник сектору «Експрес-кредитування» одного з банків обласного центру,
зловживаючи службовим становищем, дав
згоду кільком приватним підприємцям отримати
у банку кредит, хоча попередньо їм у цьому
було відмовлено. Вирок суду – 2 роки позбавлення волі. Цим же вердиктом екс-керівникові
заборонили впродовж року після звільнення займати будь-які посади в банківських установах.

4

Передплатний індекс

№37 (454) 13.09.2012 - 19.09.2012

регіональні

політичний абзац

Д

о виборчого списку Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» можуть
бути внесені зміни, – заявив в інтерв’ю «5
каналу» Анатолій Гриценко, член Ради
об’єднаної опозиції. Першочергово зі
списку можуть бути виключені кандидати,
які мають незадекларовані доходи. Також
він визнав, що кандидати-мажоритарники
від «Батьківщини» не мають можливості
конкурувати з провладними кандидатами
на сході та півдні у фінансовому плані.

Ш

вейцарія та Іспанія направлять
спостерігачів на парламентські вибори в Україні, що пройдуть
28 жовтня. Про це йдеться у відповідних листах президента Швейцарської
Конфедерації Евелін Відмер-Шлюмпф та
прем’єра Іспанії Маріано Рахоя Брея до
президента Віктора Януковича. Швейцарська сторона зазначила, що вони «хотіли
б і надалі розбудовувати відносини між
Україною і Швейцарією в політичній,
економічній та культурній сферах»,
– повідомляє «Українська правда».

Версі ї

Папуга-меценат...

Синій папуга з парку «Жовтневий» у Чернівцях
підгодовує горобців недоїдками. Як розповідають
відвідувачі парку, пернатий красунчик викидає
сіреньким крихти та овочі, які сам не з’їв, дивиться
на них згори вниз та по-філософськи щось мугикає
собі «під дзьоб»...
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– Синьо-жовта дівчинка Аркадія живе на території парку
вже дев’ять років, – розповідає
пані Сидонія, касир комплексу
атракціонів «Синій папуга» парку
«Жовтневий». Купуємо корми,
даємо горішки – грецькі, арахісові,
фісташки. Також Аркаша полюбляє овочі і фрукти, сухарики, але
найулюбленіша її, так би мовити,
страва – голландський сир.
І дійсно, ми помітили, – продовжує пані Сидонія, – Аркаша бачить,

Правила купівлі та успадкування
нерухомості спростили

М

ер Сторожинця Микола Карлійчук
пішов у відставку. На загальних
зборах громади міста 10 вересня він
заявив, що не буде партійною маріонеткою, адже «і владі, і опозиції потрібен
прислужник, який займатиметься
політичною агітацією. І на якого потім
можна буде скинути всі свої невдачі
та поразки!» Як наголосив Карлійчук,
він, маючи підтримку сторожинчан,
змінив правила гри в місті, зупинив
дерибан земель, придушив містечкову корупцію на рівні міської ради.
А тепер «зрадники і корупціонери,
пристосуванці і продажні чиновники
перемогли мене, але вони ніколи не
переможуть Сторожинецьку громаду!
Просто тепер я не зможу захищати ваші
інтереси так, як робив це доcі…», – заявив уже колишній мер Сторожинця.

Кабмін змінив порядок реєстрації речових
прав на нерухоме майно. Владники обіцяють,
що нововведення полегшить життя громадян
України, зокрема, в частині проходження
держреєстрації прав на нерухомість, а також
у випадках, коли нерухоме майно ставало
предметом податкової застави. Зокрема, після

що в неї багато їжі, і навмисне тормосить мисочку, щоби корм розлетівся
у різні боки. А горобці і голуби – тут
як тут! Вони постійно збираються
біля клітки папуги і підгодовуються
недоїдками кольорового папуги.
Навіть птахи допомагають одне
одному, чого, на жаль, не скажеш
про людей… Бо «крихти» з нашого
столу можуть інколи не тільки нагодувати, а часто й врятувати комусь
життя…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

На Кіцманщині
жінку вкусила змія

дарування чи купівлі-продажу нерухомого
майна громадянам не доведеться звертатися до
нотаріуса з необхідністю вносити відповідну угоду до Реєстру правочинів, а згодом, отримавши
витяг з цього реєстру, звертатися до БТІ, щоби
зареєструвати права на це майно. Нові норми
наберуть чинності 1 січня 2013 року.
Крім того, Кабінет міністрів вилучив з Порядку ведення Державного реєстру положення
щодо поширення права податкової застави на
будь-які активи платника податків, включаючи
нерухоме майно. Таким чином виконано норму
про неконституційність поширення права податкової застави на будь-які види активів платника
податків незалежно від суми податкового боргу.
Також Уряд уточнив перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації
прав власності на новозбудований чи реконструйований об ’єкт нерухомого майна.

№ 37
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Оселя зла: Відплата

Володимир Кличко відвідає Буковину
Абсолютний чемпіон світу з боксу, Голова наглядної Ради Благодійного фонду
братів Кличків – Володимир Кличко завітає
на Буковину! Зустрічайте живу легенду
у понеділок, 17 вересня, у своєму місті!
м. Новодністровськ –
Центральна площа об 11:45;
м. Хотин – Будинок культури по вулиці Олімпійській о 14:00;
м Новоселеця – Центральна площа – 17:30;
м.Чернівці – Літній театр у парку ім. Шевченка 0 19:10.

Країна: Німеччина, Канада
Режисер: С. Андерсон
Жанр: жахи, фантастика,
бойовик, трилер
Тривалість: 95 хв.
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Вважати не дійсним студентський
квиток Чернівецького медичного коледжу
БДМУ, виданий 2011 року на ім’я Писар
Марина Олегівна.
Вважати не дійсним студентський
квиток Чернівецького медичного коледжу
БДМУ, виданий 2011 року на ім’я Кондря
Аліна Василівна.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Оселя зла. Відплата»: 18.00, 19.45, 21.30; «Спадок Борна»: 10:00;
«Нестримні 2».
Малий зал: «ЕкстраМен»: 10.20; «Медальйон»: 13.50, 19.20; «Прощавай, моя
королево»: 15.40; 21.10; «Королі рулетки» 12:00, 17.30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Спадок Борна»: 12.00; «Оселя зла 5» 3D: 14.40, 18.20, 21.10, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Воруши ластами-2» 3D: 12.30, 14.20, 16.10; «Оселя зла. Відплата» 3D:
18.00, 19.50, 21.40.
Малий зал: «Спадок Борна»: 10.30, 13.00; «Холостячки»: 17.20, 19.10, 21.00.
ПАБ «PUBLIK»
13 вересня: «Oryzon», Італія.
14 вересня: Кантрі вечірка з GROUCHO (Шетффілд, Англія).
15 вересня: «STANZA», м. Хмельницький.
16 вересня: «Beer Gun», м. Чернівці.
17 вересня: «Above The Tree», Італія.
18 вересня: Сергій Леонов та Вероніка Хейна, м. Івано-Франківськ.
19 вересня: «Игрушки» та «Not Single Break», м. Москва.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Жива фарба». Приватна студія живопису. Відкриття 12 вересня о 16.00.
«У пошуку». Виставка живопису Наталії Гаврилець. Відкриття 14 вересня о 16.00.
Фотовиставки В. Тарновецького, С. Лопатюка, та Б. Тутельмана (у рамках фестивалю «Meridian Czernowitz»).
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
15 вересня: відкриття 82-го театрального сезону
18.30: «Шельменко-денщик».
16 вересня, 12.00: прем’єра музичної казки «Ще раз про Червону шапочку»; 18.30:
«Мандрівні зорі, або Життя - театр».
19 вересня, 18.30: «Калинова сопілка».

Сталося це позавчора, коли 25-річна мешканка села Брусеньки збирала гриби.
Її привезли до реанімаційного відділення
Кіцманської центральної районної лікарні. Стан
потерпілої важкий.

ОРГАННИЙ ЗАЛ
14 вересня: Концерт органної музики. Солістка – Світлана Бардаус (орган), Рут
Баатен (альт, Німеччина), Саша Рекерт (скляна гармоніка, Німеччина).

Вл. інф.

ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

Чернівецькі
танцюристи
привезли
золото з
Німеччини
Танцювальна пара з Чернівців
Роберт Поклітар та Анастасія Саїнюк виграли відкритий чемпіонат
Німеччини у Штутгарті.
Усього в Німеччині боролося
140 пар. Наших танцюристів нагородили кубком, золотими медалями
та дипломами.
Там же, у Німеччині, Роберт та
Анастасія спробували свої сили у
престижних змаганнях професійних пар «Гранд-шлем» і посіли там
43-тє місце із 300 пар.
Тренуються наші танцюристи
у чернівецькому клубі «Карнавал»
під керівництвом подружжя Андрія
та Оксани Піскарьових.

Н

Вальник – професія ризикована

Вл. інф.

«Грані таланту Домки Ботушанської» – книжкова виставка до 105 від дня народження
української народної поетеси і самодіяльної художниці.
«Дорогою подвигів» – книжкова виставка до Дня партизанської слави (22 вересня).

Понад 70 років тому чернівчани розмовляли на
4-5 мовах

2% українців не голосуватимуть
за ту партію, яку підтримували на
попередніх виборах. Три чверті громадян
України (73%) не вірять у те, що вибори
до парламенту країни будуть чесними і
справедливими. При цьому 14% респондентів заявили, що майбутні вибори до
Верховної Ради будуть по-справжньому
вільними і демократичними. Тільки 30%
українців знову проголосують за ту ж
партію, яку вони підтримали на попередніх парламентських виборах. 42% – у
жодному разі не хочуть робити цього.
18% поки не знають, за кого віддати свій
голос. А решта (10%) взагалі не впевнені, чи підуть голосувати. Опитування
провело українське відділення Інституту вивчення ринку і громадської думки
IFAK на замовлення української редакції
Deutsche Welle. У ході репрезентативного дослідження з 20 серпня по 3 вересня
по всій Україні було опитано 1000 осіб.
аціональна спілка журналістів
України запровадила на період
виборів «гарячу лінію» для журналістів усіх видань – (044)-234-23-57 та
234-21-02. За цими телефонами можна
отримати консультацію кваліфікованих
юристів. Про це позавчора повідомив на
засіданні правління Чернівецької обласної
організації НСЖУ її перший секретар Сергій
ТОМІЛЕНКО, який наголосив, що у період
виборчих кампаній журналісти стають надзвичайно вразливими. Та, щоби уникнути
неприємностей, вони повинні максимально
дотримуватися об’єктивності й професійної етики. Київський гість наголосив, що
журналістам не варто асоціювати себе з
кандидатами у народні депутати, бо «Ми не
учасники виборчого процесу і ми не повинні
підтримувати ні владу, ні інших кандидатів.
Ми повинні дбати про свою аудиторію».
Крім того, Сергій Томіленко презентував стратегію реформування НСЖУ.

09584

Моя покійна тітка з двома класами румунської школи вільно
спілкувалася чотирма мовами і
розуміла ще дві. Як з’ясувала під
час презентації спільного проекту
студентів педагогіки, психології
та соціальної роботи ЧНУ й Католицького університету Фрайберга
(Німеччина) «Міф Czernowitz», це
є наслідком мультинаціональності

знали по 4-5 мов. Звичайно, на
побутовому рівні. Доросле життя
теж спонукало до поліглотства.
На ринку, скажімо, мовна палітра
просто вражала приїжджих.
У Мармуровій залі університету
юні дослідники у досить оригінальний спосіб, розігравши мультикультурні сценки, доповіли про два проміжних етапи проекту – збирання
інформації та її обробку. Головним
же підсумком стане презентація
наукового посібника, який матиме
цінність як для істориків, так і для
соціологів. Адже він матиме голос і
запах Чернівців до 1940 року.
Учасник проекту Іван Горянін розповів, що старожили, а це
були, як правило, самотні люди,
доброзичливо реагували на пропозицію поспілкуватися. Траплялося, навіть, що відповідаючи на
запитання, вони співали й танцювали.

старих Чернівців.
Опитуючи 16 респондентів
українською, румунською та російською мовами, юнаки та дівчата дізналися чимало побутових
тонкощів про Чернівці першої половини минулого століття. Приміром, усі чернівецькі діти бавилися
разом, незважаючи на національність. І тому вже до десяти років

Кость Жолован на операції монтажу ланцюга до бензопили

Лілія РЕВУЦЬКА, «Версії»
16 вересня – День працівника лісу

Цими теплими вересневими днями відбувся 15-й Всеукраїнський чемпіонат вальників лісу. Костянтин Жолован
із Чемернарського лісництва
гідно представив Буковину і
показав 7-ий результат із понад
35 учасників.
Не секрет, що вальник лісу
– одна з найбільш ризикованих
професій. Тому вимагає високої професійної майстерності
та бездоганного дотримання
правил техніки безпеки.
Змагання складалися з 5
етапів: звалювання дерева
«на точність», відокремлення
сучків, монтаж ланцюга, точне
та комбіноване розкряжування
колоди.

К. Жолован – вихованець
прославленого ветерана лісової галузі і неодноразового переможця аналогічних змагань
Костянтина Жебчука – перше
«бойове» хрещення отримав
у лісгоспівських змаганнях
2006 року. Тоді він, 23-річний,
показав високі результати на
виконанні окремих вправ. А наступного року вже посів друге
призове місце, поступившись
тільки своєму вчителю.
– Люблю свою роботу, свій
карпатський край, а ще радий,
що моя сім’я – дружина Леонтина, синочок Сергійко, донечка
Варварка – розуміє і підтримує
мене.

Ірина МАТЧИШИН

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 М/ф.
06.45 Вчимося разом.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35,12.10,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.45 Точка зору.
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.50 Про головне.
11.10 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.20,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25,15.30 Погода.
12.35 Право на захист.
12.55 Темний силует.
13.10 Х/ф «Дорогою до Берлiна».
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф «Заради декiлькох
рядкiв».
16.45 Х/ф «Професiя слiдчий».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.30 Агро-News.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
Всеукраїнське об`єднання
«Батькiвщина».
19.30 Свобода вибору.
20.00 Сiльрада.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
Українська Нацiональна Асамблея.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Плюс-мiнус.
21.35 Країну - народовi!
21.50 Смiшний та ще смiшнiший.
22.15 Осiннiй жарт з Г. Вєтровим.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Фестиваль «Покров».
«Iкона. Вiкно у вiчнiсть», ч. 1.
03.15 ТелеАкадемiя.

04.15 Х/ф «Професiя слiдчий».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,01
.15 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «6 кадрiв».
10.40,11.25,04.00 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Пекельна кухня 2».
15.15 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40,01.30 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.30 Х/ф «Пiрати Карибського
моря 3: На краю землi».
02.25 Х/ф «Принц злодiїв». (2).

IНТЕР

05.30 М/ф.
05.50 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55,05.05 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Детективи».
10.00,12.15,21.00 Т/с «Я прийду
сама».
14.15 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.10 «Право на зустрiч».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45,04.55 «Подробицi. Неформат».
23.00 Т/с «Смерш». (2).
02.55 Х/ф «Грошi вирiшують
усе». (2).
04.25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.45,02.00,02.30 Погода.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.00
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.05 Факти.
09.35,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.40 Х/ф «Мiстер Няня».
12.35 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф «Професiонал».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.40 Т/с «Опери».
18.45 Факти. Вечiр.

17 вересня

20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.40 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,02.35 Свобода слова.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03
.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,0
2.35,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03
.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10
,12.30,13.10,14.10,16.10,17.20
,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.00, 7.40, 14.10, 14.40, 17.00,
5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 13.55, 22.20, 23.20,
0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 3.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,07.30, 15.30 «Малятко»
07.20,09.50, 15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»

0 7 . 5 0 ,
0 8 . 5 5 ,
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25
«Погода»
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 «Колорит»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Один день»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 Д/с «Найгарніші острови
світу»
19.00,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «Одного разу в Голівуді» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Х/ф «Механiк».
12.00 «Хай говорять. Канiкули не
в Мексицi 2».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.20 Подiї.
17.10,19.15,03.35 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.40 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Країна 03».
22.00 Х/ф «Гладiатор». (2).
01.10 Х/ф «Червоний дракон».
(3).
04.20 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д \\фільм «Абетка
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00 Д\\фільм «Невідома планета»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»

понеділок
понеділок
17.35 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Радикальна
Партія Олега Ляшка
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Пушко-Цибуляк
Єлизавета Михайлівна
19.30 «Зав’язь»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 Д/фільм «Невідома планета»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»

ТЕТ

05.50 М/с «Перчинка Енн».
06.10 Т/с «Дєтка».
06.55 Телепузики.
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45, 14.35 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50,19.00 Богiня шопiнгу.
12.15 Богiня шопiнгу. Без цензури.
12.55 Одна за всiх.
13.35 Т/с «Маргоша».
15.40,00.25 УТЕТа тато!
16.05 Королева балу 2.
17.15 Маша та моделi 2.
17.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25,00.55 БарДак.
20.00 Дайош молодьож!
20.25 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Слава зi Славєком
Славiним.
23.35 М/с «Масяня». (2).
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.20 До свiтанку.

НТН

06.05 Х/ф «Я служу на кордонi».
07.30,03.50 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Сам собi
суддя.
09.00 Т/с «Розкол».
11.05 Т/с «УГРО».
14.55 Т/с «Каменська 3».
18.30 «Правда життя». Убивцi
мимоволi.
19.00,00.00,02.15,04.20 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Свiдок.
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Птеродактиль». (3).
02.45 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детектив».
06.10,00.40 Т/с «Комiсар Рекс».
06.55,15.55 «Усе буде добре!»
09.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 Х/ф «Матуся моя».
14.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.05 «Куб 3».
22.40 «Детектор брехнi 2».
23.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Днi Турбiних».
03.45 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50,23.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
00.15 Т/с «Короткий курс щасливого життя». (3).
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Ясновидець». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Життя в обiймах квiтiв.
03.40 Сон Алiни Костомарової.
04.05,05.10 Зона ночi.
04.10 Подорож у втрачене минуле.
04.35 Портрет, написаний глибиною.
05.05 Останнiй лоцман.

К1

05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.35,13.45 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.30 Х/ф «Джинси-талiсман».
12.45 Т/с «Кайл XY».
15.40 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 Х/ф «Бабiй». (3).
02.20,03.45 «Нiчне життя».
03.30 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 М/ф.
06.45 Вчимося разом.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,11.55,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.30 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.35 Кубок свiту з футболу 2014.
Щоденник ФIФА.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.10 Хай щастить.
12.30 Х/ф «Четверта висота».
13.35 Х/ф «Зустрiч перед розлукою».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «П`ять хвилин страху».
16.50 Х/ф «Професiя слiдчий».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Пенсiонерiв
України.
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«Нова полiтика».
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Епоха честi».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Фестиваль «Покров».
«Iкона. Вiкно у вiчнiсть».
03.30 ТелеАкадемiя.
04.30 Х/ф «Професiя слiдчий».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.15,03.45 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «6 кадрiв».
10.40,11.25 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.50 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.45,23.30 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Мамо, я одружуюсь?»
21.30 «Мiняю жiнку 6».
00.30 Х/ф «Скарб Великого
Каньйону».
02.10 Х/ф «Принц злодiїв». (2).
04.00 «Слiдаки».

IНТЕР

05.30 Т/с «Я тебе нiколи не забуду».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55 Спорт у Подробицях.
09.10 «Детективи».
09.55 Т/с «Таємницi слiдства
10».
12.30,05.00 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 Подробицi.
20.45 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Я прийду сама».
23.00 Т/с «Пiд прикриттям». (2).
01.15 Х/ф «Беззак оння в
середнiй школi». (3).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Подробицi. Неформат».
03.20 «Спорт у Подробицях».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.30 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.15,06.40,02.10,03.30 Погода.
05.20,08.45,03.00 Факти.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська

середа
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 М/ф.
06.45 Вчимося разом.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 1 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25,12.15 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
13.20 Х/ф «Мiй друг Iван Лапшин».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф «Я вас дочекаюсь».
16.25 Х/ф «Професiя слiдчий».
17.35 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Вiталiя
Кличка».
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя регiонiв.
20.50 Мегалот.
21.15 Плюс-мiнус.
21.35 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00 Змова проти Євро.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Лука. Архiєпископ
Тамбовський».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Фестиваль «Покров».
«Iкона. Вiкно у вiчнiсть», ч. 3.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.30 Х/ф «Професiя слiдчий».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00,03.00 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «6 кадрiв».
10.40,11.25 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.45,00.15 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «На ножах».
21.30 «Територiя обману».
22.50 «Грошi».
01.20 Х/ф «Мерлiн та книга чудовиськ». (2).
03.25 Х/ф «Скарб Великого Каньйону».
IНТЕР
05.30 Т/с «Я тебе нiколи не забуду».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.55,03.50 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Детективи».
09.55 Т/с «Таємницi слiдства 10».
12.30,04.45 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45,03.40 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Я прийду сама».
23.00 Т/с «Пiд прикриттям».
01.15 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.40 Муз. фiльм «Стiна».
03.10 «Подробицi» - «Час».
03.55 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.00 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.45,02.10,03.30 Погода.
05.25,03.00 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi

18 вересня
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.35 Т/с «Пiд прикриттям 2».

5 КАНАЛ

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

ТВА

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

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25, 15.05 «Малятко»

07.20, 09.50, 14.55,19.30, 01.20
«Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.25 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 «Один день»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Д/с «Євразія»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30,01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
16.55 «Парад планет»
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Футбол. «Буковина» (Чернівці) – «Олександрія»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
11.00, 22.15 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Останнiй
вагон».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
00.15 Т/с «Подружжя».
01.15 Х/ф «Гладiатор». (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д/фільм «Абетка
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.31,
22.25, 03.10, 05.30 10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.36 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Невідома
планета»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.15 - «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»

19 вересня
новини.
10.35,16.30 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.35 Т/с «Пiд прикриттям 2».
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,
04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.05, 8.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.50, 17.20, 22.00, 0.00, 4.00
Погода на курортах
6.35, 8.15, 8.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.10 Погода на курортах
8.20, 13.55, 22.20, 23.20, 0.30, 1.00
Познайомимось?
12.00, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

86

теле Версі ї
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. 19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна
агітація. Манчуленко Георгій
Манолійович
19.30 «Акценти»
20.05, 23.05 «Спорт-тайм»
20.18, 23.20 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х/фільм

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45, 14.35 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50,19.00 Богiня шопiнгу.
12.30, 20.25 Т/с «Зайцев+1».
12.55 Одна за всiх.
13.35 Т/с «Маргоша».
15.40,00.25 УТЕТа тато!
16.05 Королева балу 2.
17.15 Маша та моделi 2.
17.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25,00.55 БарДак.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 Т/с «Дiффчатка». (2).
21.25 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.20 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.05 Х/ф «Хлiб, золото, наган».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Херувим».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30 Свiдок.
19.00,21.45,00.00,02.10,04.15
«Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Вiйна свiтiв: вторгнення». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.45 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ

05.40 «Документальний детектив».
06.05,15.55 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15 «Куб 3».
11.05 Х/ф «Привiт, Кiндер!»
13.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину
2».
22.40 «Вагiтна в 16».
23.45 «Дочки-матерi».
00.45 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Днi Турбiних».
04.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50,23.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
00.15 Т/с «Школа». (2).
01.50 Т/с «Ясновидець». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Так нiхто не любив.
03.50,04.45,05.05 Зона ночi.
03.55 Втрачений рай.
04.50 Скiфи.
05.00 Врятований любов`ю.

К1

05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
1 0 . 4 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,23.00 «ШоуМонроу».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.35 «Нiчне життя».
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«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55,
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50 ,00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05Д/с «Євразія»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Неспокійний свідок»
(2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
11.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.10 «Хай говорять. Двi сестри».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнтерни».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Шахтар» (Україна) «Нордшелланд» (Данiя).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку».
02.25 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00 10.00 13.00 16.00 18.40
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.05 Д \\фільм «Світ квітів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої

міфів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.35, 21.00 «Студія А-3»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Політична партія
Українська платформа «СОБОР»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Токарюк Володимир Семенович
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.05 «Палітра»
20.31 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/фільм
ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45, 14.35 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50,19.00 Богiня шопiнгу.
12.30 Т/с «Зайцев+1».
12.55, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.35 Т/с «Маргоша».
15.40,00.25 УТЕТа тато!
16.05 Королева балу 2.
17.15 Маша та моделi 2.
17.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25,00.55 БарДак.
20.00 Дайош молодьож!
20.25 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.25 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.20 До свiтанку.
НТН
05.45 «Легенди карного розшуку».
06.45 Х/ф «Хочу у в`язницю».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Знахар 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Херувим».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.15,04.
50 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Записки Лазаря». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.50 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.55 «Документальний детектив».
06.20,15.55 «Усе буде добре!»
08.05,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.45 «Фермер шукає дружину 2».
11.40 Х/ф «Любов пiд наглядом».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус». (2).
01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «Днi Турбiних».
04.10 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець.
Найсмiшнiше.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.25 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,23.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
00.15 Т/с «Школа». (2).
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Ясновидець». (2).
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Княгиня Ольга.
03.45 Птахи гнiзда Марiї.
04.05,04.55 Зона ночi.
04.10 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.30 Мольфар.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
1 0 . 4 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,23.00 «ШоуМонроу».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.35 «Нiчне життя».
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Сталінград і Ель-Аламейн:
перелом у війні
Продовжуємо серію публікацій, присвячених
участі колишнього Союзу у Другій світовій війні. Там
стільки білих плям і сторінок, які майже ніколи ще не
висвітлювалися, що при знайомстві з ними першою
реакцією є шок. У нашому проекті – «Знати, щоби не
помилятися» – те, чого немає в офіційних підручниках,
але про що розповідають документи з архівів.
На підступах до
розвінчування міфу

На початку Другої світової війни
створився міф про непереможність
німецьких збройних сил. Уперше сумнів у цій непереможності виник від
невдачі Люфтваффе у битві за Англію
(серпень-жовтень 1940 р.). Втративши близько 1730 літаків, німці так і не
змогли поставити британців на коліна.
А взимку 1941-1942 років Вермахт
зазнав першої великої поразки від
Червоної армії у битві під Москвою.
Близько 50 ворожих дивізій втратили
понад половину особового складу й
озброєння: гітлерівці не дорахувалися
понад 400 тис. своїх солдатів і офіцерів
і мусили відступити від столиці СРСР.
Але стратегічна ініціатива у війні ще
залишалася за ними.

Найтрагічніший
«великий драп»
до Волги

Активні бойові дії точилися на
різних континентах, головні ж події
відбувалися в Європі – на німецько-радянському фронті. Але на долю війни
впливали й битви на півночі Африки,
де німецькі та італійські війська намагалися вийти до Суецького каналу
та взяти під контроль близькосхідні
джерела нафти. Хронічний дефіцит
«крові війни» Німеччина намагалася
долати, повсюдно захоплюючи нафтові родовища.
Влітку 1942 р. вона здійснила
спробу заволодіти кавказькою нафтою. Несподівано для Сталіна, який
очікував нового просування на Москву, Вермахт наніс удар на півдні.
Скориставшися непідготовленим наступом Червоної армії під Харковом,
гітлерівці оточили там сотні тисяч
червоноармійців і почали швидко рухатися у напрямку Ростова-на-Дону.
Дехто з істориків вважає, що для СРСР
ситуація у цей період склалася ще
трагічніше, ніж 1941 року. «Великий
драп» пішов у напрямку Волги – головної водної артерії Росії. Він здавався
безупинним і повсюдним та супроводжувався панічними настроями.

Сталінградська битва – одна з
найстрашніших у світовій історії – розпочалася 17 липня 1942 р. Місто на
Волзі – великий промисловий центр і
вузол комунікацій – на десятки кілометрів розтягнулося вздовж правого,
високого берегу найбільшої російської
ріки. Якщо б противник оволодів ним,
то зміг би відрізати центр країни від
кавказької нафти. Крім стратегічного,
оборона Сталінграда мала й символічне значення – адже місто носило
ім’я обожненого пропагандою «вождя
радянського народу».

посіяти страх серед ворогів. Снайпер
полював на офіцерів, розвідників,
спостерігачів, зв’язківців, артилерійських корегувальників противника.
У Сталінграді відзначився снайпер,
молодий сибірський мисливець Василь
Зайцев, про якого розповідали легенди і навіть зняли фільм американці. А
бої точилися вже біля самої волзької
води. Щоночі з лівого берега сюди
доставляли нові тисячі солдатів, переважна більшість яких гинула цього
ж дня: середня тривалість життя червоноармійця в цьому пеклі складала
менше доби. Трохи довше воював
танк: з конвеєра Сталінградського
танкового заводу танки, нефарбовані
й без прицілів, відразу відправлялися
у бій. Бойові сутички відбувалися вже
й просто на заводі.

Від 6-ї непереможної
залишилося менш
ніж 6 тисяч

Гітлерівці зав’язли в місті, а радян-

Середня тривалість
життя в бою –
менше доби

До Волги рвалася німецька 6-а
армія під командуванням Фрідріха Паулюса, яка в червні 1940 р. захопила
Париж. Разом з нею наступали війська
гітлерівських союзників – Італії, Румунії, Угорщини та Хорватії – швидко
просуваючись до Сталінграда. А міська
влада затягувала з евакуацією мирного населення: її очільники вважали, що
червоноармійці краще оборонятимуть
населені квартали, ніж спорожнілі. 27
серпня гітлерівці увірвалися в місто,
і тоді ж Люфтваффе нанесла перший
масований удар по Сталінграду. Розпочалося планомірне перетворення
міста на купу руїн, у яких спалахнула
кривава бійня. Червоноармійці в ній
виявилися спритнішими. Перш ніж кинути їх у саме пекло, солдатів навчали
основ рукопашного бою. Вони вміли
не лише стріляти і кидати гранати, але
й убивати противника ножем, саперною лопаткою, а то й голими руками.
Німці такої підготовки не пройшли,

Оборона Сталінграда
ське командування таємно готувало
план їхнього оточення. Одночасно
воно дезінформувало противника,
який не сподівався удару з боку «серйозно послабленої Червоної армії».
19 листопада 1942 р. масований артилерійський вогонь сповістив початок
наступу. Головний удар наносився по

Наказ №227:
кулемети – у спини

Для запобігання остаточній катастрофі Сталін видав жорстокий наказ
№227, головною ідеєю якого стали
слова «Ні кроку назад!». Самовільне
залишення позицій каралося смертю:
за спинами червоноармійців розгорталися війська НКВС, щоби кулеметним
вогнем завадити відступу без наказу.
Вони ж ловили дезертирів, знищували
диверсантів і панікерів. За німецьким
зразком, у РСЧА створювали штрафні
частини. Ставка наказала відступати
організовано, щоби затягти німців у
безкраї приволзькі степи і змусити їх
там зимувати. А Кавказ і Сталінград
червоноармійці повинні були боронити
до останньої краплі крові: тут вирішувалася доля війни.

тридцятиградусні морози в степу, де
бракує палива, призводили до масових обморожень і смертей. Треба було
здаватися, але Гітлер вимагав битися
до останнього солдата. Сил для цього
не лишилося. 30 січня 1943 р. фюрер
присвоїв Паулюсу вище військове
звання: німецькі фельдмаршали ніколи в полон не здавалися. А Паулюс
здався разом із залишками своєї армії,
і 3 лютого Гітлер змушений був визнати поразку та оголосити в Німеччині
чотириденну жалобу. «Непереможна»
6-а армія перестала існувати. З понад
200 тис. її солдатів і офіцерів додому
повернулося лише близько 6 тис. Точна кількість загиблих невідома досі:
до числа німецьких втрат радянські
історики ніколи не включали близько
52 тис. червоноармійців, які перейшли
на німецький бік і воювали проти своїх.
Загальні втрати обох сторін перевищили 2 млн. осіб. У війні стався перелом,
уперше німці зазнали такого шоку, а
світ зрозумів: міф про непереможність

Арешт маршала Паулюса 1943 року
тож їхні втрати виявилися несподівано
великими. Лінія фронту проходила
вулицями, будинками, заводськими
цехами. Радянське командування
наказало максимально зблизитися
з противником, щоби не дати йому
можливості використовувати авіацію й
артилерію. Відстань між німецькими та
радянськими позиціями в середньому
становила 30 метрів.
У такій війні особливе місце належало снайперам. Їхнє завдання –

військах 3-ї румунської армії. Велике
угруповання противника вдалося оточити. У «котлі» разом з 6-ю німецькою
армією опинилися й війська союзників
Німеччини. Гітлер обіцяв усе необхідне
оточеним перекидати авіацією, але
виконати обіцянку не зміг. Розпочався
голод. Оточені з’їли всі запаси продовольства, почали їсти коней. Після
Різдва добовий хлібний пайок скоротили до 50 грамів. Муки голоду підсилилися стражданнями від холоду:

Вермахту почав розсіюватися. Цьому
сприяла і поразка німців та їхніх союзників у Північній Африці. А починали
вони там з перемог.

Роммель –
наймолодший і
найхитріший генерал

Ще в лютому 1941 р. на допомогу
італійській армії до Тріполі прибули
перші німецькі частини під командуванням молодого генерала Ервіна
Роммеля. Вони вдарили по англійських
військах і швидко просунулися на схід.
Серед німецьких солдатів було чимало ветеранів попередніх кампаній, а
також добровольців. «Африканська
екзотика» невдовзі повернулася до
них несподіваним боком. Шалена
спека розігрівала броню танків майже
до 100 градусів за Цельсієм, танкісти
смажили на ній яєчню. Пісок руйнував
військову техніку, а під час піщаної
бурі заважав солдатам дихати. Їх атакували хмари комах, а через нестачу
води люди не могли вчасно помитися
й потерпали від паразитів, особливо
вошей та бліх. Води не вистачало й
для пиття, тож у пустелі йшла постійна
боротьба за джерела водопостачання.
Доходило навіть до того, що німці забирали запаси води у своїх італійських
союзників, що знижувало бойовий дух
італійців. Утім, це проявилося згодом,
а спочатку Фортуна посміхалася нацистам: вони просувалися вперед,
витісняючи британців.
Бойові дії на території Лівії й Тунісу
влітку 1942 р. розвивалися на користь
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німців, за що Роммелю 21 червня було
присвоєно звання фельдмаршала.
У Німеччині його почали сприймати
як національного героя. Командувач
Африканського корпусу вимагав від
Гітлера підкріплень для розвитку свого успіху, але для фюрера головним
фронтом лишався Східний. Відправити
до Африки необхідні сили він уже не
міг: Сталінград постійно поглинав
резерви. Німецькі втрати на півночі
Африки (в тому числі й від епідемічних
хвороб) перевищували ті поповнення,
що прибували до лівійських і туніських
портів. Серед щойно прибулих опинилося й чимало колишніх полонених
червоноармійців, які добровільно
вступили до Вермахту, головним чином на підсобні посади – підношувачів
боєприпасів, водіїв тощо. Частина з
них за першої ж можливості переходила на бік британців, щоби помститися
за всі ті приниження, яких довелося
їм зазнати у таборах для полонених.
Німецькі та італійські частини
вторглися в Єгипет і атакували добре
укріплені англійські позиції на південь
від залізничної станції Ель-Аламейн,
проте наштовхнулися на рішучий опір.
Німці втрачали танки, а нових їм надіслати не могли: вони були потрібнішими на Східному фронті. Не вистачало
навіть снарядів, чим скористалися
англійці й 23 жовтня 1942 р. перейшли у наступ під Ель-Аламейном. У
розпал битви німці отримали страшну
для себе звістку: британська авіація
потопила величезні італійські танкери
«Прозерпіна» та «Луїзіана», залишивши танки Роммеля без палива. Опір
втрачав будь-який сенс. Але Гітлер 3
листопада наказав фельдмаршалу:
«Ні кроку назад! У ваших військ немає
іншого шляху: Перемога або Смерть!».
Та про яку перемогу могло йтися, коли
в німців залишилося 11 танків проти
200 англійських, а в повітрі панувала
британська авіація…
Але Роммеля недарма називали
«Лис пустелі». Він зумів уникнути
оточення і швидко відступив до Тунісу.
Але тут на допомогу англійцям прийшли американські війська, і поразка
нацистів стала неминучою. Роммель
просив у Гітлера дозволу евакуювати залишки своїх військ до Італії чи
Греції, та отримав відмову. Впертість
фюрера меж не мала. Однак ветерани
африканської кампанії битися вже не
могли. 13 травня 1943 р. близько 200
тис. німців та італійців змушені були
капітулювати, сам же Роммель під
приводом лікування ще раніше відбув
до Європи. Британці святкували перемогу. Прем’єр Черчілль згодом сказав:
«До Ель-Аламейну ми не отримали
жодної перемоги. Після Ель-Аламейну
ми не мали жодної пор поразки».

Початок кінця

Розгром німецьких та італійських
військ на півночі Африки відкрив перед арміями США та Великої Британії
можливості успішної висадки в Італії
та на Балканах. Світ зрозумів: Гітлера
можна бити. Німеччина програла не
лише битви під Сталінградом і ЕльАламейном, психологічно вона програла все, тож її капітуляція стала
лише справою часу. Але опір нацистів
далеко не було подоланий і майбутня
перемога ще мала бути оплаченою
мільйонами людських життів. Переважна більшість цих жертв – радянські
люди.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Meridian Czernowitz повертає людей до
читання і дивує публіку тим, чого більше ніде немає
Поети та любителі поезії з усього світу вже
втретє зібралися у Чернівцях на фестивалі поезії
«MERIDIAN CZERNOWITZ», який тривав чотири дні.
Головне надбання фесту – поезія не знає ні мовних, ні
територіальних, ні вікових бар’єрів.

Організатори називають фестиваль
однією з найвизначніших і найвідоміших
культурних подій нової хвилі в Європі.
На нього з’їхалися гості з 12 країн світу.
Близько шістдесяти поетів з України,
Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну, Ізраїлю, Польщі, Румунії,
Нідерландів, Данії, Італії та США читали
свої твори.
За словами президента фестивалю
Святослава Померанцева, це найвідоміші сучасні європейські поети. Серед
них – Артур Бекер (Німеччина), Деніель
Галай, Орціон Бартана (Ізраїль), Карл

Любомирські (Австрія-Італія), Оксана
Забужко, Юрій Андрухович, Ігор Померанцев, Борис Херсонський, Іван
Малкович (Україна) та багато інших.
Вірші іноземних авторів звучали під
час фестивалю в авторському виконанні
та в українському перекладі, а українські поезії гості фестивалю почули ще й
німецькою мовою.
У трьох містах: Чернівцях, Хотині та
Кам’янці-Подільському відбулося кілька
десятків поетичних, поетично-музичних та інших культурних заходів. Це
були і традиційні поетичні прогулянки

та читання, і оригінальні за формою
перформанси, що поєднують поезію з
іншими жанрами мистецтва та наближують її до аудиторії.
Прихильники Юрія Андруховича
мали змогу зустрітися із ним на сигарнопоетичному вечорі «Wine Time poetry

party». Там можна було побачити також
Ігоря Померанцева та Олександра
Бойченка.
«MERIDIAN CZERNOWITZ» презентував вечірку поезії під електронну
музику, театральний перформанс,
вечори відеопоезії, поетичні читання на

Калинівському ринку та багато іншого.
На фестивалі були представлені
численні поетичні збірки та прозові твори,
зокрема в органному залі відбулася презентація нової книги Оксани Забужко «З
мапи книг і людей» – цікавий твір і цікавий
автор. Але для багатьох присутніх півтори
години пройшли в якомусь фантастичному буботінні з виокремленими інколи
словами чи фразами. Органна зала має,
як з’ясували прихильники пані Забужко,
акустичні ями. Принаймні слухачі з бокових рядів не зможуть переповісти, про що
вела мову гостя з Києва.
Метою фестивалю організатори
вважають повернення Чернівців на
культурну карту Європи і розвиток
діалогу між сучасними українськими поетами та їхніми колегами з-за кордону.
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Він дружив з Івасюком та Яремчуком і сказав усю правду про алопецію. Твердий
характер – козир Віктора Бачинського, кандидата у депутати по 201-му в. о.
– не стало одного балу. Повернувся
додому і рік пропрацював слюсарем
на ремонтно-тракторній станції. Наступного, 1970 року, знову поїхав
до Чернівців, бо в Чернівецькому
медінституті був найменший конкурс
на одне місце – лише 12 абітурієнтів,
тоді як у Львові доходило до 15-18-ти.

Удень навчався, ввечері грав на танцях,
уночі працював фельдшером на «швидкій», а ще грав за студентську волейбольну
команду

Віктор БАЧИНСЬКИЙ – кандидат у народні
депутати Верховної Ради України по
201-му Чернівецькому виборчому округу

«Шлях людських
доль незбагненний…
Хіба ж я міг знати у ті
часи, що мої товариші
Володимир Івасюк та
Назарій Яремчук стануть тими, ким стали,
– легендою».
Буковинець Віктор Бачинський,
який усе своє свідоме життя прожив у
Чернівцях, народився в селі Комарно
Городоцького району Львівської області в родині сільських інтелігентів.
Його батько – Теодос Антонович Бачинський – протягом життя вчився сам,
тому прагнув дати добру освіту й своїм

синам. Саме тому записав Віктора до
Стрийської середньої школи.
1959 року Віктор пішов до першого класу. Щоби вчасно потрапити до
школи, вставав о 5-ій ранку, бо о 5.40
уже відходив автобус на Стрий.
– Я приїжджав за 2 години до початку занять. Інколи доробляв уроки,
а частенько й засинав за партою. Чому
так рано приїздив? Адже автобус на
Стрий був й о 7.30. Та ним добиралися
на ринок мішочники, тож сісти на нього
я просто не міг – мене розчавили б, –
пригадує ті часи Віктор Теодосович.
– А вчився завжди на відмінно. Ще й у
дитячій спортивній школі волейболом
займався. Згодом тренувався у відомого чернівецького волейбольного
наставника Петра Раци.
Після закінчення десятирічки
Віктор не одразу поступив до вишу

Студентські роки, як правило,
стають стартовим майданчиком для
майбутнього. Наразі насиченість студентського життя Віктора Бачинського
просто вражає. Він одразу ж записується до гуртка судової медицини.
Навчаючись на третьому курсі, влаштовується фельдшером на станцію
швидкої медичної допомоги. Працює
тільки в нічні зміни, бо вдень навчання.
Занять ніколи не пропускав. А вечорами ще й грав на танцях.
– Я виріс на композиціях гурту
«Beatles», на «бітлах», як тоді казали.
Вони були моїми кумирами, – зізнається Віктор Теодосович. – Дотепер маю
всі їхні записи, та й зіграти на гітарі
можу будь-яку їхню мелодію.
Починав грати Віктор ще у Стрию
в ансамблі «Анаконда». Його напарниками були відомі нині звукорежисер
Леонтій Бебешко, відомий у театральному світі як Левко Дурко, та його брат,
продюсер популярної телевізійної
передачі «Шанс» Володимир Бебешко.
У Чернівцях протягом трьох років
грав на ритм-гітарі медінститутського
ВІА (вокально-інструментального
ансамблю – так тоді називалися гурти) «Ятрос». Нині у Чернівцях із 5-ти
учасників мешкають та працюють троє
– Олександр Крупник, лікар-андролог
обласного діагностичного центру,
Микола Михайлов, який створив фар-

мацевтичну мережу «Вако», і Віктор
Бачинський.

Акомпонував Володі
Івасюку в Колонному залі Дому Союзів
і дружив з Назарієм
Яремчуком
– Шлях людських доль незбагненний, – говорить Віктор Бачинський.
– Хіба ж я міг знати в ті часи, що мої
товариші Володимир Івасюк та Назарій Яремчук стануть тими, ким стали,
– легендою.
Прикметно, що коли Володимир
Івасюк виконував свою знамениту
«Червону руту» в Колонному залі Дому
Союзів, Віктор Бачинський акомпанував йому разом з ансамблем.
– Після 5-ого курсу Володя Івасюк залишив медінститут і вступив
до Львівської консерваторії, – відтоді
наші шляхи розійшлися. Та саме тоді
я затоваришував з Назарієм Яремчуком, – розповідає Віктор Теодосович.
– Улітку ми завжди грали в студентському таборі медінституту, що в Репужинцях на березі Дністра. А поруч
розташовувався студентський табір
університету, де на вечорах завжди
грав ансамль Яремчука. Тож ми з ними
постійно обмінювалися аудиторією.
Вони грали медикам, а ми – університетським. Відтоді я постійно спілкувався з Назаром, бо мали багато спільних
інтересів, насамперед, музичних.

Завдяки щасливому
випадку патологоанатом став
судмедекспертом
1976 року Віктор Бачинський
закінчив медичний інститут і пішов
до міської прозектури інтерном-патологоанатомом, бо тоді в Чернівцях
ще не було інтернатури із судової
медицини. Врешті, після 4 років
роботи в патанатомії один-єдиний

Meridian Czernowitz повертає людей до
читання і дивує публіку тим, чого більше ніде немає
Юрій Андрухович в інтерв’ю
радіо «Свобода» зазначав, що він
має надію, що події фестивалю
будуть на стику між словом, музикою та звуком.
Цю тенденцію не вигадали у Чернівцях, але її тут
дотримуються.

Професор ЧНУ отримав
німецький «Хрест за заслуги»

У Художньому музеї посол Федеративної Республіки Німеччина Крістоф Вайль вручив Петру
Рихлу, професору ЧНУ, чернівецькому перекладачеві-германістові, орден «Хрест за заслуги
перед Федеративною Республікою Німеччина».
П. Крістоф зазначив, що Петро Рихло має
великі заслуги в царині перекладу і зробив
німецькомовних поетів доступними для українського читача.
До слова, Петро Рихло є також автором понад
800 наукових статей у різноманітних збірниках і
журналах. У слові-відповіді Петро Рихло наголо-

сив, що така нагорода символізує досягнення
цілого покоління науковців і перекладачів німецької літератури молодої української держави.
«Свій перший переклад німецького вірша я здійснив ще школярем у 14-літньому віці зі шкільного
підручника німецької мови. Під час навчання на
німецькому відділенні факультету германо-романської філології ЧНУ пробував перекладати
вірші інших німецьких поетів. Та найближчими
для мене залишаються німецькомовні автори
Буковини, особливо Пауль Целан. Я присвятив
їм три свої антології».
Іван Малкович: «Meridian Czernowitz нагадує
людям, що потрібно читати»
Поет і видавець Іван Малкович у Художньому
музеї роздавав автографи шанувальникам. Він
схвально відгукнувся про фестиваль і казав,
що попри те, що поезія не є затребуваною, такі
фестивалі мусять відбуватися.
– Цей фестиваль нагадує людям, що в них є
душа, що поезія потрібна. Нагадує, що потрібно
читати. Цей фестиваль робить своєрідний наго-

1986-го Віктора Бачинського призначають начальником обласного
бюро судово-медичної експертизи.
Тоді йому було лише 34 роки – він став
наймолодшим головним обласним
судмедекспертом України.
– Відтоді й до сьогодні пережив 12
обласних прокурорів, – посміхається. – Силу та впевненість мені дають
знання, досвід і мій твердий характер.
Мене важко залякати. А ще – я ніколи
не роблю, як би це правильно сказати,
жодних рухів на догодження. Це просто не в моєму характері.
Та не пройде й трьох років після
призначення на посаду, як над Ві-

лос у нашому хаотичному і часто безкультурному
часі. Тому viva Meridian Czernowitz!

Книгу Ігоря Померанцева
можна було побачити
у грі акторів

В обласній філармонії відбувся театральний перформанс за новою прозовою книжкою
«Czernowitz. Черновцы. Чернівці» письменника
Ігоря Померанцева. Цю книгу автор писав протягом сорока років, а видав напередодні поетичного фесту.
– Спочатку я жив у цьому місті, а зараз воно
живе в моїй душі. Ми помінялися місцями, і місто
живе в мені набагато довше, ніж я жив у ньому,
– сказав він.
Письменник також відзначив гру молодих
акторів, які відтворили на сцені філармонії сюжет
його нової книжки. «У перформансі грали актори
Незалежної театральної лабораторії – молоді,
енергійні й талановиті актори з Буковини та При-

карпаття, – зазначив, автор книги. – Продивившись
виставу, я сам відчув себе молодим, наче мені 25».
Книгу «Czernowitz. Черновцы. Чернівці»
можна придбати в усіх книжкових магазинах
міста, коштує вона 60 гривень.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото з
сайту http://www.meridiancz.com
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день кардинально змінив долю героя
нашої розповіді. Він пригадує:
– Під час з’їзду патологоанатомів,
який відбувався у Чернівцях, міська
прозектура влаштувала день відвідувань. Як тепер кажуть – день відкритих дверей. Саме на розтин, який я тоді
виконував, завітав професор Зербіно
– відомий спеціаліст зі Львова. Коли
він дізнався, що я родом зі Стрия, – щоправда, перед цим поспостерігавши за
моєю роботою, – то запропонував мені
йти до нього в аспірантуру. Проте, керівництво Чернівецького медінституту
було проти відтоку кадрів і мені запропонували аспірантуру з судової медицини. Завдяки такому щасливому збігу
обставин я став займатися справою,
яка мене найбільше захоплювала.
1982-го, по закінченню аспрантури,
я став асистентом кафедри судової
медицини.

У сечі дітей з облисінням, хворих на ХЕІ,
чернівецькі судмедексперти виявили
у сухому залишку
гідразин – складову
ракетного палива
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Зліва направо: брати Володимир та Леонтій (Левко
Дурко) Бебешки та Віктор Бачинський – таким був
склад стрийського ансамблю «Анаконда»
ктором Теодосовичем
зависне меч звільнення,
яке могло у подальшому
повністю перекреслити його кар’єру,
причому – назавжди. Сталося це
1989 року, 19 лютого. Бачинський
добре пам’ятає той день. Та спочатку
трохи історії.
1 серпня 1988 року педіатри
Чернівців зафіксували перших маленьких пацієнтів, у яких з невідомих причин випадало все волосся на
голові. Потім у цих діток виникли зоогалюцінації, в деяких дуже постраждала печінка, в інших – дихальні
шляхи, а в усіх – центральна нервова
система. Та лише після 15 вересня
чутки про невідому чернівецьку
хворобу досягли вух представників
окремих місцевих ЗМІ. Зокрема,
журналістка Людмила Чередарик
підготувала публікацію, яку цензура
зняла з газетної шпальти. А невдо-

взі до Чернівців зателефонували з
Москви, з газети «Комсомольская
правда» – і підготовлена до друку
публікація з’явилася в центральній
газеті. Але з коментарем учених:
мовляв, на Буковині пройшли кислотні дощі й тотальна алопеція (облисіння) дітей є її наслідком. Однак
ця версія не протрималася й двох
тижнів, оскільки ситуація ставала все
загрозливішою. У Черніцях розпочалася паніка: батьки почали вивозити
дітей за межі міста, а влада попервах
забороняла це робити. До Чернівців
прибували численні комісії, які змінювали одна одну, аж доки не почала
працювати постійна державна комісія. Всі лабораторії міста виконували
найрізноманітніші аналізи.
І ось 19 лютого 1989 року обласний судмедексперт Бачинський
підписав висновки щодо аналізу сечі
перших п’ яти дітей, найбільш ураже-

них невідомим чинником. У документі
йшлося про те, що сухий залишок,
виділений із сечі, є ні чим іншим, як
неорганічною сполукою – гідразином, складовою ракетного палива.
Приховувати цю інформацію від
громадськості Віктор Бачинський не
став. Він дав інтерв’ю журналістам,
і ця версія один до одного співпала
з незалежним журалістським розслідуванням нині покійного історика
Віктора Фреліха (його отруїли 1995
року) та журналістки Людмили Чередарик.
І тут Віктор Теодосович відчув на
собі потужний удар системи. Заступник міністра охорони здоров’я товаришка Разумєєва поставила питання
про зняття Бачинського з посади. Та
йому вистачило характеру захистити
свою позицію і довести свою правоту.
Хоча тоді чимало людей позбулися
своїх посад, а деякі, навпаки, зробили
добрий старт.
– Мене врятувало те, що моя професійна підготовка та авторитет у
царині судово-медичної експертизи ні
в кого не піддавалися сумніву,– каже
п. Віктор. – Та все ж без учнів професора Шупика, відомого українського
корифея судової медицини, мені була
б, напевно, «кришка». Вони захистили
й відстояли мене. А тепер ось я входжу
до складу спеціалізованої вченої ради
із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Національній
медичній академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика.
Прикметно, що торік померла перша людина, яка стала інвалідом після
того, як у дитинстві перехворіла на ХЕІ
– хімічну екзогенну інтоксикацію – так
тоді назвали першу екологічно залежну недугу. І в ЗМІ – тепер уже не тільки
в пресі, але й на телебаченні – знову
заговорили про чернівецьку алопецію.
На цьому тлі навіть виник скандал – та
це тема окремої розмови.

За 2 роки перебування на посаді начальника управління
оновив машинний
парк «Швидкої»
Лише 2 роки – від 2003 до 2005-

го – Віктор Теодосович працював
начальником управління охорони
здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, але встиг за цей час дуже
багато. Як справжній господарник,
він одразу ж проаналізував матеріальну базу медичної галузі області і
побачив дуже сумну картину:
– Провівши інвентаризацію галузі, я з’ясував, наприклад, що від
1991-го до 2003-го року Буковина
отримала лише 8 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги. Мені ж
удалося закупити для області за цих
два роки 47 карет швидкої допомоги.
Хоча облрада виділила тоді лише 1
млн. гривень. Решту 12,5 мільйонів
«вибив» через міністерство. А ще
за час перебування на посаді встиг
побудувати низку лікувальних закладів, зокрема, Сокирянську та
Герцаївську центральні районні лікарні. Та це лише незначна частина
зробленого.
2011-го за сприяння Бачинського була створена кафедра судової медицини та медичного правознавства
БДМУ, яку він і очолив.

«Альфа» та «Беркут»
охороняли голову
експертної комісії з
кримінальної справи
щодо загибелі Чорновола та його сім’ю
протягом півроку
вдень і вночі

Цими днями відбулося перше
судове слухання справи за фактом
загибелі В’ячеслава Чорновола.
Ухвалою Генеральної прокуратури
саме наш Бачинський був призначений головою експертної комісії,
яка проводила численні експертизи в
процесі провадження цієї кримінальної справи.
– Сам факт і характер проведення експертизи були настільки
засекречені, що півроку охоронці з
підрозділів «Альфа» СБУ та «Беркут»
МВС цілодобово охороняли мене,
мою сім’ю та всіх членів комісії з
їхніми сім’ями, – розповідає наш краянин. – Про нюанси справи українці
невдовзі довідаються, бо вже почалися судові слухання.
Насамкінець поцікавилися у Віктора Теодосовича, чому він раптом
вирішив іти до Верховної Ради?
– Не раптом, – наголосив він. – Це
рішення є логічним продовженням
усього мого життя. Я людина небайдужа і не можу спостерігати, як
нищиться нація – регресуючий стан
її здоров’я мене морально просто
вбиває. Тому, доки ми ще не перетнули так званої точки неповернення, треба негайно діяти. Як медик та
освітянин з багаторічним досвідом
роботи, зрештою, як керівник, господарник і науковець, я знаю як важелями законодавчої влади підняти на
вищий щабель добробут, культуру,
освіченість, натхненність до праці,
злагоду, толерантність, людяність у
суспільстві, а також професіоналізм,
чесність і порядність у всіх гілках
влади в Україні.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

Віктор Теодосович БАЧИНСЬКИЙ – начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, професор, доктор медичних
наук, заслужений лікар України.
Автор більше 150 наукових праць, співавтор
6 монографій, 5 навчально-методичних посібників, 10 деклараційних патентів на винаходи.
Підготував 5 кандидатів медичних наук.
Нагороджений численними медалями та орденом Агапіта Печерського ІІ ступеня.
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Версі ї
Епатажний Анатоль Федірко вкотре здивував
перехожих чернівчан своїми незвичними художніми
творами. Художник, за допомоги символів та образів,
створив пам’ятник невідомому депутату. Сьогодні
його витвір посів чільне місце поруч з біленькими
туфлями Юлії Тимошенко на фасадній стіні магазину
«Букініст».
Думайте і робіть висновки – закликає креативний
чернівецький митець: «Моя спроба шукати образ
депутата модерного за формою, бо депутати їздять не
на запорожцях , а на поршах і лексусах, але в глибині
душі вони совки».
Федірко пояснив також, чому презентував свій
витвір саме 11 вересня:
– Ця дата стала межею для існування Америки
як самодостатньої держави у глобальному світі.
Подія, що сталася 11вересня 11 років тому, змінила
Америку. Відкриття пам’ятника теж мало би стати
межею, адже люди повинні визначитись, якою буде
далі Україна».

Вл. інф.

Малолітній злодій «обчистив» чернівчан на 20 тис. грн.
До Садгірського райвідділу міліції звернулася 32-річна чернівчанка – з її будинку зникла каблучка вартістю 1800 гривень та гроші в
сумі 200 гривень, – повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС
України в Чернівецькій області.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники
райвідділу міліції за скоєне затримали неповнолітнього сусіда за-

явниці. Хлопець зізнався і про інший злочин: на початку вересня він
проник до квартири іншої сусідки та викрав ювелірні вироби на суму
близько 20 тис. грн. Викрадене юнак здав у ломбард, а на виручені кошти придбав мопед. Цікаво те, що жінка навіть не помітила зникнення
коштовностей, а про вчинення крадіжки з помешкання їй повідомили
працівники міліції. Порушена кримінальна справа, слідчі дії тривають.

Меморіальна дошка
видатному фізику

Новий пам’ятний знак невдовзі прикрасить Чернівці.
Меморіальну дошку встановлять видатному вченому Войцеху (Адальберту) Рубіновичу на фасаді навчального корпусу №1 ЧНУ на вул. Університетській, 28 з таким текстом
українською та польською мовами:
«У Чернівецькому університеті в 1908-1918 роках
навчався і працював видатний польський фізик, автор
фундаментальних праць з теорії дифракції світла Войцех
Рубіновіч». Виготовлення та утримання меморіальної дошки
буде здійснюватися за благодійні кошти.

На Буковині
відбудеться велопарад
дівчат. І «Велоніч»

22 вересня у рамках Європейського тижня мобільності у
Чернівцях відбудеться акція «Велопарад дівчат».
Організатори запрошують до участі велосипедисток у
червоному одязі. Для того, щоби було веселіше їхати, рекомендують обладнати свій велосипед дзвіночком.
Зустріч участиків відбудеться о 12:00 в Центральному
парку ім. Т. Шевченка біля фонтану.
Окрім цього, з 16 по 22 вересня у Чернівцях відбуватимуться акції «Велоквест», фотовиставка «Життя на
двох колесах», презентація «Велосипедної карти міста»,
«Велосипедний кінозал», «Анатомія велосипеда», «Велоекскурсія» та «Велоніч».

Відомих людей Буковини, а також психічнохворих
і засуджених протезує Троян Влайко

Оголошено результати відбіркового туру музичного
фестивалю-конкурсу «Відродження», який відбувся 23
серпня у байкер-клубі «Гараж». У ньому взяли участь 25
гуртів з різних куточків України: Києва, Рівного, Козятина,
Чернівців, Івано-Франківська та Луцька.
Фіналістами фестивалю, який традиційно відбудеться
на День міста на Соборній площі Чернівців, стали такі гурти: «Енкор» (Сокиряни), «Сексайд» (Чернівці), «Кристали
Карпат» (Чернівці), «Суперкекс» (Чернівці), «Манхолад
драйв» (Київ), «Порцеляна» (Козятин) і «Рура» (ІваноФранківськ), – повідомляє перс-центр міськради.

Свій родовід чернівчанин Троян Валерійович Влайко дослідив не те, що до сьомого,
а до десятого коліна. Згадки про Влайків
датуються 1364-74 роками. Протягом цих
десяти літ молдавський господар Владислав
Влайку володів частиною земель Молдови,
Румунії, Бесарабії та Буковини.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею – 116,80кв.м.
(житлова площа - 44,70кв.м)., що знаходиться за адресою: м. Сокиряни, вул. Зародової,9 та належить Карп
Л.В.(60200, м. Сокиряни, вул. Зародової,9 ін.код відсутній). Одноповерховий чотирикімнатний житловий
будинок (літ.А) загальною площею 116,80кв.м. (житлова площа – 44,70кв.м), господарські будівлі та спорудисарай (літ.Б) площею забудови 19,7кв.м., вбиральня (літ.В), колодязь №1 та огорожа (№2-3). Одноповерховий
житловий будинок (Літ.А) складається з: (коридор – 5,3кв.м, 1-а кімната – 9,8кв.м, 2-а кімната – 14,8кв.м, 3-а
кімната – 9,7кв.м, 4-а кімната – 10,40кв.м, коридор – 6,0кв.м, кухня – 13,20кв.м., веранда – 14,8кв.м, коридор – 7,2кв.м, комора – 8,8кв.м, гараж – 15,9кв.м, коридор – 4,4кв.м, коридор – 2,3кв.м, ванна – 3,7кв.м.).
Висота поверху – 2,70м. Фундаменти – бутобетонні, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, цегла, перекриття
– монолітні, шлакобетон, покрівля – азбестоцементні листи, підлоги – дерев’яні, ламінат, цементні, прорізи
- двері – дерев’яні, вікна – металопластикові, дерев’яні. Оздоблювальні роботи – побілка водяними сумішами,
пофарбування олійними фарбами, штукатурка, облаштування стін шпалерами, керамічною плиткою, підшивка
стель вагонкою, в наявності є – електропостачання, газифікація, каналізація, водопровід, індивідуальне опалення. Сарай (літ.Б) – висота приміщень – 2,0м, площа забудови – 19,7кв.м, інженерне забезпечення відсутні.
Фундамент – камінь-ракушняк, стіни, перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’яні балки, покрівля
– відсутня, двері - відсутні, підлога – відсутня, оздоблення – відсутнє, технічний стан – непридатний. Вбиральня
(літ.В) – дерев’яна, на 1 очко. Двері – дерев’яні, дах односкатний з азбоцементних листів по дерев’яних рейках.
Колодязь №1 – залізобетонні кільця, цебриння – бетонні. Огорожа (№2-3) – залізобетонні, ворота, хвіртка –
металеві, ковані. Приміщення 1997 року забудови та розташоване на околиці населеного пункту. Технічний
стан домоволодіння характеризується, як задовільний. Майно належить боржнику на підставі Договору купівліпродажу житлового будинку серії ВЕТ №393687 від 08.08.2008р. Інші дані невідомі. Земельна ділянка на якій
розміщено будинок не передавалась у приватну власність та в оренду.Стартова (початкова) ціна – 189944.00
грн. (без ПДВ) (договір № 2612025від 22.03.12)Гарантійний внесок – 9497.20 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Буковинський Альянс»,
м. Чернівці, вул. Заньковецької,15По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії
26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 01 жовтня 2012 р.
об 12:00 год. за адресою: м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС Сокирянського РУЮ. Остаточний
термін подачі заяв 01 жовтня 2012 р. об 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об ’єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на
депозитний рахунок № р/р 37312001002794 в ГУДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 34091195,
одержувач: ВДВС Сокирянського районного управління юстиції.
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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Пам’ятник невідомому депутату від Анатоля Федірка

На день міста
виступатимуть 7
«молодих» гуртів

09584

Утім Троян Влайко вважає себе українцем з румунським та польським корінням.
Його родичі по батьківській та материнській
лінії – Євген Буцура та Микола Зав’янський
були сотниками Буковинського куреня
(1918-20 рр.).
Цього тижня Троян Влайко відсвяткував
70-річчя. За ці роки він зробив людям дуже
багато корисного і потрібного. Та, мабуть,
краще по порядку.
Народився Т.В. Влайко 10 вересня 1942
року в селі Малий Кучурів, що на Заставнівщині в багатодітній родині. Рано залишився
без матері, виховувався у дитячих будинках.
«Самотужки вибивався в люди наполегливою працею та порядністю», – так про нього
пишуть колеги по громадській роботі з 11
організацій. Саме вони почали клопотання
щодо його нагородження.
Працював Троян Валерійович з 15 років.
Закінчив вечірню школу робітничої молоді,
згодом – медучилище. І від 1964 року працює стоматологом. Брав активну участь у
створенні 8-ми стоматологічних кабінетів
Заставнівщини. Від 1969-го – у Чернівецькій
стоматологічній поліклініці. Саме тоді протезував зуби таким відомим особистостям,
як Опанас Шевчукевич, Галина Янушевич,

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – Двохкімнатна квартира, що розташована в мансарді
одноповерхового з мансардою житлового будинку, загальною площею 78,20 кв. м, розташована
за адресою м. Чернівці, вул. К. Мініна, буд. 7, кв. 2. та є власністю КС «Хімзавод» (м. Чернівці, вул.
Моріса Тереза, 35, код 26075892). Квартира складається з: 1-а кімната – 16,30кв.м, 2-а кімната
– 12,20кв.м., кухня – 9,80кв.м, коридору – 20,40кв.м, комори – 2,70кв.м., квартира обладнана балконом – 1,20/0,40кв.м. Висота приміщень 2,40м. Матеріал зовнішніх стін саман, дерево, матеріали
перекриття – дерево, Електроосвітлення, газопостачання в наявності. Майно належить боржнику
на підставі Свідоцтва про придбання майна від 04.01.2010 серії ВМК № 992243від 04.01.2010. Інші
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 96620.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612066від 13.06.12).
Гарантійний внесок – 14396.38 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед: Держава; Колесник О. С., м. Київ, вул. Вірменська, 5/43; Солійчук В. В.,
м. Чернівці, вул. Руська, 273/103; Броник М. М., м. Чернівці, бульвар Героїв Сталінграду, 20/58;
Крушницька Г.Б., м. Чернівці, вул. Чапаєва, 45а/4; Відділ Державної охорони приУМВС України в
Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9; Юришкевич Г.І., м. Чернівці, вул. П.-Кільцева,
31/19; Журавля І.О., Журавлю Ю.І., м. Чернівці, пров. Нагірний 2/3; Дячук В.І., Дячук О.І., м. Чернівці, вул. Руська 289а/10; Кобилянський С.Д, м. Чернівці, вул. Богомольця, 13/6; УПФУ Садгірського
р-ну, м. Чернівці, вул. Хотинська, 49б; Мойсевич С.І., м. Чернівці, вул. Боянівська, 19/1Вакула В.М.,
м. Чернівці, вул. Комарова 19-21/95;Семенова К.Ю., м. Чернівці, вул. Перемоги, 14/1; Павлюк Л.Л.,
м. Чернівці, вул. Чапаєва, 5/6; Довиденко М.С., м. Чернівці, вул. Скрябіна, 3/7; Кобилянська Н.Я., м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 77/74; Проданчук Л.І., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 113/114;
Караван Н.М., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 121/62; Хомощук Є.В., м. Чернівці, пр-т Незалежності,
88а/50; Мігальчан Г.І., Мігальчан М.К., м. Чернівці, вул. Полєтаєва, 21/89; Азаріна Л.Д., м. Чернівці,
вул. Р. Люксембург 7/1; Січкар В.М., м. Чернівці, вул. Стрийська, 46; Січкар С.Ш., м. Чернівці, вул.
Криворізька, 9; ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143; Корнелюк Б.П., м.
Чернівці, вул. І. Підкови, 19; Білик О.В., м. Чернівці, вул. Головна, 191/81; Лисенко З.О., м. Чернівці,
вул. 26 Бакінських комісарів, 15/1. По лоту обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення
платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору
є обов’язковим. Торги призначені на 03 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2АОстаточний термін подачі заяв 28 вересня 2012 р. об 16:00 год. Остаточна оплата за
придбаний об ’єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37318002002203 в УДК в
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького
міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами:
098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Петро Міхневич, Анатолій Добрянський,
Віктор Костриж, Андрій Кушніренко, Василь
Селезінка, Василь Пиндик, Олекса Романець
та багато інших. Є серед них і 104-річний
Іван Паламарчук.
А ще на громадських засадах Троян
Влайко протягом 25 років протезує всіх
душевнохворих обласної клінічної психіатричної лікарні, часто буває в геріатричному
пансіонаті, госпіталі інвалідів. Безкоштовно
надає послуги малозабезпеченим пенсіонерам, репресованим. Він допоміг 1500
лежачим хворим, надаючи їм допомогу вдома
у неробочий час.
У кінці 80-их – на початку 90-их – Влайко
активний учасник боротьби за незалежність
України, за чистоту довкілля. Він співзасновник кількох громадсько-політичних
організацій. Саме тоді почав працювати з
військовими частинами, куди на Великдень
та Різдво розвозив кутю, паски тощо.
Працював завжди не на себе, а на людей
і державу. Не чекав подяк і нагород.
Ось таким є наш ювіляр. Зичимо йому
здоров’я та наснаги на многая многая літ!

Отілія ГУЛІКА та ще 10 керівників
громадських організацій Буковини

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить
прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна
(предмета іпотеки), а саме: Лот №1: квартира №19 загальною
площею 71,90 кв. м, що знаходяться в м. Чернівці, вул. Руська,245А.
Житлова площа квартири - 38,90 кв., знаходиться на шостому
поверсі шестиповерхового житлового будинку, стіни – цегляні,
перегородки – цегляні, каркасно-обшивні; перекриття – збірні
залізобетонні плити, підлоги - частково виконана стяжка, вікна –
металопластикові; двері: зовнішні – металеві, броньовані, внутрішні
– відсутні; оздоблювальні роботи: гіпсокартон, частково шпаклівка,
малярні роботи не виконані, санвузол – оздоблювальні роботи не
виконані; інженерне устаткування: освітлення, водопровід, каналізація, опалення від міських мереж; санітарно-технічні і електричні
прилади не встановлено, фізичний знос-30%. Стартова (початкова)
ціна – 288692,80 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 14434,64 грн.
без ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ
“Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач:
ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» Боржники: Сарафінчан Роман Михайлович /Чернівецька область, Глибоцький район, с. Молодія, ідентифікаційний №2937914297/. Сарафінчан Наталія Олександрівна
/м. Чернівці, вул. Привокзальна, буд. 21, кв.53, ідентифікаційний
№2807110761/. Стягувач: ПАТ «Ерсте Банк» / м. Київ, вул. Прорізна,6, код ЄДРПОУ 34001693/. Ознайомитися з майном можна кожен
робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням,
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться „01” жовтня
2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської
Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ
ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється
протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про
проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р №37311002002200
в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463,
одержувач: Першотравневий відділ державної виконавчої служби
Чернівецького міського управління юстиції. Додаткова інформація
за тел. 063-422-39-17.

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Заголовки.
06.25,07.35 Глас народу.
06.30,07.40 Тема дня.
06.35 Православний календар.
06.40 М/ф.
06.45 Вчимося разом.
06.50,07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.25,11.00,12.20 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А
до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «День i все життя».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «Лiтня подорож до
моря».
16.50 Х/ф «Професiя слiдчий»,
4 с.
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Полiтичне
об`єднання «Рiдна Вiтчизна».
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Соцiалiстична
партiя України.
21.15 Плюс-мiнус.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 Погода.
23.20 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Дорога серцю обитель».
00.35 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Фестиваль «Покров».
«Iкона. Вiкно у вiчнiсть», ч. 4.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.30 Х/ф «Професiя слiдчий».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.05,03.35 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «6 кадрiв».
10.40,11.25 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.50 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40,23.20 «Пробач менi, моя
любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Давай, до побачення».
21.30 «Чотири весiлля 2».
00.25 Х/ф «Циклоп». (3).
02.05 Х/ф «Мерлiн та книга чудовиськ». (2).
04.00 «Слiдаки».

IНТЕР

05.30 Т/с «Я тебе нiколи не забуду».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.55,04.50 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Детективи».
10.00 Т/с «Таємницi слiдства 10».
12.30,04.55 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Я прийду сама».
23.00 Т/с «Соло на мiнному
полi» (2).
02.25 Х/ф «Кокаїн». (2).
04.15 «Подробицi» - «Час».
04.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.15,06.40,02.05,03.25 Погода.
05.20,02.55 Факти.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.15 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».

20 вересня

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

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03
.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35
,12.35,13.10,14.10,16.10,17.20
,17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06
.25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00, 7.40, 23.30, 3.30 Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.45, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.10,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
21.30 Теми дня
22.15 Політична кухня
3.00 Анатомія культури

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 12.00, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55, 12.15, 15.55, 19.20,

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20,06.35,07.25,07.50 Тема дня.
06.25,06.45,07.15,07.45 Країна
on-line.
06.30 Заголовки.
06.40 Вчимося разом.
06.50 Православний календар.
06.55 Хазяїн у домi.
07.20 ТехноЕра.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.15 Погода.
09.30 Д/ф «Вежа iз слонової
кiстки» (iз циклу Київська старовина. Свiт мистецтва).
10.05 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.20 «Надвечiр`я».
12.50 Околиця.
13.25 Х/ф «В останню чергу».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «Троє у човнi, не рахуючи собаки».
17.40 Х/ф «Професiя слiдчий».
18.40 Шляхами України.
19.05 Концерт К. Новикової.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.15 Погода.
00.20 Д/ф «Монахиня Iрина (Денисова)».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 Фестиваль «Покров». «Вчитель покаяння», ч. 1.
02.20 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.40 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.50 Х/ф «Професiя слiдчий».
04.55 Д/с «Нашi». Наталя Добринська.
05.20 «Надвечiр`я».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30

«ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «6 кадрiв».
10.45,11.30 Т/с «Слiдаки».
11.55 «Знiмiть це негайно».
13.00,05.30 «Iлюзiя безпеки».
14.10 «Пекельна кухня 2».
15.20 «Росiйськi сiмейнi драми».
16.40 «Пробач менi, моя любове».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Добрий вечiр 2».
21.20 Х/ф «Учень чаклуна».
23.50 Х/ф «Вовкодав з роду сiрих
псiв». (2).
02.30 Х/ф «Амазонки та
гладiатори». (2).
04.00 Х/ф «Циклоп».

IНТЕР
05.30 Т/с «Я тебе нiколи не забуду».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.55,04.40 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Детективи».
10.00 Т/с «Таємницi слiдства 10».
12.30 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.45,04.30 «Подробицi. Неформат».
21.00 «Велика Рiзниця».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.30 Х/ф «Око за око». (2).
04.00 «Подробицi» - «Час».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.10,04.15 Погода.
05.20,03.45 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25 Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.35 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».

21.50,00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Профілактика
12.20, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.15 «Колорит»
13.40 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Д/с «Євразія»
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 «Пряма відповідь»
01.30 «Блискуча година від М2»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 22.15 Т/с «Глухар. Повернення».
11.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
12.10 «Хай говорять. Двi сестри
2».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,04.00 «Говорить Україна».
00.30 Т/с «Подружжя».
01.30 Х/ф «Мiстер Бiн».
03.00 Т/с «У полi зору 3». (2).
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.04 «Святині Буковини»
06.31, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.05 Д \\фільм «Зоо-шоу»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 12.30 14.30 20.31 03.10
05.30– «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої
міфів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дільче Віта»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Політична партія Всеукраїнське об’єднання
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18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Х/ф «Комуналка». (2).
02.15 Голi i смiшнi.
03.00 Т/с «Рубiкон».

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04.
30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,04.
35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».

ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.30 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.35
Гороскоп
6.45, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.40 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.45, 09.50, 14.55,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55,19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 17.05Д/с «Євразія»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 Т/с «Фірмова історія» (1)
22.10 Х/ф «Одна ластівка весну
не принесе (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
11.00, 21.00 Т/с «Iнтерни».
12.10 «Хай говорять. Надiя для
Вiри».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.45 Подiї.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,04.05 «Говорить Україна».
22.15 Х/ф «Трiшки вагiтна». (2).
01.00 Х/ф «Єлизавета: Золота
доба». (2).
03.00 Ласкаво просимо.
04.40 «Хай говорять».
05.30 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.04 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Прощавай, дике
життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 01.30 Д/фільм «Мальовнича планета»

понеділок
четвер
«Громада»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Швигар Леонід
Володимирович
19.30 «Формула успіху»
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
02.40 «Акценти»
04.00 Х/фільм

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45, 14.35 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50,19.00 Богiня шопiнгу.
12.30, 20.25 Т/с «Зайцев+1».
12.55, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.35 Т/с «Маргоша», 59 с.
15.40 Королева балу 2.
17.15 Маша та моделi 2.
17.55 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.25,00.55 БарДак.
20.00 Дайош молодьож!
21.25 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.25 УТЕТа тато!
01.20 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Каїр-2» викликає
«Альфу».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Херувим».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.20,04
.25 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Жуки». (3).
02.50 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.40 «Документальний детектив».
06.05,15.55 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.30 «Вагiтна в 16».
10.30 «Дочки-матерi».

11.35 Х/ф «Iнше обличчя».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
2».
01.15 Т/с «Доктор Хаус». (2).
02.05 Т/с «Комiсар Рекс».
03.35 «Вiкна-спорт».
03.45 Х/ф «Каблучка з Амстердама».

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.50 Очевидець. Смiшно до
болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.45 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,23.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.40 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Щасливi разом».
00.15 Т/с «Школа». (2).
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Т/с «Ясновидець». (2).
02.40 Т/с «Останнiй акорд».
03.25 Зона ночi. Культура.
03.30 Ах, не говорiть менi про
любов...
04.10,04.55 Зона ночi.
04.15 Чорний колiр порятунку.
04.40 Країна людей.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
1 0 . 4 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,23.00 «ШоуМонроу».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.35 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.35 «Толока»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Партія Політичне
об’єднання «Рідна Вітчизна»
19.10 «Вибори-2012». Передвиборна агітація. Баскевич Ігор
Володимирович
19.30 ,02.40 «Палітра»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 Д\\ фільм «Прощавай, дике
життя»
04.00 Х/фільм

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.10 М/с «Лiло i Стiч».
08.45, 14.35 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.50 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.50 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.50 Богiня шопiнгу.
12.30 Т/с «Зайцев+1».
12.55, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.35 Т/с «Маргоша».
15.40,00.25 УТЕТа тато!
16.05 Королева балу.
17.15 Маша та моделi 2.
17.55,20.00 Т/с «Моя прекрасна
няня».
19.00,00.55 БарДак.
21.25 Чортицi в спiдницях.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.00 Дурнєв+1.
01.20 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Очiкування полковника Шалигiна».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Херувим».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,03.30,04.35 «Свiдок».
19.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
23.30 Х/ф «Стоун». (2).
01.40 Х/ф «Мулан». (2).
04.05 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».

05.35 «Правда життя».

СТБ
05.30 Х/ф «Альошкине кохання».
06.50 Х/ф «Любов пiд наглядом».
08.55 Х/ф «Катерина. Повернення
любовi».
17.30,22.00 «Вiкна-новини».
17.40 Х/ф «Любов i голуби».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.10 «ВусоЛапоХвiст».
01.10 Х/ф «Iнше обличчя».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Чорний принц».
04.30 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Будтато».
05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.45 Очевидець. Найшокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.20 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
13.30,14.35 Kids` Time.
13.35 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.45 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.50,23.10 Т/с «Свiтлофор».
17.55,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Щасливi разом».
00.10 Т/с «Школа». (2).
01.45 Т/с «Ясновидець». (2).
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Невгамовний Пантелеймон.
03.50,04.45,04.55 Зона ночi.
03.55 Десята муза в Українi.
04.50 Де ти, Україна?

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,13.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
1 0 . 4 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
12.40,00.20 Т/с «Кайл XY».
15.35,23.00 «ШоуМонроу».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «КВН».
21.25 «Жiноча лiга».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.35 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00 Шустер-Live.
09.30 Школа юного суперагента.
11.25 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
11.55 Х/ф «Бризки шампанського».
13.30 Зелений коридор.
13.40,16.55,17.45 Погода.
13.45 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. Вiдкриття.
17.00 Свiт атома.
17.20 Золотий гусак.
17.50 Лiтнiй жарт з I. Христенко.
18.25 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. Перший конкурсний день.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Кабмiн: подiя тижня.
21.45 Смiшний та ще смiшнiший.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.30 Погода.
23.35 Ера здоров`я.
00.00 Д/ф «Щира розмова».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.55 Кабмiн: подiя тижня.
02.05 Фестиваль «Покров».
«Вчитель покаяння», ч. 2.
02.45 Свiт атома.
03.05 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
04.10 ТелеАкадемiя.

сiрих псiв». (2).
04.10 Х/ф «Амазонки та
гладiатори». (2).

IНТЕР
04 . 5 5 «В елик а пол iтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.05 «Орел i Решка».
10.05 «Україно, вставай!»
11.00 Т/с «Подарунок долi».
17.55 «Юрмала 2011».
20.00,03.45 Подробицi.
20.30 «Майдан`s 2012».
23.00 Х/ф «Настоятель». (2).
01.05 «Битва композиторiв».
02.20 Х/ф «Жорстокi iгри 2». (2).
04.15 Д/ф «Невiдомi дiти
вiдомих батькiв».

ICTV
05.15,05.50 Погода.
05.20 Факти.
05.55 Iнший футбол.
06.25 Козирне життя.
07.10,03.25 Анiмац. фiльм
«Скубi Ду i Меч самурая».
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Стоп-10.
12.45 Спорт.
12.50 Провокатор.
13.10 Твiй рахунок.
14.15 Дивитися всiм!
15.15 Х/ф «Ключ Саламандри».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Вiдставник».
21.00 Х/ф «Комуналка». (2).
23.05 Наша Russia.
00.00 Голi i смiшнi.
01.00 Х/ф «ПiраМММiда». (2).
02.55 ПроЦiкаве.
04.50 Свiтанок.

5 КАНАЛ

«1+1»
06.15 М/ф «Смурфи».
07.00 «Справжнi лiкарi 2».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Тiмон i Пумба».
11.05 Мелодрама «Циганочка з
виходом».
19.30 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00 М ел одрама «Шук аю
тебе».
00.00 Трилер «Злодiї в законi».
(2).
01.55 Х/ф «Вовкодав з роду

06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,06.55,07.15,08.10,08.55,0
9.10,10.10,10.55,15.10,16.10,17
.20,17.55,19.20,23.40,00.25,00.
55,02.35,03.35,04.35,05.55,06.2
5 «Погода».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.05 Д/ф «Час дощiв».
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Самбо України.
УТ-1.
09.00,14.05,16.10 Погода.
09.05 Армiя.
09.15 Смiшний та ще смiшнiший.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок. Євробачення.
10.40 Країну - народовi.
11.00 Ближче до народу.
11.30 Караоке для дорослих.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.15 Як це?
13.40 Раптова слава.
14.10 Х/ф «Травневi зорi».
15.45 Золотий гусак.
16.15 «10 рокiв в ефiрi! Ера FM».
16.50 Маю честь запросити.
17.35 Дiловий свiт. Тиждень.
18.10 Офiцiйна хронiка.
18.20 Головний аргумент.
18.35 Концерт до 60-рiччя українського телебачення.
2 0 . 0 0 , 2 1 . 1 5 , 2 3 . 0 0 К о н це рт
«Живи в Українi».
21.00 Пiдсумки тижня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.20 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.50 Погода.
23.55 Олiмпiйський виклик.
00.10 Д/ф «Справа Росiї».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.35 Фестиваль «Покров». «За
моє iм`я».
02.00 Х/ф «Травневi зорi».
03.35 Муз. фiльм присвячений
70-рiччю Народного артиста
України Г. Гаркушi.
04.35 М/с «Сандокан».
05.00 Д/с «Нашi». Василь Ломаченко.
05.30 Околиця.
«1+1»
06.00 Х/ф «Секрет Ноемi».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.20,10.45 М/с «Тiмон i Пумба».
11.10 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
11.35 «Чотири весiлля 2».
13.10 Комедiя «Весiльний переполох».

15.35 Мелодрама «Шукаю тебе».
17.35 Бойовик «Таксi 2».
19.30,23.25 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Мiй зможе 2».
22.10 «Свiтське життя».
00.10 Х/ф «Залишайся зi мною».
(2).
02.20 Мелодрама «Теща».
03.25 Трилер «Злодiї в законi».
(2).
04.55 «Територiя обману».
IНТЕР
05.25 Х/ф «Смугастий рейс».
06.50 М/с «Вiнкс».
08.20 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.30 Х/ф «Дiамантова рука».
13.50 Х/ф «Малахольна».
15.45 Х/ф «Бумеранг».
17.50,21.00 Т/с «Дорога в порожнечу». (2).
20.00,02.50 «Подробицi тижня».
23.10 «Що? Де? Коли?»
00.25 Х/ф «Iмперiя вовкiв». (2).
03.30 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00 Квартирне питання.
06.45 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
07.45 Твiй рахунок.
08.50 Дивитися всiм!
09.50 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.30 Спорт.
12.35 Українцi Афiгеннi.
13.10 Наша Russia.
14.00 Х/ф «Загiн «Морськi котики».
16.40 Х/ф «Вiдставник».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо».
21.50 Х/ф «Вiдставник 3».
23.55 Х/ф «ПiраМММiда». (2).
02.05 Iнтерактив. Тижневик.
02.20 Х/ф «Проклятий «Юнайтед». (2).
04.05 ПроЦiкаве.
04.30 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,09.10,10.
55,11.15,13.10,14.10,14.55,15.10,

07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,0
6.20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.25,01.55 «Тема тижня».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.45
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 22.55, 0.40 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45, 16.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 16.50, 17.20, 22.45 Погода
на курортах
9.55, 12.50, 14.05, 16.55, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.30 Х/Ф «Гість»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.45 Х/Ф «Теорія хаосу»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.30, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 17.50,
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.00 «Афіша»
08.30,14.45,21.00 «Один день»
09.00,12.25,15.20 «Малятко»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55, 17.00 «Сад. Город. Квітник»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»

16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Повернення» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.00, 11.00 Т/с «Останнiй кордон».
10.00 Додому на свята.
12.10, 04.20 Т/с «Дорожнiй
патруль 9».
14.10 Т/с «Злочин буде розкрито».
16.10 Х/ф «Тече рiка Волга».
18.10, 19.20 Т/с «Засiб вiд
смертi».
19.00,04.00 Подiї.
22.30 Х/ф «Помста без права
передачi».
00.30 Т/с «Ментовськi вiйни
5» (2).
02.20 Х/ф «Великий Лебовскi».
(2).

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 23.00, 03.30 Д \\фільм
«Дорогами України»
07.00, 14.00, 18.05, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05, 08.42, 12.30, 15.30, 22.00,
01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 «Солдати перемоги»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Невигадані історії»
16.00 Д/фільм «Там, за горами,
перемога»
16.40 «Гра у війну»
17.00, 04.30 «Пам\ ’ять»
17.32, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Політична
партія «Народно-трудовий союз
України»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Фищук Олександр Георгійович
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»

23 вересня
16.10,17.10,17.50,19.20,00.25,00.
40,03.25,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Машина часу».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Податки».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15,04.40 «Велика полiтика».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50,02.20,03.30,06.20 «Тема
тижня».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд преси».
04.30 «Хронiка тижня».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
12.30, 16.50, 5.00 Про казки
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Всі в захваті
від Грейс»
16.00 Анатомія культури
16.30 Церква і світ
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.30,15.15 «Малятко»
07.50, 21.00 «Практичне керівництво для екстремального
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22 вересня

20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.40 «Вічність у миті»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.50 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.15 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00 Т/с «Хто у домi господар?»
11.35,13.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
14.20 Х/ф «Агент Кодi Бенкс».
16.20 Мiстер Трололо.
17.05 Х/ф «Оптом дешевше».
19.05 Х/ф «Фантастична
четвiрка».
21.10 БарДак.
2 2 . 4 5 С л а ва з i С л а в є к о м
Славiним.
22.50 FAQ. Як зняти дiвчину
i т.iн.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.50 Х/ф «6 дружин Генрi Лафея». (2).
02.20 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 4 5 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
погонi».
11 . 3 0 « Р е ч о в и й д о к а з » .
Iменинний торт убивцi.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Кидали тiкають».
15.00 Т/с «УГРО 2».
19.00 Т/с «Крутi береги».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Другий у командi».
(2).
02.10 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ
05.30 М/ф «Дванадцять
мiсяцiв».
06.20,01.40 Х/ф «Карнавальна
нiч».

07.45 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.45 «Зваженi i щасливi 2».
15.15 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.10 Х/ф «Любов i голуби».
00.45 «Детектор брехнi 2».
02.50 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi».
04.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Останнiй акорд».
05.50,04.35,05.10 Зона ночi.
07.15 Свiтлi голови.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Пiкнiк.
11.55 Новий погляд.
12.55 Т/с «Воронiни».
17.05 Х/ф «Невезучi».
19.00 М/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
20.40 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона». (2).
22.30 Х/ф «Убити Бiла». (2).
00.40 Спортрепортер.
00.45 Х/ф «Що трапилося минулої ночi». (2).
03.00 Т/с «Ясновидець». (2).
03.40 Зона ночi. Культура.
03.45 Iван Франко.
04.40,05.15 Десята муза в
Українi.

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,04.45 Срiбний апельсин.
06.30 Подiї.
06.50 Х/ф «Джунiор».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 04.00 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00, 21.20 Т/с «Iнтерни».
16.00 Т/с «Бiгль».
18.00 Т/с «Засiб вiд смертi».
19.00,03.40 Подiї тижня.
19.25 Футбол. Кубок України.
«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо»
(Київ).
22.30 «Великий футбол».
00.30 Т/с «Ментовськi вiйни
5»(2).
02.10 Х/ф «Помста без права
передачi».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.15 Д \\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.45 М/фільм
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00, 22.25 Д/фільм «Світ мандрів»

13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.05 «Роздуми про сокровенне»
16.00 «Міні-мікс»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Люди і долі»
22.00 «Невигадані історії»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Бен Ладен»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 ТЕТ 2.0.
06.25 М/с «Пригоди Дага Кумедного».
07.15 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.35 М/ф «Незнайка на Мiсяцi».
10.45 М/ф «Котяча вдячнiсть».
12.15 Х/ф «Агент Кодi Бенкс».
14.15 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.55 Х/ф «Оптом дешевше».
16.55 Х/ф «Фантастична
четвiрка».
19.00 Мiстер Трололо.
19.50 Х/ф «Денна варта»(2).
22.40 Слава зi Славєком
Славiним.
22.45 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.50 Дурнєв+1.
01.15 Х/ф «Бум 2».
02.55 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Правда життя».
0 7 . 3 5 Т / с « Од н о го р аз у в
Ростовi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Рiзанина на замовлення
партiї.
12.00,04.35 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.10 Т/с «Крутi береги».
19.00 Т/с «Каменська 4».
22.50 Х/ф «Шостий день». (2).
01.30 Х/ф «З-пiд землi». (3).
02.55 «Речовий доказ».

№37 (454) 13.09.2012 - 19.09.2012

Версі ї

Страждаєте від тиску? Ефективність
лікування залежить від хворого

Неінфекційні захворювання – нова глобальна загроза
для України
Від 15 до 30% дорослих українців живуть із підвищеним
артеріальним тиском. За даними досліджень, серед головних
причин зростання захворюваності та її поширеності –
недотримання здорового способу життя та нехтування
чинниками ризику.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Горбань з Нотр
Даму».
12.00 Х/ф «Мiст до Терабiтiї».
14.00 «Подаруй собi життя».
15.05 Х/ф «Королева».
17.10 Т/с «Годинник кохання».
19.10 «КВН».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Т/с «Корабель».
01.50 Х/ф «Теорiя хаосу». (2).
03.10 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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туриста»
0 8 . 1 0 , 0 9 . 3 5 , 11 . 5 0 , 1 6 . 5 0 ,
19.00,01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.40 Х/ф «Пригоди принца Флоризеля» (1)
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
23.55 «Один день»

Передплатний індекс 09584

СТБ
05.35 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.40,01.15 Х/ф «Невиправний
брехун, або Казка з хорошим
кiнцем».
08.25 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.35 «Їмо вдома».
09.45,00.15 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
10.45 «Караоке на Майданi».
11.45 «МайстерШеф 2».
15.45 «Х-фактор 3».
19.00 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
20.05 Х/ф «Знак iстинного шляху».
02.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Свiтлi голови.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 ЛОЛ.
11.50 Т/с «Щасливi разом».
17.00 М/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
18.45 Х/ф «Ржевський проти Наполеона». (2).
20.35 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
(2).
22.30 Х/ф «Убити Бiла 2». (2).
01.10 Спортрепортер.
01.15 Х/ф «Невезучi».
02.50 Т/с «Ясновидець». (2).
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Обожнена.
03.55,04.30 Зона ночi.
04.00 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Горбань з Нотр
Даму».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.10 Х/ф «Мiст до Терабiтiї».
12.05 Х/ф «Перша донька».
14.15 «Дiм на заздрiсть усiм».
15.10 Т/с «Годинник кохання».
19.10 «КВН».
21.30 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Т/с «Корабель».
01.45 Х/ф «Людина-метелик».
(2).
03.30 «Нiчне життя»

підступніші чинники. Інколи власні уявлення про те, що, мовляв, це мій «рідний»
артеріальний тиск, – заводять в оману.
Дані окремих досліджень доводять,
що жінки суворіше дотримуються рекомендацій лікарів, ніж чоловіки. А група «найнедисциплінованіших» хворих
включає переважно осіб молодого віку,
в яких підвищення артеріального тиску
не супроводжується неприємними відчуттями. Через це їх важче переконати
в потребі лікуватися. Та найважча група
пацієнтів – це хворі люди літнього та старечого віку, особливо самотні. Вони часто
самовільно скасовують прийом препаратів
або змінюють режим прийому медикаментів. Ситуація значно ускладнюється
через розлади пам’яті у них. Тому на часі
ретельний догляд за хворими та контроль
за вживанням ліків з боку родичів або
громадських організацій.

оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

Не лікуйтеся
ліками сусідів

Приблизно 30% хворих пояснюють
відмову від лікування фінансовими проблемами, хоча на сучасному фармацевтичному ринку України є достатня кількість доступних за ціною лікарських засобів. Часто сам пацієнт змінює призначення
лікаря «за порадою» знайомих, родичів,
сусідів. Але це дуже небезпечне явище,
оскільки лікар, призначаючи гіпотензивні
ліки, зважає на можливі побічні дії, супутні
захворювання, які є саме у цього хворого.
Рівень серцево-судинної смертності
в Україні – один з найвищих в Європі. Поширеність хвороб системи кровообігу за
останнє десятиріччя зросла майже удвічі.
Артеріальна гіпертензія (підвищення артеріального тиску вище за 140/90 мм рт.
ст.) залишається головним чинником розвитку серцево-судинних і судинно-мозкових ускладнень, насамперед, інфарктів
та інсультів.

Знизьте ризик
захворювання

Для профілактики серцево-судинних
захворювань рекомендуються регулярні
фізичні навантаження та здоровий спосіб життя.
Фактори ризику – це цукровий діабет,
концентрація холестерину в крові, ліпопротеїни, особливо низької та наднизької
щільності, та індекс маси тіла.

Дисципліна – понад усе

Успішне лікування артеріальної гі-

пертензії, тобто утримання артеріального
тиску нижче за 140/90 мм рт. ст., можливе
лише за умови спільних зусиль лікаря та
пацієнта, який згоден чітко виконувати
медичні призначення і виявляє високу
дисциплінованість під час лікування. Через недотримання рекомендацій лікарів
люди часто потрапляють до стаціонару,
коли їхнє захворювання ускладнюється
різким підвищенням артеріального тиску,
який в народі має назву – гіпертонічний
криз. Це дуже небезпечний стан, під час
якого частіше виникають ускладнення
– інфаркт міокарда, інсульт, порушення
серцевого ритму тощо.

Підвищений
артеріальний тиск
«рідним» не буває

Як правило, виписавшись з лікарні,
хворі забувають про недугу. Повсякденні
клопоти і проблеми, а ще часто і безсимптомний перебіг захворювання – ось най-

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

Комбінована терапія
– найкраща

Тільки третина хворих отримує комбіновану терапію, тобто кілька препаратів
одночасно, незважаючи на те, що, згідно
з сучасними рекомендаціями, майже всі
хворі з артеріальним тиском 160/100 мм
рт. ст. та вище повинні лікуватися двома
чи навіть трьома гіпотензивними препаратами. Такі комбінації гіпотензивних
засобів володіють здатністю більш збалансовано знижувати артеріальний тиск
і значно краще переносяться хворими.
Сучасний показник ефективності контролю артеріального тиску в Україні становить лише 19%.

Тамара ЧУРСІНА, доцент кафедри
внутрішньої медицини, клінічної
фармакології та професійних хвороб
БДМУ, Кирило МІХАЛЄВ, асистент
кафедри
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ЛЕВ

Цього тижня слід зосередитися на розширенні інтелектуального кругозору, придбанні нового досвіду,
зростанні духовності та вмінні цінувати мистецтво. Зірки
сприятимуть досягненням у політиці, рекламі, літературній творчості, видавничому бізнесі.

Якщо цього тижня ви піддастеся впливу обмежень
або відчуєте на своїх плечах тягар, звинувачуйте в цьому
самого себе. Якщо ж ви нічим не заслужили такий тягар,
вам все одно доведеться змиритися з ним. Готуйтеся до
суворої критики.

Зірки пророкують істотні, але здоланні труднощі, у
ході яких відбудеться боротьба з тими, хто володіє більшою владою і впливом. На тих, хто колись підтримував
вас, більше не можна розраховувати. Прикрих моментів,
які похитнуть вашу рішучість, уникнути не вдасться.

Можливості, що з’являться у цей період, є результатом вашої зрілості і досвіду, завзятої роботи та
структур, які підтримують ваш спосіб життя. Якщо ви
не зуміли стати підприємливим і працьовитим до цього
часу, зірки нададуть вам шанс змінити свої звички.

Енергія Левів цього тижня сприятлива і пов’язана з
обставинами, які ведуть до вираження і розвитку позитивних ідеалів і духовних прагнень в суспільстві. Ці настрої спонукатимуть до звершення подвигів, але навряд
чи помітно вплинуть на ваше особисте життя.

ДІВА

Сприятливі обставини цього періоду викличуть
оптимізм і натхнення. Оскільки небувала удача не звалиться на вас з неба сама по собі, вам доведеться створювати ситуації, які забезпечуватимуть нові джерела
натхнення. Випаде удача поліпшити своє становище
завдяки участі у спортивних змаганнях.

ТЕРЕЗИ

Відкриються можливості, пов’язані з психологією,
дослідженнями, комунікаціями, літературною творчістю,
комп’ютерами, подорожами, транспортом. Ймовірність
зіткнутися з ситуаціями, які дозволять розвинути або з
користю застосувати основні технічні або дизайнерські
навички.

СКОРПІОН

Ваше минуле надзвичайно впливатиме на сьогодення. Сформовані традиції, за якими ви живете, значно
зміняться. Самодисципліна відіграє істотну роль. Наполегливо працюватимете заради досягнення мети, адже
зрозумієте всю важливість подібних дій.

СТРІЛЕЦЬ

Нарешті ви зрозумієте самого себе – зумієте розпізнати прихований зміст і мотивації власних слів і висловів оточуючих. Колишні методи зміняться, стануть
раціональнішими й ефективнішими. Зросте ваш вплив
у суспільстві, ви сильніше відчуєте кармічний зв’язок
з родичами.

КОЗЕРІГ

Вашому духовному зростанню, інтелектуальним
прагненням і економічному процвітанню буде перешкоджати негативний вплив обману і нереальних надій. Ви
потребуватимете відваги, логіки і розсудливості, аби
уникнути серйозних наслідків поспішних дій і необдуманих висновків.

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Якщо вам вдалося обійняти вигідну посаду, що забезпечує владу і контроль, цього тижня зрозумієте, як
за допомогою цього положення домогтися ще значніших
переваг. Певний статус у суспільстві сприяє зміцненню
внутрішньої влади і контролю.

Скористайтеся будь-якими можливостями, щоб
набути нового досвіду. Хоча перспективи цього тижня
важко назвати райдужними, енергія цих днів позитивна.
Якщо розпізнаєте сприятливу атмосферу, обставини
призведуть до особистого росту та економічного розвитку.
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Цвайші або
Ягода п’яти смаків
Лимонник, який називають ще «лимонник
китайський», схожий на дерев’янисту ліану.
Рослина із специфічним запахом, з якої на зиму
опадає листя. У Китаї її називають «цвайші», що
означає «ягода п’яти смаків».
Цю рослину використовують
як у традиційній, так і в народній
медицині. На ліки згодиться все:
і кора, і листя, і квіти з плодами.
– Квіти найбільш цілющі у
травні-червні, коли лимонник
розцвітає; плоди – у вересні,
коли достигають, – розповідає
Олександр ШЕВЧЕНКО, чернівчанин. – Вони червоного
кольору і складаються з кількох
дрібних ягідок.
Шкірка в них солодка.
М’якоть – кисла. Насіння гірке
й терпке. Якщо ягоди зберігати
тривалий час, то через деякий
час вони набувають солонуватого присмаку.
Здавна на далекому Сході сушили й споживали ягоду
лимоннику для зміцнення та
підтримки тонусу організму.
Мисливці ж, вирушаючи на полювання, брали з собою червоні
ягоди, бо вони тамують спрагу
та голод.
– А все тому, що лимонник
містить багато мікроелементів,

які стимулюють організм, надають йому сил, знімають фізичну
та моральну втому, – наголошує
великий прихильник лимоннику
п. Шевченко.
– Лимонник зміцнює організм і не дозволяє йому старіти,
тому я постійно його вживаю і
вирощую довкола будинку на
дачі, – зізнається наш читач.
– Він багатий на кремній, мідь,
залізо, цинк, марганець, нікель,
сірку, титан, молібден і срібло. А
до того ще на вітаміни С та Є, які
лікують чоловіче безпліддя та
імпотенцію.
Вживати чай чи настоянку
із лимоннику в невеличких дозах корисно гіпотонікам, а от
якщо тиск підвищений, вживати
лимонник категорично заборонено. Не слід вживати його і при
безсонні, нервовому збудженні
та захворюваннях серцево-судинної системи.
Дія лимоннику дуже швидка:
через півгодини він уже стимулює організм і впливає на нього

протягом шести годин. Пити ліки
з цієї рослини слід натщесерце
або через чотири години після
вживання їжі.
Сік. Свіжозібрані ягоди
лимоннику потрібно помити та
відтиснути. Сік розлити в стерилізовані півлітрові банки, пастеризувати 10-15 хвилин, потім
герметично закрити. Для підняття життєвого тонусу, підвищення
працездатності треба додавати
такий сік до чаю (чайна ложка
на склянку).
Настоянка. Подрібнені
ягоди лимоннику залити 70%
спиртом у співвідношенні 1:5
(наприклад, на 20 г ягід береться 100 мл спирту). Краще взяти
пляшку з темного скла, її треба
добре закрити та настоювати
вміст протягом 10 діб у темному
місці при кімнатній температурі,

пенсійні
Інвалідам-ліквідаторам
допомагатимуть
У міністерствах внутрішніх справ,
надзвичайних ситуацій, оборони, СБУ та
їхніх територіальних органах, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16.07.2012 №685 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове
забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990
роках», створюються комісії, які допомагатимуть інвалідам – учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
колишнім військовослужбовцям, військові
частини яких ліквідовано без правонаступника, отримати довідку про грошове
забезпечення у зоні відчуження для призначення належних їм пенсій.
На розгляд комісії подаються копії документів (із пред’явленням оригіналів):
■ перереєстрованого посвідчення
учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладки
до нього;
■ довідки про період служби (виконання роботи), видані військовою частиною
(підприємством) або Галузевим державним
архівом Міноборони – для військовослужбовців рядового та начальницького складу,
довідки Галузевого державного архіву
СБУ, інших галузевих архівів і архівів територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, центральних архівів та
їхніх філій, Міністерства оборони Російської
Федерації, витягу із журналу обліку виїздів
у зону відчуження, у яких зазначені дні
виїзду на об’єкти (у населені пункти) зони
відчуження;
■ табеля обліку робочого часу заявника
в зоні відчуження або шляхового листа (за
наявності), засвідчених печаткою підприємства, у складі якого виконувались роботи
з ліквідації наслідків аварії, у яких зазначено фактично відпрацьований заявником
період у зоні відчуження;
■ розрахункової книжки (грошового
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атестату) осіб рядового та начальницького
складу, трудової книжки особи, роздавальних відомостей про виплату грошового
забезпечення або картки розрахунку виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців,
інші дані про нарахування грошового
забезпечення (за наявності). Якщо немає
цих документів, слід подати завірений у визначеному порядку витяг з особової справи
про присвоєні військові (спеціальні) звання
та про відбування військової служби;
■ особового рахунку, табуляграми з
планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично
виплачену в 1986-1990 роках зарплату в
зоні відчуження, із зазначенням складових
(збережений середній заробіток, премії
тощо), суми й дати виплати (за наявності);
■ колективного договору або положення про оплату праці та преміювання,
що були чинними у відповідний період (із
зазначенням умов, показників і розмірів
преміювання у відсотках та карбованцях),
умов та режиму роботи підприємства заявника (із зазначенням змін, підсумованого
обліку робочого часу та облікового періоду) і фактичної оплати праці, наказів по
підприємству, інших документів заявника;
■ довідки, наказу чи іншого документа
із зазначенням суми зарплати (грошового
забезпечення), донарахованої заявникові
за період до 1 січня 1991 року та після 1
січня 1991 року (за наявності).
Копії таких документів повинні бути
засвідчені центральними або місцевими
органами виконавчої влади чи органами
місцевого самоврядування, або підприємствами, установами та організаціями, у
яких зберігаються оригінали відповідних
документів.

Олена ПОЛІЩУК, начальник відділу
спеціальних пенсій

періодично збовтуючи. Потім настоянку необхідно відфільтрувати, відтиснути залишок і додати
його до отриманого фільтрату.
Тоді витримати ще кілька днів
і знову відфільтрувати. Готова
настоянка повинна бути прозорою. Приймають її натщесерце
по 35-40 крапель 2-3 рази на
день протягом 3 тижнів.
Чай. Висушене листя й молоді пагони китайського лимонника заварюють як чай (10 г на 1
літр окропу), при бажанні можна
додавати їх до звичайного чаю.
Не викидайте й обрізані навесні пагони при проріджуванні
ліани лимоннику. Зв’яжіть ці
пагони в пучки і засушіть їх. Використовуйте настій з пагонів
як ополіскувач для волосся і
всього тіла.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ №
1 – Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 1810,10кв.м,
що є власністю Мельник В.В. (м. Чернівці, вул. Стасюка, 23/3, код 2575920748).
Місцезнаходження майна: Чернівеціка область, м. Новоселиця, вул. Косіора, 2.
Майно складається з: нежитлової будівлі літ.А загальною площею – 566,9кв.м, повністю роз демонтована, цегляна двохповерхова адміністративнвна будівля літ.З –
497,30кв.м, технічний стан – задовільний, цегляна із залізобетонним перекриттям
будівля гаража літ П площею забудови – 290,0кв.м, яка частково роз демонтована
і її технічний стан характеризується як аварійний, цегляна одноповерхова будівля
котельні – 32,0кв.м, технічний стан – задовільний, відкритий навіс літ І в металевому каркасі та азбестоцементною покрівлею – 66,8кв.м, технічний стан – задовільний, відкритий навіс літ.К в металевому каркасі та відсутньою покрівлею
– 146,7кв.м. технічний стан – задовільний, відкритий навіс літ.М в металевому
каркасі та азбестоцементною покрівлею – 204,9кв.м, технічний стан – задовільний, цегляна вбиральня літ.Н на два очка – 5,5кв.м, технічний стан – задовільний.
Будівля літ.О, огорожа №5-10, колодязь №11, естакади №12,13, бочки№14. Майно
належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів: Договір купівлі-продажу серії ВКК №191615 від 31.03.2008р.Стартова (початкова)
ціна – 814522,40 грн. (без ПДВ) (договір № 2612099від 01.08.12)Гарантійний
внесок – 40726,12 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед:ПАТ „Універсал Банк” м. Чернівці, вул. Автозаводська, 54/19.
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил
землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ
„УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач:
ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на
03 жовтня 2012 р. об 15:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Новоселиця
в приміщенні міської ради.Остаточний термін подачі заяв 03 жовтня 2012 р. до
14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об ’єкт по лотам №1 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський
ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год.
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
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ
№ 1 – земельна ділянка, загальною площею 0,0904 га, кадастровий номер
7321082700:01:002:0113 площею, цільове призначення якої для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності Степанову Анатолію Филимоновичу (Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, с. Коровія, код 2242920871). Правовстановлюючі документи:
Державний акт на земельну ділянку ЯГ №437210 від 26.09.2006 року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Коровія. Не забудована
земельна ділянка, фізичні характеристики якої, наближені до незадовільних,
оскільки поблизу оцінюваної земельної ділянки розташована високовольтна
лінія та є можливість зсуву. Підїздна дорога з твердим гравійними покриттям,
частково з грунтовим. Неподалік земельної ділянки пролягають мережі електропостачання, газу, водопроводу та каналізації. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 65377,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612105 від 08.08.12)
Гарантійний внесок – 3268,85 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” (м. Чернівці, вул. Головна, 143).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння
та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних
документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 04 жовтня
2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Коровія.,
в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 04 жовтня 2012 р. до
11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об ’єкт лот № 1 здійснюється протягом
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій
обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького
районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Черговий перерахунок пенсій колишніх
військовослужбовців
Пенсії військовослужбовців у
вересні зросли на 23%, порівняно
з попередніми розмірами, обчисленими до прийняття зазначеної
постанови. Загалом у підвищених
розмірах пенсійні виплати надійшли
на рахунки 6900 осіб. В середньому,
виплати пенсіонерів силових струк-

тур підвищилися майже на 162 грн.,
порівняно з попереднім місяцем.
Порівняно ж із січнем 2010 року,
середній розмір пенсій зазначеної
категорії осіб зріс на 24,8% і станом
на вересень 2012 року складає
2121,88 грн.
Чергове підвищення – до 35%

Одноразова
грошова допомога
освітянам

Працівники освіти, відповідно до внесених до Закону України «Про загальнообов ’язкове державне пенсійне страхування» змін, мають право на одноразову
грошову допомогу, яка виплачується
органами Пенсійного фонду України.
Зазначена допомога виплачується
особам, які:
■ на день досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, працювали в закладах та установах
державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право
на призначення пенсії за вислугу років
відповідно до пункту «е» статті 55 Закону
України «Про пенсійне забезпечення»;
■ мають страховий стаж (для жінок –
30 років, для чоловіків – 35 років) на таких
посадах;
■ і якщо до цього не отримували будьяку пенсію.
Одноразова грошова допомога виплачується при призначенні пенсії за віком у
розмірі десяти місячних пенсій станом на
день її призначення.

Ганна МОСКОВЧУК, головний
спеціаліст управління пенсійного
забезпечення

– очікується вже в січні наступного
року.

Людмила ТРОЦЮК,
начальник управління
пенсійного забезпечення
військовослужбовців і деяких
інших категорій громадян

Не сплатив єдиний внесок –
платитимеш штраф
Нагадуємо суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним
та фізичним особам, що, згідно із
Законом України від 08.07.2010
№2464 «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов ’язкове
державне соціальне страхування», за несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачена відповідальність у вигляді штрафних
санкцій і пені.
За несплату, неповну сплату
або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску водночас із видачею
сум виплат, на які нараховується
єдиний внесок (авансових плате-

жів), накладається штраф у розмірі
10 відсотків таких несплачених або
несвоєчасно сплачених сум.
Крім цього, на суму недоїмки
нараховується пеня з розрахунку
0,1 відсотка від суми недоплати за
кожний день прострочення платежу. Нарахування пені здійснюється
від першого календарного дня, що
настає за днем закінчення строку
внесення відповідного платежу, до
дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Ігор РОМАНЧУК, головний
спеціаліст відділу роботи з
платниками

До уваги страхувальників!
Від 1 жовтня змінюється розмір
мінімальної заробітної плати
Відтепер він становитиме 1118 грн., відповідно мінімальний
страховий внесок – 387 грн. 95 коп.
На це слід звернути увагу всім роботодавцям, громадянам, що
займаються підприємницькою діяльністю, та особам, які уклали
або бажають укласти договір на добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, адже
базою для нарахування єдиного соціального внеску буде саме ця
сумма.
Прес-служба, www.pfu.cv.ua, телефон «гарячої лінії»
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області – 7-57-22
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Нанотехнології – не вигадка.
Їх розробляють у Чернівцях
Нанотехнології, голограми – не досягнення
заморської науки й техніки, кіношних дивакуватих
учених, фантастичного міжпланетного розуму. Це цілком
реальні речі, над якими з дня на день працюють науковці
й студенти кафедри оптики, що на інженерно-технічному
факультеті Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича. Цими днями кафедра оптики
відзначила ювілей – 50 років від дня створення.
За півстоліття досягнень тут аж
ніяк не бракує, бо ж запатентовані
інноваційні розробки чернівецької
оптичної науки поширені в усьому
світі. Тільки уявіть собі портативний
інтерференційний прилад для вимірювання шорсткості поверхні, який
можна використовувати навіть у космосі, чи лазерний мікрополяриметр
для біомедичних застосувань, або ж
оптичні пінцети для мікро- й нанотехнологій… Вам складно уявити ці нібито
надреальні речі? А вчені-оптики їх
вигадали та втілили в життя!

Чернівецькі науковці
вміють керувати…
оптичними променями

Коли спілкуєшся з деканом інженерно-технічного факультету – завідувачем кафедри кореляційної оптики
професором Олегом АНГЕЛЬСЬКИМ,
переконуєшся, що оптика в Чернівцях існує не в теорії. У нас це – наука
прикладна. Саме він став першим
українцем, удостоєним Міжнародної
премії Галілео Галілея в галузі оптики.
– Зараз найбільш популярний
напрямок – це сингулярна оптика.
І ми не відстаємо, тримаємо руку на
пульсі: в рамках сингулярної оптики
розробляємо так звані мікроманіпулятори, мікродвигуни, за допомоги
яких, використовуючи оптичні промені, можемо керувати навіть найдрібнішими, невидимими оку, частинками в оптичному полі, – каже Олег
Ангельський. – Ці розробки використовують у хімії, біології, медицині й у
всіх галузях, де потрібно працювати
з частинками нанорозмірів.
Олег Ангельський розповів, що
оптична спеціальність у нашому
університеті започаткована 1962
року з огляду на потребу розвитку
військово-промислового комплексу колишнього СРСР і перспективи
оптико-електронних методів, систем
та пристроїв у цій галузі. За час існування оптичної спеціальності в
ЧНУ її випускники захистили понад
60 кандидатських і 10 докторських
дисертацій. Загальна кількість підготовлених фахівців-оптиків за весь
період сягає більше 3 тисяч. Двоє
оптиків ЧНУ увійшли до сотні кращих
науковців України.
На базі оптичної спеціальності в
ЧНУ успішно функціонують студентське відділення міжнародного товариства інженерів-оптиків і американського оптичного товариства, а також
відділення академії «Cisco», що надає
студентам можливість набути знань,
необхідних для роботи в сфері ІТ.

…Таких беруть у
космонавти

Один із перших випускників кафедри оптики ЧНУ Едуард КУЗНЄЦОВ,
нині радник генерального директора
Національного космічного агентства

України, розбудовує космічну галузь
держави. Він, за фахом інженер-фізик-оптик, брав участь у розробці
перших трьох національних космічних програм України, підготовці міжнародних угод і космічних проектів,
готував політ Леоніда Каденюка в
складі міжнародного екіпажу американського космічного корабля
«Колумбія»…
– Вступ саме на оптику – це доля,
– згадує Кузнєцов. – Хоча те, що задумав, далося мені не одразу. Тепер комусь, може, й уявити складно: якийсь
час я навіть у музичному училищі
навчався. Про відкриття кафедри я

арда та його однолітків зі студентської
лави забрали до армії. Коли повернулися до навчального закладу, довелося звикати до нового студентського
колективу, заповнювати прогалини
в знаннях, які з’явилися за період
армійської служби.
– Але тоді для здобуття знань були
створені всі умови, а потім – і умови
для їхньої реалізації, – каже пан Едуард. – На кафедрі був надзвичайно
потужний викладацький склад, а далі
для випускників були відчинені двері
чернівецьких підприємств «Гравітон», «Електронмаш», «Кварц», нас
чекали й в усьому Союзі: Ризі, Ленінграді, Казані, Алмати, Магадані…
Те, про що сьогодні студенти тільки говорять і що вчаться втілювати,
студенти кафедри оптики впроваджували ще в далекі 60-70-ті роки
минулого століття: створили потужне
самоуправління, обирали своїх керівників – старост, секретарів комсомольських організацій. А коли вже
закінчували виш, твердо вирішили,
що розподіл випускників до наступних місць роботи здійснять самі: бо
хто, як не вони, студенти, знають, хто
й на що заслуговує.

Лазерний мікрополяриметр для біомедичних застосувань
знань, – каже кандидат фізико-математичних наук доцент кафедри
оптики й спектроскопії ЧНУ Леонід

Кафедра кореляційної оптики
дізнався випадково – десь прочитав.
Але вже тоді відчув: це – моє. І твердо
вирішив опановувати саме цей фах.
Проте, не так сталося, як гадалося:
саме того року в радянських школах
замість десятирічки ввели одинадцятирічку, тож довелося на рік відкласти
своє захоплення й плани та закінчувати школу.
Тому на кафедру оптики Едуард
Кузнєцов вступив не першого ж року
її відкриття, а наступного – 1963-го. А
коли під час вступних іспитів складав
фізику у Валерія Ващенка, вкотре
переконався: не помилився, обираючи фах.
– Було надзвичайно цікаво – то
був час фізиків-романтиків, які вірили
в те, що своїми знаннями й здобутками
виведуть державу на новий рівень в
науці, – каже науковець. – Вже тоді ми
були певні, що це – професія майбутнього. Так, ми немало знаємо зі сфери
оптичних досліджень, але ще більше в
цій царині невідомого. І це додавало
снаги працювати далі.
Був період, коли довелося зробити в навчанні трирічну перерву – Еду-

Портативний інтерференційний прилад для
вимірювання шорсткості поверхні

Спеціалісти
широкого профілю

– Випускники кафедри оптики
завжди мали дуже високий рівень

ПІДКАМІНЬ, життя якого пов’язане
із кафедрою протягом усього часу її
існування. – За місяць – півтора до закінчення учбового процесу, перед захистом дипломних робіт, на кафедру

з’їжджалися представники відділів
кадрів різних військових організацій.
Вони переглядали особові справи
наших випускників і запрошували їх
на роботу. Не залишалося жодного
незатребуваного – всі були просто
«нарозхват».
Уся таємниця такої затребуваності
чернівецьких фахівців-оптиків у тому,
що, на відміну від аналогічних кафедр
у Москві, Києві, інших містах, у Чернівцях готували спеціалістів так званого
широкого профілю: навчальні курси
були сформовані таким чином, що випускники зналися й на конструюванні,
й на теоретичних розрахунках, і на
наукових дослідженнях.
– Інші вузи випускали, наприклад, оптиків-технологів. Але, якщо
він знає технологію, то не розуміється
на конструюванні, – говорить Леонід
Йосипович. – Якщо ж випускали конструкторів, то в них була прогалина в
технології. Наші ж спеціалісти, маючи
знання в усіх цих царинах, могли
швидко адаптуватися й вирішувати
ті завдання, які ставили профільні
підприємства. Нині в нас працюють
міжнародні студентські організації, під
егідою яких відбуваються міжнародні
студентські наукові зібрання. За результатами наукових досягнень наші
студенти отримують гранти на розвиток науки в сумі від 1 тисячі до 5 тисяч
доларів. Упродовж кількох останніх
років такі гранти отримали близько
трьох десятків студентів.
Студенти ж мають змогу працювати так плідно завдяки тому, що мають
фахових викладачів. Серед потужних
вчених, які працюють тут сьогодні:
Петро Полянський, який має досягнення в галузі опорної/безопорної
голограми, які визнані найкращими в
світі за останні 15 років; Ігор Мохунь
спільно з іншими вченими стоїть біля
витоків так званої сингулярної оптики
– абсолютно новітнього напрямку, що
дає широкі можливості для розвитку
нанотехнологій; під керівництвом
Олександра Ушенка потужно розвивається лазерна поліметрія в біофізиці та медицині – ці розробки дають
можливість виявляти онкозахворювання навіть на ранній стадії.
Кафедра запатентувала близько
90 винаходів, багатьом з яких немає
аналогів.

Любов НЕЧИПОРУК, «Верcії»
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Чебурашки, зайчики, поросята та інші мультяшки –
на стінах будинків для маленьких чернівчан
Якщо на стінах написані непристойні слова та
малюнки – це неприємно і не гарно. Але коли є талант
і розум – сірі облізлі стіни можна використати як
полотно й зробити з них справжній витвір мистецтва!
Це довела Дар’я ЛЕБІДЬ, за чарівним помахом
пензля якої на міських зашарпаних стінах оживають
дивовижні казкові персонажі…

– На стінах почала малювати лише
цього року, – розповідає Даша. А трапилося це випадково – знайомі дізналися, що я вмію малювати і вмовили,
щоби створила їм картину у вітальні,
прямо на стіні. Я спробувала. З цього
вийшов малюнок, розміром 120 на 80
см. Після цього дебютного малюнку я
подумала, що зможу намалювати й на
зовнішній стіні. Тож вирішила допомогти у благоустрої дитячого садочка
№12, у центрі міста, куди ходить мій

Професійно ж рукоділлям почала
займатися під час вагітності, 2008
року. Тоді я жила в Італії, і щоби чимось
себе зайняти, ремонтувала знайомим
одяг.
У листопаді того ж року повернулася до Чернівців. Саме тоді, через
різкий стрибок долара в одному з супермаркетів міста були хороші знижки
на товари. І я нарешті купила омріяну
багатоопераційну швейну машину!
Саме з цього все і почалося: спо-

На це взуття Даша витратила один день часу
4-річний синок. З батьківського комітету виділили необхідну суму на фарби.
Тепер у вільний час розмальовую стіни
у садочку.
У Даші ніколи не було проблем з
малюванням – з дитинства будь-яка
фантазія без перешкод втілювалася на
папері. Саме тому Чебурашки, Капітошки, Зайчики та інші мультяшні герої з-під
Дашиної руки виходять реалістичними
та життєрадісними.
– Ти творча натура, тож малюванням твоє хобі не обмежується…
– Творчістю почала займатися
давно – змалку не могла всидіти без
справи – постійно щось малювала,
шила, ліпила з пластиліну і навіть писала вірші. Тоді це було моє хобі і воно
обмежувалося лише участю у різноманітних шкільних конкурсах. Згодом,
навчаючись ще у школі, закінчила
курси з крою, шиття та моделювання.

У свої роботи Даша вкладає усю любов до синочка
чатку я займалася ремонтом і «підгоном» одягу. Згодом почала находити в
Інтернеті цікаві ідеї для творчості, вивчала різні техніки, купувала потрібні
матеріали і втілювала свої фантазії у
життя. Та жодним чином не займаюся
плагіатом! Більшість ідей відвідують
мене спонтанно – так вже влаштований мій внутрішній світ, – каже Даша.
– У твоїй колекції ручних виробів є футболки з малюнками.
Це дуже делікатна робота. А як
доглядати за такою річчю?
Таку футболку можна спокійно
одягати, прати і прасувати. Єдина
умова, до речі, не залежно від того, куплена футболка на базарі, чи зроблена
майстром на замовлення – її треба прати за температури не вище 40 градусів
у режимі «делікатного прання». При

цьому річ бажано перевернути навиворіт, особливо, якщо на ній пришиті
чи приклеєні елементи декору.
– Що ще ти виготовляєш?
– Я постійно розвиваюсь у бага-

сайт-портфоліо і почала наповнювати
його фотографіями власних робіт. Тож
усі бажаючі можуть оцінити мою творчість за цією адресою: http://lebidarya.
jimdo.com

Портрет, написаний з фотографії

Крокодил Гена і Чебурашка – найкращі друзі
вихованців чернівецького дитячого садочка

тьох напрямках, опановую нові техніки, способи. Тож вже можу запропонувати індивідуальний пошив жіночого
та дитячого одягу, ремонт будь-якої
складності. Крім того, розписую одяг,
взуття та аксесуари; декорую одяг
паєтками, бісером, аплікацією, стрічками тощо. Займаюся також розписом
і декором скла і кераміки (бокалів,
пляшок, склянок), розписом і декором
стін та предметів інтер’єру, роблю портрети з фото, виготовляю подарунки й
сувеніри тощо.
Нещодавно я створила власний

– А як же ж натхнення?
– Натхнення приходить завдяки
природі та … роботам інших майстрів.
А ще, вважаю, що потрібна критика.
Без критиків не буває професійного
росту. Завдяки зауваженням я вдосконалююсь.
Але ніщо так не надихає, як поставлена перед собою життєва ціль!
На даному етапі у мене є мета відкрити
авторську майстерню. Тож мушу натхненно працювати, щоби ця мрія
здійснилася якнайшвидше.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

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