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Чому влада пропагує
алкогольний фест, а не
дитячу творчість?..

ЯКЕСЬ ТІЛО» З ДАНІЇ
8-9 стор.

ХЛІБ, ЩО

ГОДУЄ І МОЖЕ ВБИТИ

10 стор.

До Всеукраїнського
дня бібліотек не
пропустіть нагоди
долучитися до
буккросингу!

У міському Палаці дітей і юнацтва позашкільний навчальний рік розпочався
як завше, 15 вересня, святом відкритих дверей. Діти показали свої таланти, які
вони щодня шліфують у прикладних, образотворчих і дизайнерських студіях,
а також вивчають психологію, журналістику, співи й танці, а в Театрі юних чернівчан і Театрі анімацій – оволодівають акторською грою.
Та хто розповів буковинцям про це дійство? Натомість влада не полінувалася
пропіарити «Пивфест 2012», як у нас кажуть, «на кожному слупі»...

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, 27
вересня, обласна наукова бібліотека ім. М. Івасюка запрошує чернівчан і гостей міста на святкове дійство,
що відбуватиметься біля обласної бібліотеки по вул. О.
Кобилянської, 47.
Від 16.00 на вас чекатимуть цікаві презентації відеороликів про бібліотечні послуги, книжкові виставки,
буккросинг (вільний обмін книгами). Ви зможете послухати поезію молодих авторів творчої групи «Тролейбус»,
познайомитися з виставкою «Hand made» бібліотечних
працівників, взяти участь у «вільному мікрофоні» – почитати улюблені вірші.
А хто ще не став читачем бібліотеки, матиме чудову нагоду
цього дня безкоштовно
оформити читацький
квиток.
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С

вятійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет відвідав Буковину. Він освятив храм Св.
Володимира по вул. С. Воробкевича
й іконостас храму Різдва Пресвятої
Богородиці в Чернівцях, жіночий
монастир Преображення Господнього у Васловівцях на Заставнівщині.

Б

уковинці мруть, як мухи. В
області скорочується кількість
населення: в січні-липні цього року
смертність перевищила народжуваність на 141 особу. На 1 серпня на
Буковині проживали 905,2 тис. осіб, з
них 383 тис. – в міських поселеннях,
522,2 тис. – в сільській місцевості.

П

орушення трудових прав краян
залишається розповсюдженим
явищем. Податківці краю легалізували 758 найманих працівників. Після їх
офіційного працевлаштування бюджет
додатково отримав більше 300 тис.
грн. податку на доходи фізичних осіб.

У

Чернівцях встановлять сенсорні гіди. Ці прилади, схожі на
електронні термінали, дадуть змогу
користувачам самостійно й безкоштовно отримати інформацію про
архітектурні родзинки Чернівців,
театри, музеї, кінотеатри, навчальні заклади, комерційні та державні
установи, бари, ресторани, готелі.

Д

рамтеатр відкрив 82-й театральний сезон. Новий театральний сезон у Чернівецькому
академічному обласному українському музично-драматичному
театрі ім. О. Кобилянської розпочався виставою «Шельменко-денщик» за Г. Квіткою-Основ’яненком.

С

портсмени самотужки облаштували спеціалізований
спортзал із рукопашного бою.
Приміщення для спортзалу федерації
рукопашного бою в оренду надала
міська рада, а федерація завдяки коштам і допомозі небайдужих до спорту
людей провела необхідний ремонт.

З

16 по 22 вересня в Чернівцях проводять Європейський
велосипедний тиждень. У програмі
заходів: велоквест, фотовиставка
«Життя на двох колесах», велосипедна
карта міста, велосипедний кінозал,
анатомія велосипеда, велоекскурсія, велоніч і велопарад дівчат.

Ю

ним музикантам і художникам Чернівців підвищили
стипендії. Учні музичних і художніх
шкіл міста, які відмінно володіють
програмним матеріалом, досягли найвищих індивідуальних результатів у
заходах міського, обласного й вищих
рівнів, отримуватимуть муніципальну
стипендію в розмірі 50 грн. на місяць.
Раніше стипендія становила 30 грн.

Ф

ірташ купив «Чернівцігаз»?
20,393% акцій ПАТ «Чернівцігаз»
за 8 млн. грн. придбало ПрАТ «Газтек». Як повідомляють Інтернет-ЗМІ,
власниками самого «Газтеку» є низка
кіпрських компаній, підконтрольних бізнесменові Дмитру Фірташу.
изначили кращі сільські бібліотеки області. Перше місце в
обласному огляді-конкурсі «Краща
сільська бібліотека» посіла бібліотека с. Недобоївці, що на Хотинщині,
друге – с. Горбово Герцаївської та
с.Великий Кучурів Сторожинецької ЦБС, третє – сіл Бабин Кельменецької, Топорівці Новоселицької
та Романківці Сокирянської ЦБС.
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Передплатний індекс

Лісова дорога
поміж
перестиглих лісів…
Відтепер вивіз лісу з
Сторожинецького лісництва
скоротився на 12 км, а
великі вантажні машини
більше не створюватимуть
незручностей для мешканців
сіл Спаська, Дубово,
Михальча і Кам’яна. Нова
лісова дорога починається
від траси між Кам’яною та
Глибочком.
– Нова дорога сполучила місто Сторожинець і село Спаська. І це досить зручно
для жителів села, – зазначив Олександр
МОСКАЛЮК, лісничий Сторожинецького
лісництва. – Сама дорога збудована за всіма
технологічними вимогами. Її вартість – 650
тис. грн. І хоча дорога належить нашому
лісництву, нею можуть користуватися усі
бажаючі. Загалом же, ліс тут досить стиглий,
і без дороги досить важко було проводити
санітарні рубки.
– Будівництвом доріг почали займатися
від 2007 року. І вже протягом останніх 5 років
у лісгоспі з’явилися 19 км доріг, – розповів на
відкритті дороги Володимир СЕНИК, головний інженер державного підприємства
«Сторожинецьке лісове господарство».
265 км – загальна протяжність
доріг по всіх лісництвах Сторожинецького лісгоспу.

На думку політика, під час виборів фальсифікації не уникнути. Бо «Янукович хоче
мати 300 голосів у парламенті, аби під час
найближчих виборів Президента України підвладні депутати знову обрали його. А точніше,
щоби обрання Президента відбулося у стінах
Верховної Ради». Тому Тягнибок закликав людей не залишати виборчі комісії, доки не буде
протоколів із мокрими печатками.
– Я на кожній зустрічі наголошую, якщо
ви є противниками Януковича, але не хочете
голосувати за «Свободу», то є наші партнери
в списку, підтримуйте їх, – сказав він насамкінець.

Ісламським світом прокотилася хвиля нападів на представництва західних держав. Цього разу приводом став
аматорський фільм «Невинність мусульман», показаний
телеканалами США: мусульмани сприйняли його як образливий. Колись такий сплеск нетерпимості збурили
«Сатанинські вірші» Салмана Рушді, якого західні спецслужби й досі ховають від помсти мусульманських фанатиків і охороняють, як зіницю ока. Потім хвилю ненависті
викликала данська карикатура на пророка Мухаммеда,
через яку постраждали і скандинавські дипломати, і зовсім
випадкові люди.
Фанатизм – сила сліпа і страшна. Не варто думати, що
в сучасному світі лише ісламські фанатики загрожують
нормальним міжконфесійним відносинам. Є свої фанатики
і серед християн – католиків, православних, протестантів.
Вистачає їх і в інших конфесіях, і не тільки. Адже нещодавно ми були свідками акту нетерпимості з боку переконаних
атеїсток. Мається на увазі «хрестоповал», організований
дівчатами з організації «Фемен».
Упродовж кількох десятиліть західний ліберальний
світ демонстрував свою безмежну толерантність, закликаючи всіх копіювати цей досвід. Проте і в країнах ЄС, і в Сполучених Штатах поступово накопичувався конфліктний
потенціал, викликаний несумісністю базових цінностей
різних етнічних і конфесійних громад. Ліберальні протестанти й католики звинувачували іммігрантів-мусульман
у небажанні інтегруватися у західне суспільство і у невідповідності їхніх звичок стандартам сучасного життя.
Натомість прибічники ісламу підкреслювали: західний
світ загниває, втрачає елементарну мораль і на очах розкладається.
Подібну критику на адресу західної цивілізації можна
почути і з боку православних фундаменталістів. Особливу
критику з їхнього боку спричиняє толерантне ставлення
до гомосексуалізму, характерне для сучасного західного
суспільства. Дехто з православних фундаменталістів навіть називає Європу «Гейропою». Католиків і протестантів
вони критикують за «бездуховність», зайвий раціоналізм
і відсутність «справжньої віри».
Позиція Російської православної церкви віднедавна
виглядає більш зваженою. Наприклад, цими днями патріарх Московський наніс візит до Варшави, де підписав
спільний документ з ієрархами Польської католицької
церкви. Зроблений крок до примирення російських православних і польських католиків, позитивно розцінений і
Українською греко-католицькою церквою. Її віряни сподіваються, що наступним кроком російського православ’я
буде примирення з українськими греко-католиками. На
фоні зростаючої хвилі релігійної нетерпимості, що піднімається у світі, таке зближення є необхідним. Римський
папа Бенедикт XVI зі свого боку намагається протистояти
шквалу ненависті. Він побував із візитом на Близькому
Сході, де спробував примирити християн з мусульманами.
Релігійні конфлікти є надзвичайно запеклими і вкрай
небезпечними. Вони ірраціональні, тому залагоджувати
їх дуже складно. Значно легше їм запобігти або загасити
їх на ранніх стадіях. На жаль, нову хвилю нетерпимості
попередити не вдалося, тож необхідно її якнайшвидше
локалізувати. Інакше світ може опинитися у непримиренному протистоянні, вийти з якого буде зовсім непросто.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Ігор БУРКУТ

За словами Володимира Зиновійовича,
основна функція дороги – протипожежна,
господарська та соціальна. Адже завдяки
новому шляху тепер легко можна добратися
до кожного кварталу лісу, якщо раптом пожежа… Щодо соціального значення – основний вивіз деривини з цього масиву проходив
4-ма селами – Спаська, Дубово, Михальча і
Кам’яна. Тепер ми повністю незалежні від
сільських доріг. Крім того, відстань вивозу
скоротилася на 12 км.
Загальна кубомаса Сторожинецького лісництва – 105 тис. кубометрів деревини. Це стиглі і перестиглі ліси, з якими необхідно проводити
певні види робіт: прочищення, прохідні, санітарні рубки тощо.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Олег ТЯГНИБОК: «Якщо не поборемо
режим Януковича, житимемо у
бананово-буряковій республіці»
Наголосив лідер Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» на прес-конференції,
що відбулася минулої суботи в Українському
народному домі. «Фактично йдеться про
московсько-більшовицький комуністичний
режим», – уточнив він.
Утім, навіть бути буряковою республікою –
це вже не про нас, бо цукрові заводи практично
всі вже порізані на металобрухт.
Головний свободівець України закликав
громадян до активної позиції та згуртування,
бо партіям, за його словами, самотужки режим
Януковича не подолати. Тому громада мусить
не тільки проголосувати, а й захистити свої
голоси.

Біда приходить не
одна, та є «Гільфе»

погляд політолога
ІСЛАМ
ПІДНІМАЄТЬСЯ
ПРОТИ
«ГЕЙРОПИ»

Інвалідними візками забезпечують за новим порядком
Нововведення полягає в тому, що відтепер
механізм забезпечення інвалідними візками людей з
особливими потребами проводиться з урахуванням
їх індивідуальних потреб, – повідомив під час пресконференції в.о. начальника Головного управління
праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації Юрій ПІВЕНЬ.
– Раніше домашній візочок і візок
для пересування надворі людина
отримувала раз на чотири роки,
якщо ж візочок універсальний, його
міняли раз на два роки, – каже Юрій
Півень. – Коли термін використання

засобу збігав, людині потрібно було
стати на чергу в управлінні праці і
соцзахисту, а потім чекати впродовж
року-півтора.
Тепер схему одержання інвалідних візків, за словами посадовця,

змінили докорінно, бо ж ґрунтується
вона на безпосередній роботі заводу
з клієнтом.
Візки за індивідуальним замовленням вже отримали 200 буковинців, повідомив Юрій Півень. Загалом
же, цього року їх потребують 600
осіб. Решту 400 краян владники
планують забезпечити візками до
кінця осені, а вже у грудні прийматимуть замовлення на наступний рік.
Коштує інвалідний візок близько 4
тис. грн. Його вартість підприємствувиробнику в обов’язковому порядку
відшкодовує держава.
– Всі візочки українського виробництва, проте деякі з них мають

імпортні складові – колеса, металеві
трубки, – розповідає Юрій Півень.
– Найчастіше жителі області замовляють ці засоби на Львівському
й Кіровоградському заводах, візки
запорізького виробника «Іскра» й
київського ВАТ «Завод «Артемзварювання» поки попитом не користуються, хоча й вважаються одними
з кращих.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
Від редакції: Розширену інформацію про те, які документи потрібні
для отримання візка за індивідуальним замовленням, читайте на сайті
газети: versii.cv.ua

«Гільфе» у перекладі з німецької означає
допомога. Громадську організацію з такою
назвою 22 роки тому у Чернівцях створив
громадський діяч кінця 80-х і початку 90-х
років Володимир Жорін. Його правою рукою
була Отілія Гуліка – жінка, яка першою в області вишила український стяг.
На жаль, хвороба надовго вклала п. Жоріна в ліжко, та Отілія Георгіївна продовжила
його роботу. В свою чергу німецькі колеги
з ініціативи колишньої чернівчанки Аріани
Бауер зареєстрували організацію під назвою
«Акція допомоги Чернівцям». Саме з того далекого 1990 року і почалася тісна співпраця
українських та німецьких благодійників.
«Гільфе» допомагає людям, переважно,
одягом та їжею. Возили і медикаменти, та заборонили, бо вони незареєстровані в Україні.
– Наші колеги-німці приїжджають майже
щороку, – розповідає Отілія ГУЛІКА, голова ЧМГО «Гільфе». – Наразі святкуємо
двадцять два роки плідної співпраці. З нинішнім приїздом колег-благодійників ми хотіли
поєднати і чергову роздачу гуманітарної
допомоги. Та виникла проблема з розмитненням – із липня чекаємо на вантажі.
Та не лише у цьому проблеми благодійної
організації. За словами пані Гуліки, у них
забирають склад, де вони зберігали гуманітарну допомогу.
– Ми двадцять років користуємося ним,
– скаржиться Отілія Георгіївна. – І раптом
це приміщення стало оборонним об’єктом.
Коли я звернулася до нашої влади – обласної та міської, – почула у відповідь, що ми не
маємо права там перебувати. Представники
МНС пішли нам назустріч, вони були згідні
підписати договір про оренду. Та відвідавши
юридичний відділ міської ради, працівник
МНС нам заявив, що їм доведеться нести кримінальну відповідальність, якщо підпишуть
з благодійною громадською організацією
такий договір. Я розгублена, бо не знаю, що
робити...
Може влада знає?

З Новим роком! Нехай Вас
впишуть у «Книгу життя»

Цими вихідними євреї Буковини відсвяткували Рош-а-Шану

Менахем Мендель Гліцнштейн,
Головний рабин Чернівецької області
демонструє журналістам, як під час
синагогальної служби сурмлять у шофар

Довідка «Версій»:

Рош ха-Шана (Рош а-Шана) – єврейський Новий
рік, який святкують два дні поспіль, коли у небі молодий
місяць (припадає на вересень – жовтень). Від цього дня
починається відлік нового єврейського року.
У перший вечір Рош а-Шана віряни бажають
одне одному бути вписаними в «Книгу життя». Під
час святкової трапези вони вмочають благословенну
халу (круглий хліб) або яблука в мед, щоб грядущий
рік був солодким.
Подібно всім єврейським святам, цей день проводять у молитві. Молитви, що читаються в Рош а-Шана,
повинні утримувати десять біблійних текстів, що
прославляють Бога як царя і десять текстів, в яких
згадується шофар (баранячий ріг). Шофар – один з
найголовніших атрибутів святкування Рош а-Шана:
у нього сурмлять під час ранкової молитви. Ця дія
тлумачиться як виклик на Божественний суд і заклик
до покаяння.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Пам’ятник сільській громаді – в Іспасі
– Іспасці усім селом, ризикуючи власним життям, рятували своїх братів-земляків, переслідуваних найжорстокішим
фашистським тоталітарним режимом лише за те, що мали іншу
віру,– сказала на засіданні чернівецького прес-клубу Лариса
ЛОЙКО, доктор політичних наук, професор з Києва. – На
вшанування громадянського подвигу іспаської сільської громади за кошти Міжнародного благодійного фонду Олександра
Фельдмана нині урочисто відкрито пам’ятник.
Факт колективного героїчного вчинку іспасців було встановлено під час дослідження, проведеного у рамках проекту «Пам’ять і вдячність». Улітку 1942 року
під керівництвом сільського голови Івана Дениса та місцевого священика було врятовано життя
п’ятнадцяти єврейських родин односельчан.
Як наголосив Ілля ХОЧ, віце-президент Асоціації національно-культурних об’єднань України,
пам’ятник у Іспасі – унікальний, він засвідчує єднання українців різних національностей. Важливою
є спроможність людини принести в жертву власне життя заради іншого життя – нині це на часі і дуже
важливо.
Автори пам’ятника – чернівецькі скульптори під керівництвом Віталія Шелегіна.
За даними історичних джерел, у 1933-1945 роках нацистами та їх поплічниками
було знищено 6 млн. євреїв, з них на території України – 1,4 млн.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Підприємці формують
топ-п’ятірку вимог до влади?

Представники малого та середнього бізнесу напередодні виборів
– у час, коли є вірогідність бути почутими – виступили з ініціативою:
сформувати конкретні вимоги до влади, обговорити їх із кандидатами
в нардепи й підписати з ними меморандуми, що передбачатимуть
виконання у разі проходження до Верховної Ради взятих зобов’язань
сприяти розвитку підприємництва після виборів.
Для формування обґрунтованих вимог до
політиків і влади від малого та середнього бізнесу в рамках всеукраїнського проекту «П’ять
вимог малого та середнього бізнесу до політиків і
влади» в Чернівцях за участю представників малого й середнього бізнесу, лідерів та організацій
підприємців відбулося засідання фокус-групи.
– Ми зупинилися на кількості саме 5 вимог,
бо маємо серйозний намір не просто їх висунути,
а, сформувавши сітку підтримки підприємців,
упродовж наступних років працювати в напрямку їх реалізації й виконання, – каже експерт
проекту «П’ять вимог малого та середнього
бізнесу до політиків і влади» Юлія ВЕРЕТЕЛЬНІКОВА. – Підприємці зазвичай говорять

регіональні
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про свої проблеми, а не вимоги, і сьогодні ми
намагаємося змінити ситуацію.
Організатори проекту працюють з підприємцями в формі діалогу: проводячи круглі столи
в усіх регіонах України, запитують про конкретні
вимоги до влади. За результатами такого спілкування шляхом голосування й телефонного
опитування напрацьовується пакет пропозицій
вимог, з яких у підсумку буде обрано 5 пріоритетів, що й пропонуватимуться кандидатам.
У рамках проекту вже провели більше 20
фокус-груп у 18 регіонах України. Серед вимог
підприємців, які претендують на включення
до топ-п’ятірки, зменшення кількості податків
до 7-9, зниження єдиного соціального вне-

ску, спрощення системи адміністрування й
зменшення часу проведення всіх дозвільних
процедур, принцип відсутності перевірок, якщо
підприємство працює в легальному правовому
полі, боротьба з корупцією як єдина державна
політика, єдиний доступний відкритий прозорий державний реєстр власності на нерухомість
і землю, прозорість державних закупівель і
доступність для малого й середнього бізнесу,
беззастережне забезпечення збереження права
приватної власності, формування незалежного
національного органу, який би відповідав за
становлення, розвиток і безпеку малого і середнього бізнесу.
– Звичайно, що є вимоги, які актуальні для
підприємців усіх регіонів, а є ті, що характерні
для окремої області, – каже голова Асоціації
деревообробників Буковини Володимир
ДОРОШ. – Тож ті вимоги, які не увійдуть до
загальнодержавного списку, але актуальні саме
для Буковини, передамо органам місцевого самоврядування, виконавчій владі.
Остаточний список з 5 вимог організатори
обіцяють сформувати впродовж місяця, потім
їх викладуть на папері у вигляді меморандуму й
запропонують кандидатам у народні депутати
укласти «джентельменську угоду».
– Юридичної сили меморандуми не матимуть, – зауважила, відповідаючи на запитання
журналістів, Юлія Веретельнікова. – Вони будуть, передусім, елементом впливу громадянського суспільства.
Організатори запевнили, що проект «П’ять
вимог малого та середнього бізнесу до політиків
і влади» аполітичний і за ним не стоїть жоден
«закулісний політичний диригент».

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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кримінал

О

ленячі роги – погана прикмета. Два
роки за ґратами проведе буковинка, яка
вкрала сувенірні оленячі роги та телевізор.
Повернувшись від знайомих із гостин, подружжя з Комарівців на Сторожинеччині помітило, що в їхньому будинку побував хтось
чужий: у кімнатах не дорахувалися трьох
комплектів сувенірних рогів карпатських
оленів і телевізора загальною вартістю 8 600
гривень. Уже вранці наступного дня на ринку
райцентру міліціянти затримали жінку, яка
намагалася за безцінь реалізувати крадене. Як потім пояснила злодійка, виручені
гроші планувала витратити на наркотики.

С

івши за кермо напідпитку, став убивцею. У селі Кострижівка на Заставнівщині
водій автомобіля ВАЗ-2106 на відстані трьох
метрів від залізничного світлофора смертельно травмував 72-літню місцеву жительку. Потерпілу каретою швидкої медичної допомоги
госпіталізували до Заставнівської центральної райлікарні з попереднім діагнозом перелом основи черепа. Від отриманих в результаті ДТП травм пенсіонерка померла в лікарні. За кермом легковика був 19-річний студент одного з навчальних закладів Чернівців,
який, як з’ясувалося згодом, сів за кермо
напідпитку. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Триває досудове слідство.

Т

римай злодія! Співробітники карного
розшуку УМВС області затримали чоловіка, який під час проїзду в тролейбусі викрав
гаманець у 58-річної чернівчанки. Затриманим виявився 30-річний місцевий житель,
який раніше неодноразово притягався до
відповідальності за вчинення кишенькових
крадіжок і тільки нещодавно звільнився з
в’язниці. Чоловік зізнався міліціонерам і в
скоєнні ще трьох аналогічних злочинів, які
вчинив у квітні-травні. Крадій переважно
«спеціалізувався» на крадіжках майна в
громадському транспорті, а його жертвами
ставали люди літнього віку та студенти.

М

рія алкоголіка або Куди прямували
2 мікроавтобуси з контрафактним
спиртом. Податкова міліція затримала два
мікроавтобуси з 26-ма ємностями спирту по
220 літрів кожна. Загальна вартість майже
6 тис. літрів нелегального спирту складає
350 тис. грн. З 1 літра спирту можна виготовити 2,5 літри алкогольних напоїв,
тобто з вилученої речовини можна було
виготовити алкогольних напоїв на суму
близько 800 тис. грн. Тож міліціянти перекрили один із каналів нелегального надходження сировини для виготовлення
фальсифікованих алкогольних напоїв. Після
проведення експертизи речовину знищать
або передадуть одному з профільних підприємств для подальшої обробки спирту.

З

няла сережки з… п’ятирічної дівчинки. У Калуші Івано-Франківської області
серед білого дня 36-річна буковинка зняла
золоті сережки з п’ятирічної дівчинки, яка
чекала біля магазину на свою матір, що пішла
за покупками. Відсутність прикрас мати
дівчинки помітила не одразу, тож до міліції
зателефонувала лише згодом. Міліціянти
затримали підозрювану, коли вона виходила
з ломбарду, де за золоті сережки вартістю 3
тис. грн. їй дали 240 грн. Тепер жінці загрожує покарання у вигляді виправних робіт до
двох років або позбавлення волі до 4 років.

Н

а Буковині поховали труну без мерця.
В одному з регіональних ЗМІ з’явилася інформація, що в Чернівцях поховали на міському кладовищі труну без покійника. Тіло ж
померлого в той час перебувало в обласному
бюро судово-медичної експертизи. Прокуратура області доручила прокурору міста Чернівці ретельно перевірити цей факт. Головне
управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводить за даним фактом службове
розслідування. Як стало відомо редакції, родичі покійного визнали, що то їхня помилка.
Тим часом в облсудмедекспертизі працює 10та комісія, навіть СЕС і пожежна завітали...
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Чернівецькі лікарні отримають нове обладнання
Чернівецькі лікарні отримають сучасне обладнання,
на них чекає цілковита модернізація апаратури – для
цього Віталій Михайлішин планує залучити кошти з
державного бюджету.

та інших коштів нам вдається проводити ремонти пологових залів, аби
майбутнім мамам було затишно народжувати у нас. Із 10 пологових залів
відремонтовано 8. Думаю, що за 2 роки
ми вирішимо і це питання.
Наразі найбільшою проблемою за-

вих, благодійних коштів нам вдасться
за 2-3 роки повністю оновити обладнання в усіх лікарнях, поліклініках та
пологових будинках, – поділився своїми планами Віталій МИХАЙЛІШИН.
– У нас уже другий рік рівень народжуваності в місті перевищує смертність.

Найближчі роки стануть для медичної галузі Чернівців переломними. Планується повне оновлення
обладнання у медичних закладах
міста. Звісно, власних коштів міського
бюджету для цього не вистачить, тому
Віталій Михайлішин планує домогтися
підтримки на найвищому державному
рівні.
Перші кроки вже зроблені, про що
свідчить візит першого віце-прем’єрміністра України Валерія Хорошковського та міністра охорони здоров’я
Раїси Богатирьової. Вони пообіцяли,
що допомагатимуть місту реалізовувати масштабні програми та виділяти
необхідні кошти.
Проте вже зараз робиться надзвичайно багато для медичних закладів
міста. Лікарні отримують апаратуру,
про яку можна було лише мріяти.
Рентген-апарати, УЗД-прилади, біохіманалізатори тощо. Найголовніше,
що більшість конче необхідного обладнання купується – і не за кошти
місцевого бюджету, яких не вистачає.
Віталій Михайлішин обіцяє, що така
практика буде продовжуватись і надалі, а наші лікарні стануть взірцями
не лише для України, але й для розвинених країн світу.

У Чернівцях
народжуваність
перевищує смертність
Турботу про людей необхідно
починати з самого народження. Про
це добре знають у Чернівецькому пологового будинку №2. Тут постійно
намагаються здійснювати ремонти
пологових залів, палат, купувати нове

обладнання.
– Віталій Михайлішин досить часто
особисто відвідує наш заклад. Останній раз ми просили його вирішити нагальні питання з біохімічним аналізатором, стерилізатором, кондиціонерами для пологових залів. І зараз усі наші
спільні задуми реалізовані, – запевнив
головний лікар Чернівецького
пологового будинку №2 Альберт
КУРІЦИН. – За рахунок бюджетних

кладу є компресор до апарату «Сіпап».
Він допомагає дітям з малою масою,
які не дихають самостійно, додати
необхідну кількість кисню. Але його
поставили не в комплекті і він без
компресора. Тому лікарі звернулися до
Віталія Михайлішина, аби той допоміг
купити компресор.
– Це ніби як підбиття підсумків, що
вдалось зробити та закупити. Думаю,
що за допомогою державних, місце-

Думаю, що це непоганий показник і
ми в цьому лідируємо. Найперше – це
наші лікарі, які найкращі в світі. Та не
останню роль відіграє й обладнання. Я
часто спілкуюся з колегами зі Східної
України. Так ось вони скаржаться, що
у них є обладнання, але немає кому на
ньому працювати. А у нас є професіонали, справжні лікарі, які працювали
і без якогось новітнього обладнання.
Але роблять це на найвищому рівні. А

завдяки обладнанню їм буде це робити
ще зручніше.
Насамкінець він повідомив, що
новий компресор уже найближчим
часом з’явиться у пологовому будинку.

УЗД-апарат обійшовся
у 400 тисяч
Чернівецька міська клінічна лікарня №3 була єдиною в місті, яка не мала
власного УЗД-апарату. Пацієнти були
змушені йти в діагностичний центр і
звідти вертатись з результатами обстеження. Відтепер потреба в цьому
відпала.
– Ми були єдиною лікарнею без
власного УЗД-апарату. Я піднімав
це питання на різних рівнях і лише
зараз нас почули. Ми отримали цей
подарунок і нам навіть не віриться, –
хвилюючись, розповідав головний
лікар міської клінічної лікарні №
3 Віктор СВІТУН. – Обійшовся він у
майже 400 000 гривень та має весь
необхідний спектр діагностичних
функцій. У лабораторію лікарні також
закупили новий прилад для біохімічного аналізу крові, вартістю майже 50
000 гривень. Окрім того, відновлено
тепло- та водопостачання, зроблено
косметичний ремонт у палатах і кабінетах. Та медзакладу ще не вистачає
нового рентген-апарату.
Віталій Михайлішин повідомив, що
завданням №1 наступного року буде
придбання так необхідного для лікарні
нового рентген-апарату. Адже старий
працює ще у 1976 року.
– Я щиро дякую усім, хто не забуває про лікарні, лікарів та допомагає
нам хворим стати на ноги. Наші лікарі
дуже гарні люди, їм би ще зарплату підвищити. Але хочу подякувати
керівнику міста, який робить усе залежне від нього, аби умови лікування
були якомога кращими, – дякувала
за піклування 63-річна пацієнтка
лікарні №3 Олена ЛАЗАРЮК.

Теле

теле

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна :
ЛОТ № 1 – домоволодіння (одноповерховий житловий будинок
з підвалом (літ.А), загальною площею 50,50м2, та являє собою
двокімнатний кам’яний окремо розташований житловий будинок,
одноповерховий окремо розташований житловий будинок з підвалом та мансардою (літ. В) загальною площею 349,40м2 та сарай
(літ. Б) площею забудови 22,72м2) знаходиться в м. Сокиряни,
пров. Головачука (пров.Банний), буд.6. Сокирянського району
Чернівецької області, та є власністю Боднар Зінаїди Павлівни
(м. Сокиряни, вул. Ватутіна,21). Одноповерховий житловий
будинок з підвалом (літ.А) – загальна площа - 50,50м2, житлова
– 22,30м2 та складається з: (підвал – 14,30м2, кухня – 5,40м2,
1-а житлова кімната – 11,90м2, 2-га житлова кімната – 10,40м2,
коридор – 8,50м2) висота поверху – 2,45м.. Житловий одноповерховий будинок з підвалом та мансардою (літ.В) загальна
площа – 349,40м2, житлова площа – 200м2 та складається з:
підвал – 128,20м2( приміщення №1 – 3,40м2, приміщення №2
– 40,9м2, комора №1 – 3,40м2, комора №2 – 2,90м2, комора
№3 – 3,70м2, комора №4 – 4,20м2), І-поверх (коридор – 4,70м2,
1-а кімната – 100,5м2, вбиральня – 1,6м2, вбиральня – 4,70м2,
комора – 3,00м2, 2-га кімната – 8,70м2, 3-тя кімната – 8,5м2,
4-а кімната – 84,50м2, кухня – 10,80м2)., висота підвалу – 3,0м,
висота І-го поверху – 2,80м. Сарай (літ.Б) площа забудови –
22,72м2, висота приміщень – 1,65м. Фундаменти – бутобетонні,
камінь-ракушняк, стіни і перегородки – камінь-ракушняк, перекриття – дерев’янні балки, заповнення глиновалькове, з/б плити,
покрівля – азбестоцементні листи, підлоги дерев’яні, керамічна
плитка, цементні, двері – дерев’яні, вікна – дерев’яні, оздоблення
– побілка водяними сумішами, пофарбування олійними фарбами,
штукатурка, оббивка вагонкою Інженерне устаткування – електропостачання, газифікація, водопостачання, інд.опалення.
Технічний стан домоволодіння характеризується як добрий.
Земельна ділянка загальною площею 0,06га, на якій знаходиться
домоволодіння належить боржнику. Майно є власністю боржника
на підставі свідоцтва про право власності САВ №048851 від
06.04.2007р. та державного акту на право власності на земельну
ділянку серії ЯБ №639372 від 23.01.2006р.. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна –572935.00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612118 від 29.08.12)Гарантійний внесок – 85367.31 грн без
ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Державний Ощадний Банк України» в особі
Сокирянського відділення №6801 (м. Сокиряни, вул. Горького,
буд 5)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 12 жовтня 2012 р. об 12:00 год. за
адресою: м. Сокиряни Чернівецької області. В приміщенні ВДВС
Сокирянського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 09 жовтня
2012 р. об 12:00 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 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. 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.

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета
іпотеки), а саме: Лот №1: комплекс будівель і споруд: адмінкорпус (літ. «А») - загальною площею 739,7 кв.м., цегляна, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, каналізація, фіз. знос -60%; буфет – 3; вбиральня - загальною площею 5,5
кв.м., інженерне забезпечення: сантехніка - бочка, фіз. знос -60%; гараж на 2 а/м (літ. «І») – загальною площею 44,6 кв.м., цегляний,
інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; гараж (літ. «В») – загальною площею 231,4
кв.м., цегляний, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; депо пожежне (літ. «Д») –
загальною площею 132,10 кв.м., цегляне, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%;
естакада (літ. «Ї») – загальною площею 64,80 кв.м., 3 шт., інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення,
фіз. знос -60%; залізна дорога, фіз. знос - 40%; замощення з під’їздною дорогою LVIII, фіз. знос -60%; колодязь – 9 шт., фіз. знос
-60%; котельна (літ. «Є») – загальною площею 326,1 кв.м., цегляна, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня,
опалення, фіз. знос -40%; майстерні (літ. «Ж», «Л», «М») 3 шт. – загальною площею 132,8 кв.м., фіз. знос -60%; навіси «У», «Ф», «Х»)
– загальною площею 117,5 кв.м. 3 шт., фіз. знос -60%; операторська (літ. «Й») – загальною площею 45,70 кв.м., цегляна, інженерне
забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; операторська (літ. «К»)– загальною площею 56,70 кв.м.,
цегляна, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; підстанція трансформаторна (літ.
«Я») - загальною площею 15,10 м.кв., цегляна, фіз. знос -60%; прохідна (літ. «Б») – загальною площею 14,8 кв.м., цегляна, інженерне
забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, каналізація, фіз. знос -60%; резервуар ПГС – 50№22, резервуар РВК – 200
№33, резервуар РВК – 200 №67, резервуар РВК – 75 №62, резервуар РВК – 75 №69, резервуар РВК – 75 №70, резервуар РВС – 100 №21,
резервуар РВС – 100 №23, резервуар РВС – 1000 №9, резервуар РВС – 19 підземний 2 шт., резервуар РВС 2000 - 7, резервуар РВС 2000 - 8,
резервуар РВС 200 - 32, резервуар РВС 200 - 63, резервуар РВС 200 - 64, резервуар РВС 200 - 68, резервуар РВС 400 - №34, резервуар
РВС 400 - №5, резервуар РВС - 50, резервуар РВС 700 - 26, резервуар РГК 100 - 10, резервуар РГС , резервуар РГС – 25 підземний 4 шт.,
резервуар РГС 40 - 14 , резервуар РГС – 500 -25, резервуар РГС 50-15, резервуар РГС 50-16, резервуар РГС 50-17, резервуар РГС 50-18,
резервуар РГС 50-36, резервуар РГС 75- 4 шт., резервуар РГС 75-11, резервуар РГС 75-13, резервуар РГС 75-65, резервуар РГС 75-71,
резервуар РГС 75-73, фіз. знос вищезазначених резервуарів - 75%; сараї (літ. «Ш», «Щ») - загальною площею 45,6 кв.м. 2 шт., фіз. знос
-60%; склад для тари нафтопродуктів (літ. «Р») загальною площею 561,10 м.кв, цегляний, інженерне забезпечення: електропостачання,
водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; склад (літ. «Г») – загальною площею 110,30 кв.м., цегляний, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; склад-гараж (літ. «З») - загальною площею 198,3 кв.м., цегляний, інженерне
забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос -60%; станція насосна (літ. «П»), наливна – масло насосна станція
(літ. «П») – загальною площею 37,80 кв.м., цегляна, інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачаня, опалення, фіз. знос
-60%, що знаходиться за адресою: м. Чернівці. вул. М. Тореза,76. Майно належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу /
ВАС №962452/ від 21.03.2005 року. Земельна ділянка площею 4,0827 га за адресою: м. Чернівці. вул. М. Тореза,76 надана Товариству
з обмеженою відповідальністю „Нафта-Буковина” Чернівецькою міською радою в строкове платне користування на підставі договору
оренди землі від 15 лютого 2008 року, додаткового договору №2/4504 до договору оренди земельної ділянки від 11 серпня 2008 року.
Стартова (початкова) ціна – 3016618,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 150830,90грн. без ПДВ. Боржник: ТзОВ „Нафта-Буковина”
/ м. Чернівці, вул. Руська, 232 (вул. М.Тореза, 76), код за ЄДРПОУ 31229594). Стягувач: ТзОВ «Український промисловий банк», м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26, код за ЄДРПОУ 19357325). Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год.
за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги
призначені на „08” 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. Гарантійний внесок вноситься на
р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна
оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних торгів,
не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р 37312011000139 в УДК в Чернівецькій області, МФО
856135, код ЄДРПОУ 02894548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень державної виконавчої служби Головного управління
юстиції у Чернівецькій області. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.
Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить аукціон по реалізації арештованого рухомого майна, а саме: Лот №1:
апарат зварювальний, блок-пункт, верстат свердлильний настільний, водонагрівач, водонагрівач 80 РО, ворота металеві, дизельелектростанція, дизельелектростанція 6800 ЕД, електроконвектор універсальний, електрокотел з устаткуванням 2 шт., електроплита,
електрощит 2 шт., електрощит в зборі 2 шт., ємність для водоймища, касетон світловий – 2 шт., компресор, конвектор, насос ручний
ГН, обладнання водоканалу, обладнання електромережі, обладнання електромережі 380, обладнання сигналізації пожежна, пристрій
фракційного аналізу, резервуар РГС - 6, сейф «Барс», сигналізатор газу, сосуд мірний, сосуд для випробування клапанів, стойка барна 2
шт., телефонні лінії корпусу, трансформатор, устаткування підстанцій. Стартова (початкова) ціна – 40832,00 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок - 6083,97грн. без ПДВ. Боржник: ТзОВ „Нафта-Буковина” / м. Чернівці, вул. Руська, 232 (вул. М.Тореза, 76), код за ЄДРПОУ
31229594). Стягувач: ТзОВ «Український промисловий банк», м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, код за ЄДРПОУ 19357325). Ознайомитися
з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням: м. Чернівці. вул. М. Тореза,76, звернувшись
до організатора аукціону. Бажаючим взяти участь в аукціоні необхідно звернутися до організатора аукціону для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Аукціон призначений на „08” жовтня 2012 року о 14:00 год. за адресою: м. Чернівці,
вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточний термін реєстрації на участь
в аукціоні 04 жовтня 2012 року о 14:00 год. Гарантійний внесок вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627,
код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом семи
робочих днів з дня підписання протоколу про проведення аукціону, не враховуючи дня проведення аукціону, на зазначений у протоколі
р/р 37312011000139 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 02894548, одержувач: Відділ примусового виконання
рішень державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

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 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.35 Тема дня.
06.30 Православний календар.
06.35 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.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
0 9 . 1 5 , 11 . 5 0 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25,12.20 Погода.
09.35 «Легко бути жiнкою».
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.05 Х/ф «Коли дерева були
великими».
14.35 Вiкно до Америки.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «Живi i мертвi».
1 7 . 0 0 К о н це рт н а п р о г р а м а
«Мамо, рiдна i кохана!»
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.30 Агро-News.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Лiберальна партiя
України.
19.30 Свобода вибору.
20.00 Сiльрада.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
Українська платформа «Собор».
20.50 Плюс-мiнус.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Країну - народовi!
21.55 Зiрки гумору. С. Дроботенко,
Ю. Гальцев, В. Винокур.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Кiно скiнчилося».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Д/ф «Цей тендiтний
чарiвливий свiт».
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Сiльрада.

03.20 Х/ф «Живi i мертвi».
04.55 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00,03.20 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.45,11.30 Т/с «Слiдаки».
11.55 «Знiмiть це негайно».
13.00,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.10 «Криве дзеркало».
16.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.30 Комедiя «Освiдчення». (2).
00.15 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.55 Мелодрама «Смерть за
заповiтом». (2).
02.30 «Слiдаки».
03.35 Бойовик «Таксi 2».
IНТЕР
05.20 Х/ф «Дiамантова рука».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40,03.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,13.00 Т/с «Дорога в порожнечу».
14.05 Д/с «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
15.05 «Право на зустрiч».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.20 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу».
(2).
23.10 Т/с «Шаповалов».
01.15 Х/ф «Бумеранг». (2).
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.35 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.45,02.00,02.30 Погода.
05.35,04.15 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.00
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.05 Факти.
09.35,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.35 Х/ф «Вiдставник 2: Своїх
не кидаємо».
12.40 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф «Вiдставник 3».
15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.30 Т/с «Опери».

24 вересня

18.45 Факти. Вечiр.
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 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
17.00, 5.00 Про казки
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00,15.30 «Малятко»
07.20,09.50, 15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
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07.30 «Один день»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45,20.10 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Велике журі»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.10 Х/ф «На добраніч, на все
добре» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.15 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Глухар. Повернення».
12.15 «Хай говорять. Прогноз
ворожки».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Країна 03».
21.10 Т/с «Карпов».
22.15 Х/ф «Цар скорпiонiв». (2).
00.10 Х/ф «Вiрус Андромеда». (2).
04.05 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
04.50 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 «Зодіак»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.15,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00 Д\\фільм «Мініатюри в
природі»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.35 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Партія Зелених
України

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Оселя зла. Відплата»: 18.00, 19.45, 21.30; «Спадок Борна»: 10:00;
«Нестримні 2»: 12.20, 14.10, 16.05.
Малий зал: «Патруль»: 10.20, 15.50, 21.20; «Присутність величі»: 14.00, 19.30;
«Прощавай, моя королево»: 12.10; «Медальйон»: 17.45.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Суддя Дредд» 3D: 10.40, 12.40, 16.20, 22.00; «Оселя зла 5» 3D: 14.40, 18.20,
20.10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Суддя Дредд» 3D: 12.00, 14.00, 19.50; «Оселя зла. Відплата» 3D: 16.10,
18.00, 21.50.
Малий зал: «Спадок Борна»: 13.00; «Холостячки»: 15.30, 17.20, 19.10, 21.00.
ПАБ «PUBLIK»
20 вересня – «MORJ», м. Харків.
21 вересня – Міжнародний день Миру, гурт «Хайвей», м. Одеса, майстерня з розмальовування одягу, конкурси.
22 вересня – «Руки в брюки», м. Київ.
23 вересня – «Beer-Gun», м. Чернівці.
24 вересня – Іван Боголюбський, м. Чернівці.
25 вересня – «Самата», м. Чернівці.
26 вересня – «Life Park», м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Жива фарба». Приватна студія живопису. Керівник Сопко Ю. А.
«У пошуку». Персональна виставка живопису Наталії Гаврилець.
«Козацька тематика у творах українських митців». Виставка живопису та графіки
з фондів ЧХМ.
«Вінок – вінець – очіпок». Виставка живопису Надії Мартиненко (Чернігів) (відкриття 26 вересня о 15.00).
«Територія душі». Виставка творів художників Буковини (у рамках II Всеукраїнського фестивалю благодійного фонду «Україна – свята родина») (відкриття 29
вересня о 16.00).
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
20 вересня, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку».
22 вересня, 18.30: «Солодка Даруся».
23 вересня, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку»; 18.30: «Шалене суботнє
надвечір’я».
26 вересня, 16.00: «Шельменко-денщик».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
22 вересня, 18.30: Концерт класичної музики. Солістки – Віктор Білла (орган) та
Юлія Білла (сопрано).
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
20 вересня, 18.30: авторський концерт з нагоди 85-ї річниці від дня народження
Олександра Чмута.

понеділок
понеділок
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Любимський
Василь Олексійович
19.30 «Зав’язь»
20.05 «Святині Буковини»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.25 «Зелений БУМ»
01.30 Д\фільм «Дикі порядки»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»
ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с «Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Твою маму!
12.25 Одна за всiх.
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.25 УТЕТа тато!
16.00 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.05 Маша та моделi 2.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.50 Богiня шопiнгу.
19.15,00.55 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.20 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 «Бiлi Роси».
07.35,04.00 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Вбивцi
мимоволi.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО 2».
15.00 Т/с «Каменська 4».
18.30 «Правда життя». Випустити
пару.
19.00,21.45,00.00,02.40,04.30
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Шостий день». (2).
03.10 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.40 «Документальний детек-

тив».
06.05,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
06.50,15.55 «Усе буде добре!»
08.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.35 Х/ф «Знак iстинного шляху».
14.45 «Ек страсенси ведуть
розслiдування».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Вiкна-спорт».
01.35 Х/ф «Тихий Дон».
03.25 «Краще на ТБ».
03.30 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Що саме
шокує вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,21.05 Т/с «Татусевi дочки».
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».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
00.15 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Ясновидець».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.15 Зона ночi.
03.20 Розквiт українського кiно.
04.20 Зима надiї.
04.45,05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмешник.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.45,13.35 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.35 Х/ф «Перша донька».
12.45 Т/с «Кайл XY».
15.25 «КВН».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 Х/ф «Секс драйв».
02.50,03.45 «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 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.35 Тема дня.
06.30 Православний календар.
06.35 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.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20,15.30,16.10 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.15 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.45 Х/ф «Небеснi ластiвки».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
16.15 Х/ф «Живi i мертвi».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Зелених
України.
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Радикальна Партiя
Олега Ляшка.
20.50 Плюс-мiнус.
21.25 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Милосердя не знає
меж».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Iван Семенович Козловський. Вiра. Надiя. Любов».
02.45 ТелеАкадемiя.
03.45 Х/ф «Живi i мертвi».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.15 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.45,11.30 Т/с «Слiдаки».
11.55 «Знiмiть це негайно».
13.00,05.00 «Iлюзiя безпеки».
14.10 «Криве дзеркало».
16.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Мамо, я одружуюсь?»
21.30 «Мiняю жiнку 6».
23.30 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.15 Х/ф «Грозовi ворота». (2).
04.05 «Слiдаки».
IНТЕР
05.30,23.10 Т/с «Шаповалов».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.10 «Детективи».
12.25,04.20 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «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.
20.30 Подробицi. Неформат.
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу».
(2).
01.15 Х/ф «Лiд у кавовiй гущi».
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
05.10,06.40,02.10,03.30 Погода.
05.15,08.45,03.00 Факти.
05.30,04.10 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.25,16.35 Т/с «Опери».
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 3».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.35 ПроЦiкаве.

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 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.35 Тема дня.
06.30 Православний календар.
06.35 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.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.20,12.40,15.30,17.25,17.
55 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.45 221. Екстрений виклик. Тиждень.
13.30 Х/ф «Молода гвардiя».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Солдати».
17.30 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Полiтична партiя Всеукраїнське об`єднання «Громада».
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична партiя
України.
20.50 Мегалот.
20.55 Плюс-мiнус, Офiцiйна
хронiка.
21.30 Сам на сам.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Свята земля Росiї».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Хрест проти свастики».
02.25 ТелеАкадемiя.
03.30 Х/ф «Молода гвардiя».
04.55 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.0
0,02.55 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.40,11.25 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.50 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Криве дзеркало».
16.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «На ножах».
21.30,03.10 «Територiя обману».
22.35 «Грошi».
00.15 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
01.00 Х/ф «Битва за царство:
Малайськi хронiки». (2).
04.00 «Слiдаки».
IНТЕР
05.30,23.10 Т/с «Шаповалов».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40,03.45 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.15 «Детективи».
12.25,04.45 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «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».
20.30,03.35 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу».
(2).
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.40 Х/ф «А я люблю одруженого».
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.50 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.55 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.10,03.30 Погода.
05.20,03.00 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.10
Спорт.
06.50,07.35 Т/с «Леся+Рома».
08.25 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.20 Надзвичайнi
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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».

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 свит»
18.00 «Біографії»
22.10 Х/ф «Заражений» (2)

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

ТРК «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, 22.35 Д/фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.31,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.36 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Дикі порядки»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М\фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори 2012». Передвиборна агітація. Партія Регіонів
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Лисюк Олександр
Михайлович
19.30 «Європейським шляхом»
20.05, 23.05 «Спорт-тайм»
20.18, 23.20 «Надзвичайні події»

«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, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
12.10 «Хай говорять. Картоплянi
лушпайки».
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».
21.10 Т/с «Карпов».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Х/ф «Цар скорпiонiв». (2).
02.30 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.20 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
05.05 Срiбний апельсин.
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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».
02.15 Т/с «Рубiкон».
03.35 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,04.
00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35 Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
8.20, 9.35, 13.55, 22.20, 23.20, 0.30,
1.00 Познайомимось?
8.30,15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
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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.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с «Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45,18.50 Богiня шопiнгу.
12.25, 20.20 Т/с «Зайцев+1».
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.25 УТЕТа тато!
16.00 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.05 Маша та моделi 2.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.15,00.55 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
21.20 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».
07.00 Х/ф «Загiн особливого призначення».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Версiя».
14.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.15,04.
10 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «З-пiд землi». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.25 «Документальний детектив».
06.15,15.55 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.45 «Куб 3».
11.35 Х/ф «Вiддам дружину в
хорошi руки».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».

22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-матерi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Тихий Дон».
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Що саме
шокує вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,21.05 Т/с «Татусевi дочки».
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».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
00.15 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Т/с «Ясновидець».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Становлення українського
нiмого кiно.
04.15 Благославляю i молюся.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Мовчазне божество.
05.00 Вiр менi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.25,14.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
13.10,00.25 Т/с «Кайл XY».
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».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.40 «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, 19.25,
21.55,00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00, 17.05 Д/с «Євразія»
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.3,01.30 «Блискуча година від
М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Велике журі»
22.10 Х/ф «Стули пельку» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
12.10 «Хай говорять. Буча через
Буча».
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 «Говорить Україна»
21.10 Т/с «Карпов».
23.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Х/ф «Обличчя зi шрамом».
(2).
04.05 Т/с «Останнiй кордон».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 «Магія природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д\фільм «Дикі порядки»
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
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
19.10 «Вибори 2012». Передвиборна агітація. Назаренко Клавдія
Дмитрівна
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.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с «Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Беверлi Гiлз-90210. Нове
поколiння».
11.45,18.50 Богiня шопiнгу.
12.25, 20.20 Т/с «Зайцев+1».
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.25 УТЕТа тато!
16.00 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.05 Маша та моделi 2.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.15,00.55 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
21.20 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
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Поїзд поза розкладом».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Версiя».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,02.15,04.1
0 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Акулозавр». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.30 «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 «Арфа для коханої».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Тихий Дон».
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Що саме
шокує вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,21.00 Т/с «Татусевi дочки».
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».
17.50,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
00.15 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Ясновидець».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.15 Зона ночi.
03.15 Народження українського
кiно.
04.20 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Легендарне парi.
04.55 Таїнства Києво-Печерської
Лаври.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.25,14.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
13.10,00.25 Т/с «Кайл XY».
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».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».
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Віктор Ющенко: 28 жовтня на українців чекають
дві кари: ПР і «Батьківщина»
Ситуація, в якій сьогодні перебуває Україна, – одна з найскладніших з
точки зору партійного вибору, партійних пріоритетів. Бо ж на політичній
арені держави серед інших партій – дві «кремлівські тушки», політичні
сили «лівої» орієнтації: Партія регіонів і «Батьківщина». Про це на пресконференції в Чернівцях сказав екс-президент України, лідер партії «Наша
Україна» Віктор ЮЩЕНКО, і закликав українців бути пильними в своєму
виборі та не вибирати зла.

карткою», що дасть змогу зробити найголовніше –
блокувати антиукраїнські, антинародні рішення
Партії регіонів. Найскладніший тест для української
нації, на переконання політика, той, точка відліку
якого, – 28 жовтня – тоді стане зрозумілим, чи
здатна діюча влада провести чесні вибори. Якщо
вибори буде сфальсифіковано, патріотичні сили
застосують інструменти міжнародного впливу.
На противагу «двом карам» – проросійським
Партії регіонів і «Батьківщині» – Ющенко агітує за
проект Патріотичних сил, який полягає у підтримці
українського, розбудові європейської держави, яка

– За жодною з цих партій ви не побачите
тризуба, – каже Ющенко. – Придивіться уважно:
одна з них ігнорує українське, друга – маніпулює
українським. А результат дій цих двох «сіамських
котів» один і той же: страждає українське.
Віктор Ющенко не залишив поза увагою
одіозного мовного закону. За його словами, антинародний, зрадницький закон про мовну політику
прийняли аж ніяк не регіонали, які впродовж десяти років намагалися його просунути в парламенті,
але, не маючи підтримки, не могли цього зробити.
Його нинішнє прийняття – результат голосування
«Батьківщини». Саме цій партії, зауважив політик,
належить 30 голосів «за» з 234.
Віктор Ющенко: «Партія регіонів і
«Батьківщина» – це вибудувані на великих грошах проросійські секти, які гарно
освоїли оманливу політичну технологію».
Найбільшою українською політичною проблемою екс-президент вважає слабку національну
єдність.
– За останні кілька років ми втратили багато
національного, – зауважує Ющенко. – Сьогодні нас
розмінюють дві політичні сили, нам кажуть, що ми,
українці, – єдність протиріч: маємо дві мови, п’ять
історій, різну пам’ять, різні церкви, різну культу-

ру... А причина цього в тому, що на Східній Україні
350 років не знали, що таке держава, а за 10 років
так званої колгоспної п’ятирічки частка неукраїнців
там збільшилася ледь не втричі, відбулася колосальна русифікація за роки комуністів. Щоби знову
об’єднатися, українцям потрібна українська сила
у політиці з єдиною політикою, яка гуртує націю.
Якщо «Наша Україна» набере 40-45 місць у
Верховній Раді, Віктор Ющенко назвав це «золотою

шанує свою мову, історію, національних героїв.
Коментуючи ситуацію можливого обвалу гривні, Віктор Ющенко зауважив, що нині «фундаментальних причин для цього немає, але ситуативні
небезпеки можуть стати фатальними». За його
словами, тоді як уряд, залишаючись «беззубим»,
мовчить, ситуацію спекулятивно розхитують політичні сили.

– Незважаючи на дефіцит бюджету, негативне
сальдо торгівлі та відтік інвестицій, 29 млрд. доларів валютних резервів не роблять їх фатальними.
Натомість для влади психологічний фактор є
найскладнішим, – переконаний Ющенко. – Це не
природно, коли гривня так скаче. Нацбанк і Уряд
мають оперативно реагувати, не тільки впливаючи
на ситуацію, а й гасячи психологічну напругу, що
виникла в суспільстві.
Щодо російсько-українських відносин, Ющенко зауважив, що хронічне напруження в них обумовлене двома обставинами: в РФ ще не народився
політик, який би сприймав українську незалежність
як даність. У Росії немає жодного успішного зовнішньополітичного проекту, якщо там немає України,
тож українське питання в зовнішньополітичному
курсі сусідньої держави завжди стоятиме на першому місці.
За оцінкою Віктора Ющенка, Юлія Тимошенко
є найбільш зручним партнером для Росії, «бо вона
має більші амбіції й легше продається». На підтвердження цього Ющенко нагадав про так звані
московські газові угоди, які назвав «фатальними
й кримінальними», з кількома «причепленими
вагонами корупції». Ці угоди, за його словами,
мають бути скасовані через звернення до Європейського суду.
Щоби виборсатися з ями, в якій сьогодні опинилася Україна, нам потрібен національний курс,
орієнтований на самодостатній енергетичний
баланс. А для цього необхідно домогтися відкритої
економіки, налагодити зв’язки з внутрішніми й
зовнішніми інвесторами, раціонально споживати
природні ресурси, змінити політику виробництва
енергії, в тому числі, освоївши шельф Чорного
моря. Серед зовнішньополітичних питань пріоритетними екс-президент вважає входження України
до зони вільної торгівлі, повернення до процесу
європейської інтеграції.

Любов НЕЧИПОРУК, газета «Версії»

Володимир КЛИЧКО:
«Влада відволікає людей від важливих проблем…»
Всесвітньовідомий боксер Володимир КЛИЧКО, брат
керівника партії «УДАР», кандидата у народні депутати
Віталія Кличка, побував на Буковині. Він відвідав
Новодністровськ, Хотин, Новоселицю та Чернівці.
Спілкуючись з буковинцями, закликав їх не ігнорувати
вибори, бо тільки разом можна здолати корупцію, яка
розкладає Україну зсередини…
6 млн. українців живуть за
кордоном, ще 50% українців
мріють покинути Батьківщину у
пошуках кращого життя.
70% жителів країни не довіряють Верховній Раді. Люди
бояться влади. У цивілізованій
країні таке просто неможливе...

Українці мають
усе і – нічого

– В України є всі умови для комфортного життя, – наголосив Володимир
Кличко. – Адже сама країна географічно
розташована дуже вдало. Її територія
у два рази більша за Німеччину. У нас
є вихід у світ через Чорне море, маємо
такі перлини, як Крим, Карпати. Наша
земля багата на нафту, газ, метан, вугілля… Тобто, у нас є все, аби жити за
європейськими стандартами – якісно та
комфортно, і щоби наші діти та внуки не
прагнули будь-що потрапити за кордон.
Та, на жаль, промисловість, яка дісталася нам від радянських часів, практично
знищена і люди сидять без роботи.

«Розділяй і володарюй»
– так живе влада

– Під час Чемпіонату Європи з футболу політична верхівка європейських
країн проігнорувала запрошення відвідати його. Причина у тому, що в Україні
утискують права людей, існують проблеми зі свободою слова, процвітає
корупція...
Та все ж спорт об’єднав нарешті
Схід і Захід. Але українські політики
продовжують розхитувати країну.
Вони постійно знаходять нові методи
для відволікання людей від нагальних
проблем. І за прикладом далеко ходити
не треба – штучно створена мовна проблема. І доки народ свариться, відстоюючи кожен свою мову, влада приймає
нові антисоціальні закони, дерибанить
бюджет, створює комфортні умови для
себе, коханої…

Мовної проблеми
не існує, зате є
безробіття і бідність!

Цими днями я побував на Закарпатті, – продовжив Володимир. – Те,

що там побачив, мене вразило. Як на
мене, люди, які там живуть, мають
стати прикладом для всієї України!
Бо історично так склалося, що там
пліч-о-пліч мешкають представники
багатьох національностей. Вони дружні, поважають одне одного, ніколи не
сваряться…
Я особисто розмовляю російською – мені це ніхто не забороняє!
Як не забороняють говорити молдавською, угорською чи будь-якою
іншою… Але державна мова повинна
бути одна! Зрештою, більшість людей
усвідомлюють, що мовного питання
не існує, воно надумане. Натомість
говорити треба про інше: про низь-

кий рівень життя, про безробіття,
хабарництво…

Корупцію «живить»
спеціально створена
система

– Дехто вважає, що брати і давати
хабарі, в українців у крові, – зауважив
Володимир Кличко. – Та проблема значно глибша: чиновники створили таку
дозвільну систему, що працює на них.
Люди змушені платити за все – за будьяку найелементарнішу довідку, папір з
печаткою тощо.
Володимир пишається братом, через
те, що протягом восьми років політичної
діяльності Віталій не «прогнувся» і не

«ліг» під жодну політичну партію, хоча
спокусливих пропозицій було чимало.
Боксер впевнений, що у Віталія є чітка
стратегія виконання усіх обіцянок.
Цими днями благодійний
фонд братів Кличків відкрив
109-й дитячий спортивний майданчик. І на цьому Клички зупинятися не збираються. Адже без
якісної освіти та здорової нації
світлого майбутнього у країни
не буде.

Любов КАФАНОВА, «Версії», фото
Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
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Мозаїка зустрічей та спостережень: про музикантів,
поетів, мандрівників і перекладачів фестивалю
Протягом 4-х днів у рамках Міжнародного поетичного фестивалю
«MERIDIAN CZERNOWITZ» відбулося близько 50-ти різнопланових
культурних подій: поетичні вечори, автограф-сесії, концерти,
вистави, нагородження, виставки…

Мегі і Нільсен

Мегі Стерлікова – студентка 3 курсу факультету іноземних мов ЧНУ за спеціальністю
«англо-український переклад». Дівчина грає на
бас-гітарі та співає в гурті «Qu’est-ce que c’est?»
(Кес-ке-се – у чому справа), художниця. А на
фестивалі працювала волонтером з поетом-музикантом із Данії Нільсеном.

Нільсен ( Данія)
Народився безіменним.
Хрещений як Клаус Бек-Нільсен.
Оголошений мертвим 2001 року.
2002-2011: генеральний директор
транснаціональної корпорації« Das
Beckwerk», яка займається розробкою
серійних фотографій, відео-фрагментів,
вистав, опери, інсталяцій, концертів,
музичних альбомів, революцій та інших
історичних подій – і кількох творів художньої літератури.
2011-12: отримав річну заборону на
публічні виступи у Скандинавії.
19 січня 2012: Нільсен або Святий
Нільсен став постлюдиною.
Інформація з сайту фестивалю
Існує безліч версій історії життя Клауса
Бека-Нільсена і міфів про нього. Постать Клауса
Бека-Нільсена була предметом сотень інтерпретацій і навіть академічних досліджень і дисертацій. Але кожна така історія породжувала й
нові міфи. Та не одна з цих історій чи міфів не є
правдою. Саме в цьому нас переконують на особистому сайті Нільсена (Nielsen). І ще одне. Вочевидь, посилюється вплив «світу віртуальної
реальності» на людей, коли аспекти людської
особистості все частіше сприймаються тільки
інформаційно. Духовні цінності перетворюються на щось штучне і другорядне. Чи треба тоді
сприймати постлюдину як перспективу нової
духовності? Не думаю…
– Мегі, як ти стала волонтером фестивалю? Твій вибір поета Нільсена був
запланованим?
– Моя однокурсниця розповіла, що торік
працювала на фестивалі волонтером. Мене це
зацікавило. На початку серпня познайомилася
на сайті з учасниками цьогорічного фестивалю.
Мою увагу привернула незвична біографія поета-музиканта з Данії Нільсена (Nielsen), який
ще 2001 року оголосив себе мертвим. Від 2002
до 2011-го Нільсен не мав імені та підписувався в листах до Юрія Андруховича, який є його
другом, «some body», що означає «якесь тіло».
Крім того, поет спалив усі документи, що засвідчують особу Клауса Бека-Нільсена.
– Нільсен – людина несподівана, в чомусь
непередбачувана, така, що на неї звертають увагу. Чи важко було супроводжувати
таку неординарну особистість? Ви одразу
порозумілися?

– За день до фестивалю мені сказали купити
йому корінь імбиру, а ще за два тижні до цього
знайти білу сукню. Коли ж Нільсен прийшов на
офіційне відкриття фестивалю до Мармурової
зали, то звернув увагу на дівчат-муз у рожевих
сукнях. Йому зразу ж закортіло виступати у рожевій сукні і бути «власною» музою фестивалю.
Якщо відверто, то побачивши його вперше, я
трохи зніяковіла, спілкування спочатку було
трохи напруженим. Та щойно ми заговорили
про музику і я сказала, що теж музикант, у нас
одразу ж виникла перша тема для розмови.
З’ясувалося, що ми з ним слухаємо одних і тих
виконавців. Серед найулюбленіших гуртів він
виділяє «THE TALKING HEADS». Ми навіть заспівали з ним пісеньку, на честь якої названо
гурт, у якому я співаю.
Нільсен – цікава особистість. Він подорожує світом і вільно володіє принаймні чотирма
мовами, крім рідної данської. В активі у нього
англійська, німецька, французька, трохи іспанської, а ще трохи розуміє арабську, перську, бо
свого часу побував в Ірані, Іраку та Афганістані.
Нільсену сподобалися Чернівці, він дуже вражений нашим університетом.
– Чула, що ви своєрідним способом шукали реквізити та вбрання для виступу
на літньому майданчику біля «Sorbonne»...
– Нам треба було знайти для виступу жіноче
взуття на підборах 42 розміру. Звичайно, знайти таке трохи складно. Найперше ми пішли
до театру. Там нам відмовили. Нільсен під час
концерту навіть поскаржився на цю відмову. На

штувати на Цецено останнього дня фестивалю, і
йому дуже сподобалася наша мамалига.
– Фестиваль завершився, гості
роз’їхалися. Чи продовжуєш спілкуватися з Нільсеном та з іншими учасниками
фестивалю?
– Нільсен поїхав 10 вересня. Не думала й
не гадала, що мені буде так цікаво працювати
з ним. Я робила це для душі, для свого задоволення. Крім Нільсена, познайомилася ще з
багатьма чудовими поетами, перекладачами,
організаторами та просто волонтерами. Охоче
займуся цим наступного року, та й Нільсен пообіцяв приїхати ще раз. Він передав мені диски
зі своєї музикою, якщо когось зацікавить, то
я виставлю «Вконтакті» музику разом із його
віршами (тексти до пісень), але англійською
та данською.
– Мегі, фестиваль допоміг тобі вдосконалити мову?
– Не тільки. Робота на фестивалі переконала мене, що я обрала спеціальність, у якій
себе бачу. Перекладач – дуже цікава професія.
– Бажаю тобі на наступному фестивалі бути не тільки волонтером, перекладачем, а й мати персональну виставку
картин і виступ свого гурту «Qu’est-ce que
c’est?».

Василь Махно: «Я –
український поет, який
просто живе за океаном»

А мені, авторові цих рядків, першого дня
фестивалю поталанило зустрітися з Василем
Махном (Україна-США).
Василь Махно — поет, есеїст, перекладач.
Живе у США. Він приїхав до Європи в рамках європейського турне, окрім «MERIDIAN
CZERNOWITZ» брав участь у Форумі видавців
у Львові, літературному фестивалі у Польщі
та фестивалі Бруно Шульца в Дрогобичі. Його

тягучою кров’ю кактуса…»
Диптих про поезію
«В епоху всесвітньої глобалізації та Інтернету неважливо, де ти живеш. Головне – ким
ти сам себе вважаєш, якою мовою пишеш. Я –
український поет», – відповів Василь Махно на
запитання, чому у програмі фестивалю зазначено
«США – Україна» і що все ж таки є первинним.
Літературний герой Василя Махна, боксер з
Бучача «доподорожувався» до Юніонсквер. Побачив світ. А ми, хто так далеко не подорожує, теж
можемо бачити світ завдяки подорожам автора та
його героїв. Боксер, звичайно, не елемент декорації того світу, який він випробував на власному
досвіді. Прототип героя, Стів, свого часу зустрівся
Василеві на 14-й вулиці.
Вулиці без назв… Ілюзія та реальність. І ще,
як зазначив Василь Махно, стереотипи. У кожного свої. Як у голлівудівській історії… Але це мій
погляд на Новий світ…
«може й тому на обкладинці «Схими»
тінь мандрівця, що заходить за схили…»
«Джаз з Орфеєм»

Поет-урбаніст, фотографлюбитель і трішки бард

І ще насолоджуюсь образами, метафорами зі
збірки віршів «Mapewwwo» переможця конкурсу
на участь у «Поетичній прогулянці» від Meridian
Czernowitz Ярослава Гадзінського:
«Опущене зморшкувате обличчя літа
важко вдихає цей важкий пил шахової дошки
помічаючи всі зайві кадри кліпів в кліпаннях
вій,
наприкінці гри чи вже просто поза нею»
Велика шахівниця полів

Ярослав Гадзінський і Василь Махно

Мегі Стерлікова і Нільсен
жаль, я трохи занедужала, мала температуру,
боліло горло, але втрачений голос не завадив
піти до «Реміксу», щоби вибрати гітару для
виступу. А взуття ми все ж таки знайшли у найближчому секондхенді.
Нільсен хотів грати всередині клубу, на
жаль, дозволу на це не дали через те, що то був
сигарний вечір. У гримерці я зустрілася з Юрієм
Андруховичем і переконалася, що й він не до
кінця розуміє спосіб життя Нільсена...
Нільсен – вегетаріанець. У Чернівці він приїхав із застуженим горлом, але ліків не вживає
– тільки натуральні продукти. Ось чому я й шукала імбир до його приїзду. Він надає перевагу
зеленому чаю без цукру, але з медом. А ще він
дуже любить, як я помітила, помідори та огірки,
тож я пригостила його овочами та фруктами зі
свого саду. Одного разу він сказав мені:«I think
maybe it’s time for cucumber» (Гадаю, що вже
час з’їсти огірок). Українську кухню випало ску-

вірші та есе перекладалися польською, англійською, сербською, німецькою, вірменською, російською, румунською та словенською мовами.
Перекладає сучасну польську, американську та
сербську поезії. Належить до Асоціації українських письменників та PEN Club (США).
Слухачі спілкувалися з Василем Махном
(Україна-США) під час автограф-сесії і наступного дня на поетичних читаннях у Художньому
музеї.
«…кілька запитань полишаються без відповіді:
- білий папір - чи легше писати на піску
на камені в повітрі. Бути поетом
книги повітря поетом книги піску
поетом книги пагорба. Легше бути
білими шатами - закресленою літерою важливо бути зерном піску зіницею риби – пам’яттю рослини -

Поет-урбаніст, трішки бард, фотограф-любитель.
Народився на Чернігівщині.
Мешкав у Ніжині, Києві та Вроцлаві.
«Почав писати вірші на початку 2000 року.
Любов до поезії несподівано прийшла через
безневинне шкільне захоплення органічною
та неорганічною хімією. Тому поезія для мене
була ланцюгом необоротних хімічних дослідів і
реакцій. Вже потім я дрейфував у бік містики та
урбанізму. Справжнім творчим стимулом для розвитку мене яко піїта була Ніжинська літературна
студія та смолоскипівське літературне середовище. Ось така от генетична модифікація. А щодо
вподобань, то це дуже великий пласт: починаючи
з Мацуо Башьо (перша книга поезії, серйозно
прочитана та осмилена, через яку спонтанно й
почалася моя творчість) й закінчуючи величезним житловим масивом сучасної української та
зарубіжної літератури».
Інформація з АЖ - інтернет-видання про
сучасне мистецтво
«Зроби так, щоб я почав вірити
не лише в те, що бачу за вікном.
натільні хрестики висотних кранів
давно розчинилися під тонким пір’ям
кислотних жар-птиць
кожної скороминущої осені…»
Камери спостережень
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Відбір на «Червону руту»
почався

Туристичні трофеї, що
стимулюють до подорожей
Завдяки туристичному проекту, який діє в Україні вже
понад 5 років, любителі подорожувати батьківщиною
дізналися про понад 250 маловідомих пам’яток у різних
куточках України. Та придбали їхнє зображення у вигляді
дерев’яних марок. Серед них – і Резиденція
буковинських митрополитів та Вірменська церква
Св. Апостолів Петра і Павла у Чернівцях...

Якщо не вдалося купити ТМ на місці,
відсилайте фотопідтвердження того,
що ви відвідали дане ТМ-місце на мейл
info@turystycni-marky.
com.ua і ви

15 країн збирають
туристичні
марки

Туристичні марки (ТМ) вперше
з’явилися в Чехії у
1998 році й відтоді
стали популярними у сотень тисяч
колекціонерів Чехії, Словаччини,
Польщі, Австрії – загалом п’ятнадцяти
країн Європи. Україна у
цьому проекті бере участь
від 2007-го року.
ТМ – це дерев'яне кружальце із зображенням певної туристичної атракції, архітектурної, історичної або
природної пам’ятки: замок, монастир,
храм, музей, монумент, вершина гори, національний парк тощо. ТМ відрізняється
від звичайного сувеніра тим, що відіграє
роль трофея – на підтвердження того, що
мандрівник відвідав даний об’єкт. Адже в
іншому місці купити її неможливо. Наприклад, ТМ, присвячену музею «Писанка»
у Коломиї, можна придбати лише у цьому
музеї.
Кожна ТМ має свій номер, а разом
вони утворюють систему з кількох сотень
туристично-маркових місць у всій країні.
Подорожуючи, мандрівники-колекціонери одночасно збирають ТМ і беруть участь
у колекційній грі. Нині в Україні вже існує
майже 250 ТМ-місць, а в майбутньому

отримаєте право придбати ТМ поштою.
проект має охопити всі
туристично цікаві об’єкти країни.

Де можна придбати ТМ?

Кожна ТМ має продаватися щонайближче до зображеного на ній об’єкту: у
квитковій касі, сувенірній крамниці, церковній лавці, турінфоцентрі тощо. Якщо
таких зручних місць немає – у кав’ярні,
готелі або й узвичайному сільському
магазині.
Ціна ТМ є однаковою для всіх – 18 грн.
Але це тільки для ТМ з однаковими зображеннями. Винятком є односторонні ТМ, що
продаються на точках, які належать до
організації «Замки Тернопілля» – замки
у Збаражі, Вишнівці, Теребовлі тощо.
Це комунальне підприємство, для якого
діють високі податки, тому їхні марки
коштують 20 грн).

Користь туристичних
марок

Перш за все – це втіха для туристів.
Адже автентичні некитайські сувеніри
додають звичайним подорожам азарту
«полювання на трофеї». А додатковим
елементом гри є можливість отримати
преміальні марки за зібрані десятки ТМ та
вибороти призи у різноманітних конкурсах, які проводять організатори проекту.
Крім того, проект ТМ допомагає у популяризації маловідомих пам’яток не тільки серед українців, але й серед іноземців.
А що більше розголосу, то важче владі
«забути» про пам’ятку, яка перебуває у
скрутному становищі…
Любителі подорожей можуть
отримати детальнішу інформацію на
сайті www.turystycni-marky.com.ua

Руслана, Олександр Пономарьов, Ані Лорак,
Сестри Тельнюк, Марія Бурмака, Віктор Павлік, Катя
Чілі, Альоша, гурти «ВВ», «Брати Гадюкіни», «Сестричка Віка», «Скрябін», «Тартак», «Піккардійська
терція», «Плач Єремії», «Танок на майдані Конго»,
«Мертвий півень», «Кому вниз», «Брати Блюзу»,
«Гайдамаки»… А чи знаєте, що їх єднає? Усі вони
були відкриттям фестивалю «Червона рута».
Нагадаємо, уперше фестиваль «Червона
рута» відбувся саме у Чернівцях 23 роки тому.
Перший день фестивалю припав на 17 вересня
1989 року.
Нині молоді виконавці готуються до відбіркового конкурсу ХІІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона
рута», який відбудеться 10 – 11 листопада 2012
р. Прослуховування пройдуть у Чернівецькому
обласному центрі естетичного виховання «Юність
Буковини» (вул. Червоноармійська, 5) та у Центральному палаці культури м. Чернівці (Театральна площа,
5). Журі оцінюватиме молодих артистів у жанрах:
український автентичний фольклор, поп- і сучасна
танцювальна музика, акустична, рок-та інша музика. Переможці отримають право виступати у фіналі
«Червоної рути», який відбудеться наступного року
у Києві.
Разом з професіоналізмом, критеріями відбору у
жанрах поп-, рок-, сучасної танцювальної, акустичної
та іншої музики є новизна, сучасність, оригінальне
творче обличчя, індивідуальність і неповторність
виконавців, поєднані з українською національною
визначеністю музики і виконання.

Вл. інф.

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Мозаїка зустрічей та спостережень: про музикантів, поетів,
мандрівників і перекладачів фестивалю
Час серця (Herzzeit)
від Петра Рихла

Під час Міжнародного поетичного фестивалю посол Німеччини
в Україні Крістоф Вайль від імені
німецького президента Йоахіма
Гаука вручив Петру Рихлу нагороду — орден «За заслуги перед
ФРН». Цієї осені має вийти друком
книга Петра Рихла і Лариси Цибенко «Листування Пауля Целана
з Інґеборґ Бахманн». Петро Рихло
перекладав лише листи Целана,
а Лариса Цибенко – тільки листи
Бахманн.
«Herzzeit» – поезія Пауля Целана у виконанні
Петра Рихла та Марка Бєлорусця. Локація: Будинок
Пауля Целана

Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ»
стартував, мандрував, дарував,
дивував, читав, співав, презентував і, нарешті... завершився.
Незабутні моменти, амбіційність, несподівані відкриття,
яскраві події, творчі зустрічі, зрештою, емоційність. ІІІ фестиваль
був дійсно незрівнянним. Як і
попередні.
І не варто шукати, чого бракувало цьому фестивалю, адже
кожен міг знайти те, що йому було
співзвучним.
Уже, між іншим, почалася
підготовка до наступного фестивалю. І він теж матиме прихильників, критиків, перспективу і
продовження…

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»,
фото автора
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Версі ї

Хліб, що годує і може вбити

рошно на вміст бактерій і деякі види
захворювань, що вражають зерно, а
також визначають вміст необхідної
кількості білка, клейковини та дотримання інших нормативів, є надія хоча
б на мінімальний контроль.

Думаю, що вам не раз доводилося, купувати хліб, який
виявлявся глевким, погано пропеченим або з тріщинами,
чи з підгорілою скоринкою… Ви його придбали, принесли
додому й з’їли за вечерею. А такі буханці взагалі не мали би
потрапляти до продажу, бо що в’язкість м’якої частини, а що
надмірна запеченість ззовні – брак. А скільки разів особисто
вам доводилося вже наступного після купівлі хліба дня
виявляти на ньому цвіль? Вірогідно, що безліч, бо ж нині хліб
пліснявіє швидко – не встигнеш й оком змигнути.
Фахівці в один голос стверджують:
це – наслідки низької рентабельності
хлібопекарської справи: виробники
використовують для випічки хліба
борошно нижчої якості. За інформацією об’єднання «Укрхлібпром», сьогодні в хлібопеченні вже практично
не використовується борошно з першосортної пшениці: ГОСТи дозволяють брати борошно з третьосортного
зерна з підсортуванням 4 і 5 сортів.
На Чернівецькому хлібокомбінаті – найбільшому в
області підприємстві – виробнику хлібобулочних виробів
– кажуть, що найближчим
часом цін на свою продукцію
не підвищуватимуть. Але одразу додають, що утримувати
стабільну ціну на хліб стає
дедалі важче, бо ж вартість сировини, енергоносіїв постійно
зростає. На це жаліються й
інші хлібопекарі. Тож чи може
бути впевнений пересічний
покупець, що, купуючи звичний сорт хліба за звичною ціною, завтра не придбає «кота
в мішку» з борошна нижчого
сорту?
Нинішній стандарт на зерно для
випікання хліба на порядок гірше від
ГОСТів, які були прийняті в Радянському Союзі. Приміром, за союзним
стандартом у пшениці 3 класу вміст
клейковини (оригінальний комплекс,
який утворюють білки пшениці при
набуханні) повинен бути не меншим за
24%. У стандартах, чинних сьогодні,
лише 18% клейковини. А саме завдяки
їй тісто й виходить пружним і пухким.
Отримати хліб високої якості з борошна зі зниженою кількістю клейковини
неможливо, тож виробники знайшли
вихід: застосовувати спеціальні добавки.

Якщо хліб надто
кришиться, краще від
нього відмовитися

Як не прикро, та неякісний хліб,
який не тримається купи, а занадто кришиться, або ж із цвіллю, яка
з’являється занадто швидко, – справа
не так незвична, як буденна.
Ще 20 років тому хліб випікали
за стандартним рецептом із борошна, дріжджів, цукру, солі та води.

09584

Тісто для хліба підходило 4 години, а
нині цей процес значна кількість виробників скоротила до 50 хвилин. А
щоби тісто дійшло швидше, до нього
додають хлібопекарські «поліпшувачі» – L-цистеїн, ферменти амілазу й
ксиланазу, ацетат кальцію і тіосульфат
натрію. Всі вони – чиста хімія. Так, наприклад, тіосульфат натрію застосовується як фіксатор при проявленні
фотографій, для видалення слідів
хлору після відбілювання тканин,
а також при витяганні срібла з руд.
«Покращений» хліб виходить
великим зовні й порожнім усередині.
Розпізнати небезпечний «покращений» хліб можна, якщо стиснути
буханець: добрий хліб неможливо
стиснути більше, ніж удвічі, а «покращений» легко стискається в кілька
разів, оскільки дуже пористий.
Ще одна ознака «поліпшеного»
хліба – він дуже кришиться при на-

призвела до зниження врожайності зерна на території від
Іспанії до Румунії, а британські
врожаї страждають від надмірних опадів. Європейський
урожай пшениці може стати
найменшим за останні 5 років.
Це викличе скорочення кінцевих запасів сезону 2012-13 до
10,9 млн. тонн, що є найнижчим
рівнем резервів від 1999 року.
Ціна на продовольчу пшеницю
на торгах NYSE Liffe в Парижі
вже зросла на 35%. Тому й не
віриться, що наші виробники
продають нам хліб за старими
цінами. Швидше за все, вони
підняли ціну за рахунок зниження якості.

буханку наскрізь. Коли ми з’їдаємо
шматочок такого хліба, ці гриби в нашому організмі починають розмножуватися, спричиняючи інтоксикацію.
Мікотоксини не виводяться
з організму, осідаючи в нирках
і печінці. З часом це може позначитися на нервовій і кровоносній системах, імунітеті.
Крім зараженого зерна, неякісними можуть виявитися вода й дріжджі.
Бо ж часто виробники замішують тісто
на звичайній воді з-під крана без жодних фільтрів. Крім того, не всі хлібні
дріжджі безпечні для організму, вважають гастроентерологи. Більшість
із них – штучного походження, тож
чужорідні нашому організму й стають

Коментар заступника начальника управління у справах захисту
прав споживачів у Чернівецькій області Надії КУТИНІНОЇ
– Якість хлібобулочних виробів нормується державними стандартами.
Її оцінюють за органолептичними показниками та масою виробів. Органолептично (на вид, смак і запах) визначають форму хліба, колір і зовнішній
вигляд скоринки, смак і запах, еластичність, пористість, свіжість м’якушки
й повну масу виробів. Смак, свіжість, запах, хрускіт (його наявність або
відсутність) визначають дегустацією; колір м’якуша, пористість, промішування – візуально на зрізі хліба; еластичність м’якуша – надавлюванням
пальцем на зріз хліба; повну масу виробів – одночасним зважуванням не
менше 10 штук.
У Чернівцях сьогодні, на нашу думку, проблема неякісного хліба не
стоїть: за перше півріччя до управління у справах захисту прав споживачів
області надійшла лише одна скарга. Бо і монополіст на ринку хлібопродуктів – ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», і приватні хлібопекарі нині
роблять ставку все ж таки на якість: удосконалюють технології виробництва, пропонують споживачу нові сорти хліба.
Найпоширеніше порушення, яке ми виявляємо – менша за норму вага.
Споживач має знати, що у хліба є термін придатності. Для пшеничного – 24 години з часу випікання, житнього – не
більше двох діб. Не відповісти на запитання, чи хліб свіжий, продавець не має права. Дата його вироблення, година
виймання з печі записані в документації. Накладну надають на вимогу покупця.

різанні. Тож, якщо ви зіткнулися з
тим, що нарізавши буханець, на столі
замість скибок виявилися самі крихти,
краще надалі не купувати цей сорт
хліба даного виробника.
Урожай зернових культур в
Європейському Союзі, третьому за величиною виробнику в
світі, швидше за все, не зможе
полегшити світовий дефіцит
пропозиції. Посушлива погода

Купили свіжий хліб,
а вже за добу він
«порадував» вас
зеленою пліснявою

Жоден хлібзавод не застрахований від того, що борошно, яке надійшло для випічки, не містить грибів,
з яких, власне, й складається цвіль.
Це – мікотоксини, які є продуктами
життєдіяльності грибків і з’являються
в наших буханцях ще на етапі зростання зерна й через неправильні умови його зберігання. А недобросовісні
виробники підсилюють ріст грибів у
хлібі, недостатньо пропікаючи його –
тоді він важитиме більше, а виробник
зекономить на борошні.
Ці грибки надзвичайно життєздатні: витримують температуру понад
400 градусів і виживають в Антарктиці.
Тому не гинуть при випічці, обробці в
мікрохвильовці й не бояться заморожування. Побачити гриби в хлібі ми не
можемо. Навіть зрізавши цвіль, ви не
позбудетесь її, бо грибниця пронизує

своєрідним ґрунтом для розмноження
вірусів і бактерій, що паразитують у
людині.

Бережіть здоров’я:
їжте якісний хліб!

Не весь хліб неякісний і не все
зерно з цвіллю, проте випадки потрапляння його в продаж, на жаль,
не поодинокі. Тож майте на увазі,
що, вживаючи в їжу неякісний хліб,
ви шкодите власному здоров’ю, бо
щоразу ще на крок наближаєтеся до
виникнення багатьох важко виліковних захворювань органів дихання й
крові, й навіть раку.
Щоби знизити ймовірність купівлі
«шкідливого» буханця, краще не
купувати хліб на ринках і в хлібних
кіосках – найчастіше тіньові міні-пекарні збувають туди свою продукцію.
Магазини ж, як правило, найчастіше
купують хліб на великих заводах,
бо ті забирають черствий хліб назад. Оскільки в більшості великих
хлібопекарських підприємств є свої
лабораторії, які перевіряють бо-

За високої кислотності й
температури +37 градусів за
Цельсієм у хлібі може утворюватися «картопляна паличка». Це бактерія, яка осідає
на зерно, відтак потрапляє в
борошно, а за сприятливих
умов розвивається в готових
хлібобулочних виробах. У процесі життєдіяльності бактерія
виробляє токсичні речовини,
які можуть викликати розлад
шлунково-кишкового тракту, головний біль, астматичні
захворювання. Ознаки зараження хліба «картопляною
паличкою»: фруктовий запах
і липкість м’якуша – якщо хліб
заминати, він стає схожим на
тісто.
Домашні хлібопічки, які нині
користуються попитом у чернівчан,
– теж не вихід, бо ж продукти для
випічки ті самі: борошно, вода й
дріжджі.
Щоби все ж таки придбати якісний хліб, експерти радять, перш за
все, уважно оглянути буханці, що
лежать на піддоні: якщо вони різні
за величиною, зі вм’ятинами, тріщинами або напливами, швидше за
все, цей хліб випекли з порушенням
санітарних правил. Скоринка має
бути хрусткою. Хліб не повинен пахнути кислим. Вибираючи білі сорти
хліба, в тому числі батони, натисніть
на середину буханця пальцем: добре
пропечений хліб не злипається, а відразу відновлює форму.
Якщо хліб запліснявів, краще
відразу ж запакувати його і винести
з квартири на смітник. У жодному разі
не підносьте такий хліб до обличчя –
спори гриба можуть проникати до організму через ніс і осідати в легенях,
а також через ранки на шкірі потрапляти в кров. Навіть якщо ви обрізали
цвіль або намагалися засушити такий
хліб, цвіль нікуди не зникне.
С е р е днь о с т а т ис т ич ний
українець з’їдає 90 кілограмів
хліба за рік, в той час як м’яса
– лише 31 кілограм.
Раз на місяць, купивши хліб, залиште його на столі на три доби. Якщо
за цей час буханець не запліснявіє
ні зовні, ні в середині, значить, хліб
виготовлений з якісного борошна.
Враховуючи, що виробник закуповує
борошно тоннами, існує ймовірність
того, що приблизно місяць (поки не
закінчиться партія борошна) ви будете їсти якісний хліб.
Білі сорти хліба пліснявіють частіше, ніж чорні. До того ж під час очищення зерна в борошні вищого сорту
залишається менше поживних речовин. Тому темний хліб корисніший.
І насамкінець: не зберігайте хліб
у поліетиленовому пакеті: тепло й
закрите середовище є найбільш оптимальними умовами для дозрівання
грибів. Найкраще хліб зберігається в
глиняній хлібниці з отворами для повітря, де буханець «дихає», не засихає й
зберігає аромат. Можна зберігати хліб
у хлібниці з лози, металевій чи пластиковій, а можна просто загорнути хліб у
полотняний рушник.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.35 Тема дня.
06.30 Православний календар.
06.35 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.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20,12.50,15.30 Погода.
09.35 Книга.ua.
09.55 «Легко бути жiнкою».
11.00 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.
12.55 Крок до зiрок. Євробачення.
13.40 Х/ф «Молода гвардiя».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
16.25 Х/ф «Зимовий ранок».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
Всеукраїнське об`єднання «Свобода».
19.30 Свобода вибору.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«Зеленi».
20.50 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 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф «Мала церква».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Немає краю милосердя».+
02.35 ТелеАкадемiя.
03.40 Х/ф «Молода гвардiя».
04.55 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.05 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 Снiданок
з «1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
10.40,11.25 Т/с «Слiдаки».
11.50 «Знiмiть це негайно».
12.55,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.05 «Криве дзеркало».
16.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
18.25 Т/с «Склiфосовський».
20.15 «Давай, до побачення».
21.30 «Чотири весiлля 2».
23.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.05 Х/ф «Монгол». (2).
02.20 Х/ф «Битва за царство:
Малайськi хронiки». (2).
04.05 «Слiдаки».
IНТЕР
05.30,23.10 Т/с «Шаповалов».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40,03.20 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.15 «Детективи».
12.25,05.05 «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».
20.30,03.10 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу».
(2).
01.10 Х/ф «Любов одна».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.30 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.15,06.40,02.15,03.30 Погода.
05.20,03.05 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.15
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.20 Надзвичайнi
новини.
10.35,16.35 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
15.20,22.45 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
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00.00 Факти. Пiдсумки дня.
00.15 Т/с «Кодекс честi 3».
02.20 Т/с «Полiцейська академiя».
03.40 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 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
22.15 Політична кухня
3.00 Анатомія культури
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
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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 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.50 Тема дня.
06.30,06.45,07.20,07.40 Країна
on-line.
06.40 Вчимося разом.
06.50 Православний календар.
06.55 Хазяїн у домi.
07.25 ТехноЕра.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.20,13.25,15.30,17.05
Погода.
09.30 Д/ф «Шахтарський герцог».
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.30 Х/ф «Юнга Пiвнiчного флоту».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Викуп».
17.15 Шляхами України.
17.35 Жарт з Г. Хазановим.
1 8 . 3 5 К о н це рт н а п р о г р а м а
«Мелодiя двох сердець».
20.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,23.15 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.55 Д/ф «Дерев`янi храми України. Закарпаття».
03.10 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.25 Концертна програма до Дня
мiста Херсон.
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 «Шiсть кадрiв».
10.45,11.30 Т/с «Слiдаки».
11.55 «Знiмiть це негайно».
13.00,18.25,04.55 «Iлюзiя безпеки».
14.10 «Криве дзеркало».
16.40 «Росiйськi сiмейнi драми».
17.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Я, робот».
22.50 «Добрий вечiр 2».
23.55 Трилер «Сiм життiв». (2).
02.15 Х/ф «Монгол». (2).
04.05 «Слiдаки».

IНТЕР
05.35 Т/с «Шаповалов».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.15 «Детективи».
12.25 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Подробицi. Неформат».
2 1 . 0 0 « Ф е с т и в а л ь : В ел и к а
Рiзниця в Одесi».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.30 Х/ф «Фiрма». (2).

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.45,02.05,03.20 Погода.
05.20,02.55 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.05
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.40 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Морськi дияволи».
15.25,22.35 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
23.50 Факти. Пiдсумки дня.
00.05 Т/с «Кодекс честi 3».
01.10 Голi i смiшнi.
02.10 Т/с «Полiцейська академiя».

вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55,20.10 «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 «Один день»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 Т/с «Зграя»
22.10 «Пряма відповідь»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
12.10 «Хай говорять. Рай у
куренi».
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 «Говорить Україна».
21.10 Т/с «Карпов», 4 с.
23.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Х/ф «Малхоланд Драйв».
(3).
03.50 Т/с «Останнiй кордон».
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 «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Гладіатори
в природі»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори – 2012» Передви-

28 вересня

03.30 ПроЦiкаве.
04.25 Мiранок.

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

ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00,
4.30 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.35
Гороскоп
6.45, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 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,
19.25,21.55, 00.25 «Погода»
07.55,17.55,20.10 «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 свит»
18.00 Т/с «Зграя»
22.10 Х/ф «Падіння комети» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Країна 03».
12.10 «Хай говорять. Генiй i
злодiйство».
15.35,02.30 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».
19.25 Футбол. Прем`єр-лiга.
«Шахтар» (Донецьк) - «Днiпро»
(Днiпропетровськ).
21.20 Т/с «Iнтерни».
22.00 Х/ф «Розлучення поамериканськи». (2).
00.10 Х/ф «Ноттiнг Хiлл». (2).
03.00 Ласкаво просимо.
04.05 Т/с «Останнiй кордон».
05.00 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 «Магія природи»
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, 01.35 Д/фільм «Все про
їжу»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»

понеділок
четвер
борна агітація. Ліберальна партія
України
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Бауер Михайло
Йозефович
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.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с «Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45,18.50 Богiня шопiнгу.
12.25,20.20 Т/с «Зайцев+1».
12.50,20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.25 УТЕТа тато!
16.00 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.05 Маша та моделi 2.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.15,00.55 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
21.20 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
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Двiчi народжений».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Версiя».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,21.45,00.00,03.30,04.
50 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.25 Х/ф «Кiднепiнг».
04.00 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
05.20 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
05.15 «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 «Доторкнутися до
неба».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
01.15 Т/с «Доктор Хаус».
02.05 Т/с «Комiсар Рекс».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Х/ф «Великий атракцiон».
04.20 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Що саме
шокує вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.35 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,21.00 Т/с «Татусевi дочки».
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».
19.30,01.30 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
00.15 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с «Ясновидець».
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.05 Зона ночi.
03.20 Пристрастi навк ол о
символiки.
03.40 Справа про возз`єднання.
04.10 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.30 Скiфи.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Майстер музи.
04.55 Тася.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.25,14.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
13.10,00.25 Т/с «Кайл XY».
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».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
16.30 «Красен світ»
17.35 «Ради і громада»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Комуністична
партія України
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Спіжавка Степан
Георгійович
19.30, 02.40 «Палітра»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х/фільм

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с «Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.45 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Богiня шопiнгу.
12.25 Т/с «Зайцев+1».
12.50 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.25 УТЕТа тато!
16.00 Досвiдос.
16.40 Дайош молодьож!
17.05 Маша та моделi 2.
17.45,19.55 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.50,00.55 БарДак.
20.55 Мiстер Трололо.
21.35 Слава зi Славєком
Славiним.
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».
06.45 Х/ф «Сашка».
08.30 «Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Вiдображення».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Версiя».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.30,19.00,03.15,04.35 «Свiдок».
19.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
23.30 Х/ф «Пограбування на
Бейкер-стрiт». (2).
01.45 Х/ф «Винищувач». (2).
03.45 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».
05.50 Х/ф «Законний шлюб».
07.15 Х/ф «Арфа для коханої».
09.15 Х/ф «I падає снiг».
17.50,22.00 «Вiкна-новини».
18.00 Х/ф «Джентльмени удачi».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.10 «ВусоЛапоХвiст».
01.10 Х/ф «Доторкнутися до
неба».
02.45 «Вiкна-спорт».
02.55 Х/ф «Валентин i Валентина».
04.20 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Будтато».
05.55 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.45 Очевидець. Що саме
шокує вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,21.00 Т/с «Татусевi дочки».
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».
17.50,22.05 Т/с «Воронiни».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа».
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Т/с «Ясновидець».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,03.55 Зона ночi.
03.10 Зiрка Вавiлова.
04.00 Третя влада.
04.45,05.00 Зона ночi. Культура.
04.50 Сумний П`єро.
04.55 Цiна повернення.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.25,14.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 5 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
13.10,00.25 Т/с «Кайл XY».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «КВН».
21.35 «Жiноча лiга».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.50 Шустер-Live.
09.35 Школа юного суперагента.
11.35 Iспит для влади.
12.15 Зелений коридор.
12.25,18.10 Погода.
12.30 Х/ф «Бiлий Бiм Чорне
вухо».
15.25 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Бенефiс О. Воробей.
18.15 Свiт атома.
18.35 Золотий гусак.
19.05 Бенефiс Ю. Гальцева та
Г. Вєтрова.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Україна iнновацiйна.
21.45 Смiшний та ще смiшнiший.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Ультра. Тема.
00.10 Погода.
00.15 Д/ф «Форпост».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Кабмiн: подiя тижня.
01.50 Свiт атома.
02.15 Д/ф «Цареградська таємниця».
02.40 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.40 ТелеАкадемiя.
04.45 Фестиваль сучасної української пiснi «Молода Галичина».
05.30 М/с «Сандокан».
* «1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.35 «Справжнi лiкарi 2».
07.35 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
08.00 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.15,10.40 М/с «Чiп i Дейл».
11.05 Мелодрама «Класнi мужики».
19.30 «ТСН».

20.15 «Операцiя краса 2».
22.00,03.55 Мелодрама «Прощання Слов`янки».
00.00 Мелодрама «Ванечка».
02.00 Трилер «Сiм життiв». (2).
05.25 «Добрий вечiр 2».
IНТЕР
04.55 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.05 «Україно, вставай!»
11.00 Т/с «Подарунок долi».
17.50 «Фестиваль: Велика
Рiзниця в Одесi».
20.00,03.55 Подробицi.
20.30 «Майдан`s 3». Фiнал.
23.00 «Великий бокс. Олександр Устiнов vs. Курбат Пульов».
00.20 «Великий бокс. Олександр Повєткiн vs. Хасим Рахман».
01.40 Х/ф «Поганi хлопцi 2». (3).
ICTV
05.25,05.45 Погода.
05.30 Факти.
05.35 Свiтанок.
05.50 Iнший футбол.
06.20 Козирне життя.
07.05,03.35 М/ф «Скубi Ду 3:
таємниця починається».
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Година пiк».
21.00 Х/ф «Хто я?»
23.55 Наша Russia.
00.45 Голi i смiшнi.
01.40 Х/ф «Стандартна процедура». (2).
04.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,19.25,01.55 «Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,0
0.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,1
0.55,13.55,16.10,17.20,17.55,19.
20,23.40,00.25,00.55,02.35,03.3
5,04.35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00

«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
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».
19.35,02.10 «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, 0.35
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.55, 17.10,
21.50, 22.55, 0.30 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, 16.55, 17.25, 21.40,
22.50 Гороскоп
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 4.15 Х/Ф «Мольєр»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.30 Х/Ф «Доставка завтра авіапоштою»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55,
14.40,18.40, 21.40 ,00.40 «Погода»
07.05, 11.55 «Сад. Город. Квітник»
07.40,09.30, 11.50, 16.50, 17.50,
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25 ,19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiтовий рекорд української пiснi.
07.15 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Футбол України.
УТ-1.
09.00,16.25 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Золотий гусак.
09.55 Крок до зiрок. Євробачення.
10.35 Країну - народовi!
10.55 Сам на сам.
12.20 Караоке для дорослих.
13.10 Шеф-кухар країни.
14.05 Культурно-мистецький
арсенал.
16.30 Дiловий свiт. Тиждень.
17.10 Зiрки гумору. В. Вишневський, брати Пономаренки, О.
Ширвiндт, М. Державiн.
18.45 «Мама i син». Концертна
програма Вiтаса.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф «Мандрiвка в рай».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Д/ф «Блокадна вiра».
03.15 Х/ф «Брат i сестра».
05.00 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я».

* «1+1»

06.15 М/ф «Загублений свiт».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.20,10.45 М/с «Чiп i Дейл».
11.10 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
12.00,04.00 Х/ф «Сахара».
14.50 Бойовик «Я, робот».
17.30 Комедiя «Таксi 3».
19.30,23.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Мiй зможе 2».
22.15 «Свiтське життя».
00.15 Мелодрама «Компенсацiя».
02.15 Мелодрама «Ванечка».

09.00 ,17.00 «Малятко»
09.40,19.10, 00.50 «Вулиця
Святкова, 1»
12.25,23.30 «Один день»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 Х/ф «Вогонь, вода та...
мідні труби»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Напівсвітло» (2)

19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Панчук Петро
Володимирович
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Телемеридіани»
23.30 Д/фільм «Дорогами українців»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.25 М/ф «Ну, постривай!»
09.35, 11.00 Т/с «Iнтерни».
10.00 Додому на свята.
12.10,03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 9».
13.10,04.35 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
14.10 Т/с «Злочин буде розкрито».
17.10, 19.20 Т/с «Засiб вiд
смертi».
19.00,03.30 Подiї.
21.30, 23.30 Х/ф «Любов Надiї».
01.30 Х/ф «Свiй-чужий». (2).
03.00 Щиросердне зiзнання.

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 М/с «Ллойд у космосi».
07.10 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.30 М/с «Чорний плащ».
10.30 Дикi та смiшнi.
10.55 Т/с «Хто у домi господар?»
11.35,13.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.40 ТЕТ 2.0.
14.05 Мiстер Трололо.
14.55 Х/ф «Агент Кодi Бенкс 2.
Пункт призначення - Лондон».
16.55 Х/ф «Оптом дешевше 2».
18.55 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2. Вторгнення Срiбного
Серфера».
20.55 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
22.00 Альо, директор?!
23.00 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
00.50 Х/ф «Список клiєнтiв».
(2).
02.20 До свiтанку.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 17.05 Д\фільм «Дорогами
України»
07.00, 14.00, 18.05, 21.55, 00.00
- «Погода»
07.05, 12.30, 15.45, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Ключ до самопізнання»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ
мандрів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.15, 22.40 Д/фільм «Біографії»
17.35, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Українська
партія «Зелена планета»

30 вересня
IНТЕР

04.55 М/с «Вiнкс 2-4».
06.30 «Великий бокс. Олександр
Устiнов vs. Курбат Пульов».
07.30 «Великий бокс. Олександр
Повєткiн vs. Хасим Рахман».
08.30 «Глянець».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Свати бiля плити».
11.35 Спецпроект «Люди свiту»
М. Саакашвiлi.
12.35, 21.00 Т/с «Вiд любовi до
кохання».
20.00,02.40 «Подробицi тижня».
23.20 «Що? Де? Коли?»
00.35 Х/ф «Презумпцiя вини».
03.25 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

06.25,06.45 Погода.
06.30 Факти.
06.50 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
08.45 Дивитися всiм!
09.50 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Максимум в Українi.
13.50 Х/ф «Хто я?»
16.40 Х/ф «Година пiк».
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф «Година пiк 2».
21.25 Х/ф «Година пiк 3».
23.20 Наша Russia.
00.15 Х/ф «Вiдчайдушний месник».
02.10 Iнтерактив. Тижневик.
02.25 Х/ф «Люблю тебе, чувак».
04.05 ПроЦiкаве.
04.25 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».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11.
15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.10,
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».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.10 «Технопарк».

11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
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».
04.40 «Велика полiтика».

ТВА

6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 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, 17.25, 21.40, 23.50
Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
12.30, 16.50, 5.30 Про казки
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.00, 3.30 Х/Ф «Потяг на Юму»
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 ,09.30,11.20,12.55,14.40,1
8.30,20.50 «Погода»
07.05,11.25 «Хендмейд»
07.30,15.15 «Малятко»
07.50 «Один день»
08.10, 09.35, 11.50,16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15,20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Малятко»
13.00, 01.30 «Блискуча година

812

теле Версі ї
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НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 1 5 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.15 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
11.30 «Речовий доказ». Мiсiя
майора КДБ.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Велике кохання».
15.00 Т/с «УГРО 2».
19.00 Т/с «Крутi береги».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «На лезi бритви». (2).
02.15 «Речовий доказ».
03.20 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.20 М/ф «Бременськi музиканти».
06.00,01.45 Х/ф «Земля
Саннiкова».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.45 «Зваженi i щасливi 2».
15.15 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
2 2 . 5 5 Х / ф « Д ж е н тл ь м е н и
удачi».
00.50 «Детектор брехнi 2».
03.15 Х/ф «Дорослi дiти».
04.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Останнiй акорд».
07.05 Знову разом.
08.00 Хочеш? Спiвай!
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.00 Готуй.
11.00 Пiкнiк.
11.55 Новий погляд.
12.55 Т/с «Воронiни».
16.50 Х/ф «Пожежний пес».
19.00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк».
21.00 Х/ф «Скарб нацiї».
23.20 Х/ф «Скарб нацiї: Книга
таємниць». (2).
01.55 Спортрепортер.
02.00 Х/ф «Рейчел виходить
замiж».
03.50 Т/с «Ясновидець».
04.30 Зона ночi.
04.35 Українцi Вiра.
05.15,05.25 Зона ночi. Культура.
05.20 Обожнена.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Меч у каменi».
11.55 Х/ф «Останнiй телегерой».
13.55 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Жiноча дружба».
17.00 Т/с «Найкрасивiша».
19.00 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Корабель».
01.25 Х/ф «Легенда про три
ключi».
03.00 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.40 Х/ф «Пригоди принца Флоризеля» (1)
17.00 «Музична програма» (рум.
мов.)
18.10 «Служба порятунку 101»
21.00 «Від Черемошу до Пруту»
23.55 «Один день»
00.25 «Погода»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00,04.40 Срiбний апельсин.
06.30 Подiї.
06.50 Х/ф «Близнюки».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00, 20.30 Т/с «Iнтерни».
16.00 Т/с «Бiгль».
18.00, 19.30 Т/с «Засiб вiд
смертi».
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ментовськi вiйни
5» (2).
02.10 Х/ф «Царство горгулiй».
(2).

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д\фільм «Дорогами
України»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.20 «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 «Зелений БУМ»
12.00 Д/фільм «Світ мандрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
22.00 «Телелітопис краю»

22.25 Д/фільм «Світ мандрів»
00.40 «Палітра»
01.50 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Дорогами українців»
04.30 «Акценти»

ТЕТ

06.00 ТЕТ 2.0.
06.20 М/с «Перерва».
06.45 М/с «Ллойд у космосi».
07.10 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.35 М/с «Чорний плащ».
10.00 М/ф «Незнайка на Мiсяцi».
10.15 М/ф «Покемон назавжди».
12.00 Х/ф «Агент Кодi Бенкс 2.
Пункт призначення - Лондон».
14.00 Альо, директор?!
15.00 Х/ф «Оптом дешевше 2».
17.00 Х/ф «Фантастична четвiрка
2. Вторгнення Срiбного Серфера».
19.00 Мiстер Трололо.
19.50 БарДак.
20.50 Дайош молодьож!
21.55 Слава зi Славєком
Славiним.
22.00 Х/ф «Випускний». (2).
23.45 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.35 Дурнєв+1.
02.00 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 2 5 Т / с « Од н о го р аз у в
Ростовi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Палiй.
12.00,03.10 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.05 Т/с «Крутi береги».
19.00 Т/с «Каменська 4».
22.50 Х/ф «Ударна група». (2).
00.55 Х/ф «Шаблезуба тварюка». (3).
02.25 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.40 «Правда життя».

СТБ

05.30 М/ф: «Жiл-Бил пес», «Бобик в гостях у Барбоса», «Пес
у чоботях», «Таємниця третьої
планети».
07.00 Х/ф «Запасний гравець».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.05 «Караоке на Майданi».

11.10 «МайстерШеф 2».
15.05 «Х-фактор 3».
19.05 «Екстрасенси ведуть
розслiдування».
20.10 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi».
00.20 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
01.25 Х/ф «Акселератка».
02.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Останнiй акорд».
06.40 Знову разом.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 Хочеш? Спiвай!
09.20 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскару».
10.20 ЛОЛ.
12.05 Т/с «Щасливi разом».
16.25 М/ф «Iван Царевич i Сiрий
вовк».
18.15 Х/ф «Скарб нацiї».
21.00 Х/ф «Скарб нацiї: Книга
таємниць». (2).
23.20 Х/ф «Буря в Арктицi». (2).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Т/с «Ясновидець».
03.00,04.20 Зона ночi.
03.05 Четверта хвиля.
04.25 Вище за небо.
04.55 Митрополит Дмитро Могила.
05.20,05.40 Зона ночi. Культура.
05.25 Solo-Mea.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Меч у каменi».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Останнiй телегерой».
12.15 «Реальнi дiвчата».
14.10 «Дiм на заздрiсть усiм».
15.10 Т/с «Найкрасивiша».
19.00 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.00 Т/с «Корабель».
01.25 Х/ф «Легенда про три
ключi».
04.25 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584
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Осіння ягода для
здоров’я і… схуднення
Стиглі, соковиті сині, жовті, червоні сливи – прикраса
для будь-якого стола. Крім чудових смакових якостей, слива
володіє і багатьма цілющими й лікувальними властивостями.
Адже ця ягода насичена вітамінами, мінералами і необхідними
речовинами для життєдіяльності організму.
Слива – чудовий жовчогінний і сечогінний засіб, вона виводить зайву рідину
і солі, знімає набряки. А це особливо
корисно літнім людям та людям з надмірною вагою. Корисно їсти цей фрукт при
гастриті, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, для профілактики і лікування
недокрів’я.
Сливи корисні для тих, хто страждає
закрепами. Це натуральне проносне
треба з’їдати щодня по 10-12 ягід вранці
натщесерце і ще кілька разів, не змішуючи
їх з іншою їжею.
Свіжий сливовий сік з м’якоттю допомагає нормалізувати кислотність шлунка,
вживається під час дієтотерапії виразкової хвороби.
У сливі чимало фруктози і сахарози,
яблучної та лимонної кислот. У смачних
м’ясистих плодах більше мінеральних
речовин, ніж у яблуках і грушах. Серед
найважливіших – калій, фосфор, натрій,
кальцій, пектин. Останній допомагає
вивести з організму радіонукліди, солі
важких металів і канцерогени.
У чорних сливах багато вітаміну В2

(рибофлавіну), необхідного для зміцнення нервової системи та поліпшення
білкового обміну. Слива особливо багата
на вітамін Р і речовини Р-вітамінної дії, які
сприяють зниженню кров’яного тиску і
зміцнюють кровоносні судини. До того
ж, вітамін Р добре зберігається навіть
при переробці. Доведено, що сливи (особливо чорнослив) допомагають виводити
з організму холестерин, тому їх корисно
вживати при атеросклерозі, захворюваннях жовчного міхура, гіпертонії.

Будьте обережні!

Сливи та сливовий сік не можна вживати при підвищеній кислотності шлункового соку, матерям, які годують грудьми –
у немовляти може бути пронос і посилене
утворення газів у кишечнику.

Народні рецепти

* При гіпертонії і хворобах нирок
пийте сливовий компот – у ньому багато
калію.
* Для очищення організму пийте
вранці натщесерце свіжий сливовий сік
без цукру.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною
площею 191,70 кв.м з господарськими будівлями та спорудами з
прилеглою земельною ділянкою площею 0,2500 га., кадастровий
номер 7321086700:01:003:0328, що належать на праві власності
Москалюк Олені Теофілівні (м. Чернівці, вул. Заньковецької, 5/3,
код 2097424941). Місцезнаходження майна: вул. Садова, 91, с.
Тарашани, Глибоцького р-ну, Чернівецької області. Житловий
будинок Літ.А, літня кухня літ.Б, гараж літ.В, сарай літ.Г, навіс літ.Д,
вбиральня літ.Е, сарай літ.Є, Ж.З, колодязь №1, огорожа №2,3,4.
Житловий будинок літ.А складається з: підвал – 26,30кв.м, 1 поверх складається з: коридор – 14,7кв.м, 1-а кімната – 20,5кв.м,
2-а кімната – 17,8кв.м, 3-а кімната – 19,20кв.м, ванна – 8,7кв.м,
кухня – 21,10кв.м, Мансарда складається з: коридор – 16,3кв.м,
1-а кімната – 16,3кв.м, веранда – 14,4кв.м, 2-а кімната – 16,40кв.м.
Фундаменти – бетон, стіни – цегла, шлако-блок, дошка, дах – оцин.
жерсть, шифер. Електропостачання в наявності. Земельна ділянка
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд. Майно належить боржнику на підставі: Свідоцтва про право
власності на нерухоме майно серія САВ №554513 від 09.11.2007
року, державного акту на земельну ділянку ЯЕ № 329655 від
04.09.2007 року.Стартова (початкова) ціна – 363016,00 грн.
(без ПДВ) (договір № 2612085 від 18.07.12)Гарантійний внесок
– 18150,80 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:АТ „Український іноваційний банк”
(м. Чернівці, вул. Головна, 89).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 10 жовтня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Тарашани, в приміщенні сільської ради.
Остаточний термін подачі заяв 10 жовтня 2012 р. до 11:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється
протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р
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. 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

Версі ї

* При каменях у сечовому міхурі народні цілителі радять приймати камедь
(смолу) сливового дерева 2-3 рази на
день по 1-2 ч. л. Камені в нирках лікують
також сумішшю з 100 г камеді, залитих
літром білого вина. Камедь повинна повністю розчинитися у вині, і тоді засіб
приймають по 50 мл 3 – 4 рази на день за
півгодини до їжі.
* При болях у попереку: 25 г подрібнених у порошок ядер кісточок сливи залити склянкою горілки, настояти 7 днів,
процідити. Натирати хворі місця.
* Свіжі та сушені сливи (особливо
чорнослив), а також компоти і соки з
м’якоттю рекомендуються при запорах і
атонії кишечника.
* Листя рослини теж вельми корисне.
Воно багате на вітамін С та фітонциди.
Відваром листя з оцтом змочують застарілі
виразки на шкірі. Використовують відвар
і під час випадання волосся: 1 ст. ложку
листя заваріть склянкою окропу, дайте
настоятися годину, процідіть і втирайте
в голову.
* Для лікування стоматиту використовують відвар листя сливи домашньої: 20
г сухої сировини заливають 1 склянкою
гарячої води, кип’ятять 15 хвилин, проціджують і доводять об’єм рідини до кипіння. Коли остигне – настоєм полощуть рот.
* При кровоточивості ясен: свіже подрібнене листя рослини залити червоним
сухим вином, настоювати 3 тижні, періодично струшуючи рідину. Потім процідити, відтиснути суміш і полоскати нею рот.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.»
проводить прилюдні торги з реалізації арештованого
нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Однокімнатна квартира малосімейного типу загальною площею
22,70 кв.м. на п’ятому поверсі цегляного житлового
будинку. Квартира розташована за адресою: м. Чернівці,
вул. Комарова, 9/62.,та належить Юрбаш Ганни Михайлівни (с. Валява, Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
, код 2140013422). Квартира складається з 1-ї кімнати
– 11,10кв.м, кухні площею – 5,70кв.м, ванної кімнати площею – 2,50кв.м, коридору – 2,00кв.м, комори – 0,30кв.м,
квартира обладнана балконом – 3,70/1,10кв.м, висота
приміщень – 2,50кв.м. Матеріал зовнішніх стін – цегла,
матеріали перекрить – залізобетон, в наявності центральне водопостачання та водовідведення, газопостачання,
опалення центральне, електроосвітлення. Технічний стан
квартири характеризується як добрий. Майно належить
боржнику на підставі Договору купівлі-продажу серії АБН
№590056 від 18.08.2000р. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 105549,60 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612071від 20.06.12)Гарантійний внесок – 5277,48
грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед: ПАТ «ЕРСТЕ БАНК», м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 160. 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 08 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за
адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2АОстаточний
термін подачі заяв 08 жовтня 2012 р. до 09:00 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 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.
Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою:
м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка, загальною площею
0,2500 га, кадастровий номер 7321082700:01:006:0900 площею 0,2500 га, цільове призначення якої
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві власності Чорноус Людмилі Володимирівні (м. Чернівці, вул. Першотравнева, 11/10,
код 2681216306). Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Коровія. Майно
належить боржнику на підставі: Державного акту на земельну ділянку ЯЕ № 340775 від 03.04.2008
рокуСтартова (початкова) ціна – 157464,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612086 від 18.07.12)Гарантійний внесок – 7873,20 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед:ПАТ „Банк Фінанси та кредит” (м. Чернівці, вул. Головна, 84).По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.Гарантійний внесок вноситься на
поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26
Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 08 жовтня
2012 р. об 15:00 год. за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Коровія, в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 08 жовтня 2012 р. до 14:00 год. Остаточна оплата за
придбаний об›єкт по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 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. 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 «НИВАВ.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна: ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 60,0кв.м. Майно
знаходиться за адресою: Чернівецька область, м.
Кіцмань, вул. Озерна,12 та є власністю Теренович
Ж.А. (м. Кіцмань, вул. Озерна,12). Одноповерховий
будинок, висота приміщень – 2,60м, фундаменти –
бетонні стрічкові, стіни, перегородки – цегляні не
поштукатурені, перекриття, покриття – дерев’яне,
дах – шатровий, залізо – оцинковане, підлоги –
дерев’яні, прорізи дерев’яні, внутрішнє опорядження просте, штукатурка, інженерне забезпечення
– газ, електропостачання. Будівля перебуває в
доброму технічному стані. Земельна ділянка не
приватизована. Майно є власністю боржника на
підставі договору дарування від 19.03.1988р. Інші
дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 78390.00
грн. (без ПДВ) (договір № 2612018 від 12.03.12)
Гарантійний внесок – 11758.50 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Універсал Банк», м. Чернівці,
вул. Стасюка,11По 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 11 жовтня 2012
р. об 15:00 год. за адресою: м. Кіцмань, в приміщенні
ВДВС Кіцманського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 08 жовтня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом
семи банківських днів з дня затвердження протоколу
про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37318001002806в ГУДКУ в Чернівецькій
обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291 одержувач:
ВДВС Кіцманського районного управління юстиції.
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. 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

13

оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Несподівана зустріч зі старим колегою Стрільцем
може змінити ваше уявлення про бізнес у цілому та заробіток грошей, зокрема. Ви станете більш творчими
та креативнішими. Зорі віщують переломний момент в
особистому. Цей момент покаже всю цінність і значимість
вашого сімейного союзу.
У вашому серці буде плутанина. Під впливом обставин і тиском слів ваші почуття кидатимуться з вогню
у полум’я. Якщо хтось і здатний остудити цю пожежу, так
це родич-Риба. Візьміть за правило своєчасно реагувати
на професійні запити.

Якщо щось і здатне нашкодити вам у роботі, так
це власна імпульсивність і надмірна емоційність. Зірки
радять з тактом ставитися до подій і колег. Якщо вам
потрібно буде ухвалити важливе рішення, порадьтеся з
близьким другом Овном.

РАК

Зірки радять не поспішати з рішеннями: часу і сил
вистачить на те, щоби закінчити всі справи. Високий
життєвий тонус і вражаюча працездатність спонукають
до звершень. Для відпочинку зараз не найкращий період. Якщо ви ще не зустріли свою любов, то придивіться
до знайомого-Козерога.

ЛЕВ

Нині ви потребуєте одобрення правильності обраного шляху. Не шукайте підказок ззовні, а краще
прислухайтеся до внутрішнього голосу - тільки в нього
є відповіді на всі ваші запитання. Якщо у вас є діти, вони
дадуть привід для гордості. Не найкращий час для інвестиційних проектів.

ДІВА

Якщо хочете звернути на себе увагу протилежної
статі, змініть зовнішню холодність на палку відвертість. Професійне життя піде у гору: ваша заповзятливість і прагнення знайти до кожного клієнта індивідуальний підхід позначаться на фінансових показниках
та кар’єрному зростанні.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Якщо вам не вистачає знань, можете сміливо попросити кваліфікаційний майстер-клас у колеги-Скорпіона.
Відмінний період для інтер’єрних перетворень у квартирі,
плануванні, розширенні або купівлі житла. Не виключено,
що хтось із давнього оточення закоханий у вас.

Зірки не рекомендують демонструвати партнерові
свою незалежність. Можлива сварка. Щоби якісно
виконувати роботу, спочатку розберіться з усіма незавершеними справами. Вам належить чимало витрат, але
всі вони будуть вельми приємними і викличуть чимало
радості.

Ваші професійні амбіції зростуть. Однак, перш ніж,
озвучувати свої задумки керівництву, піддайте їх ревізії та критиці з боку колеги-Риби. Справжніми ліками
від поганого настрою стане фізичне навантаження:
спорт чи генеральне прибирання квартири.

Якщо ви хочете, щоб ваші кар’єрні мрії збулися вже
завтра, то сьогодні доведеться докласти чимало зусиль
для їх реалізації. У вас відкриється феноменальна фінансова інтуїція – не пропустіть можливості отримати за
її допомогою додатковий дохід.

Велика кількість справ викликатиме легке запаморочення. Однак успішна реалізація кожного з них зміцнить
вашу професійну репутацію і принесе матеріальні бонуси.
Любовний гороскоп подарує казкову зустріч, здатну викреслити з серця всі минулі симпатії.

Тиждень не буде абсолютно спокійним, але турбот у вас значно зменшиться. Такий стан справ стане
можливим завдяки чоловіку-Раку, здатному взяти на
себе частину ваших проблем. Не нехтуйте фруктами,
вітамінами і повноцінним сном. Ділова поїздка дозволить
проявити ділові якості.
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Державна реєстрація нормативно-правових актів – гарантія належної
діяльності органів державної влади та захисту прав людини
Одним із основних напрямів роботи Головного управління юстиції у
Чернівецькій області є державна реєстрація нормативно-правових актів,
яка полягає у здійсненні правової експертизи нормативно-правових
актів Чернівецької обласної державної адміністрації, її управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів, а також територіальних органів
центральних органів виконавчої влади (суб’єктів нормотворення)
щодо їхньої відповідності Конституції України, Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до
неї, міжнародним договорам України, згода на обов›язковість яких
надана Верховною Радою України, а також з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини.
Протягом І півріччя 2012 року Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області здійснено правову
експертизу 42/7 поданих на державну
реєстрацію актів, з них: *зареєстровано
21/7 нормативно-правовий акт, у тому
числі 7 розпоряджень Чернівецької
обласної державної адміністрації; *відмовлено в державній реєстрації 4/0
актів; *повернуті, як такі, що не підлягають державній реєстрації 12/0 актів

і *повернуті без державної реєстрації
для доопрацювання 5/0 нормативноправових актів.
На сьогодні Головне управління юстиції у Чернівецькій області проконтролювало приведення у відповідність
до вимог чинного законодавства всіх
нормативно-правових актів суб’єктів
нормотворення, які подавалися на
державну реєстрацію, що свідчить про
важливість даної роботи.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ
Стаття 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» (далі – Закон) визначає, що з метою реалізації
творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також
займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка
не заборонена законом.
Підприємства, установи та організації за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів або за
рішенням місцевої ради за рахунок
власних коштів, у разі необхідності,
створюють спеціальні робочі місця
для працевлаштування інвалідів,
здійснюючи для цього адаптацію
основного і додаткового обладнання,
технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених
можливостей інваліда.
Відмова в укладенні трудового
договору або в просуванні по службі,
звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу
роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком
випадків, коли за висновком медикосоціальної експертизи стан здоров›я
інваліда перешкоджає виконанню
професійних обов›язків, загрожує
здоров›ю та безпеці праці інших осіб
або продовження трудової діяльності
чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров›я інвалідів.
Забезпечення прав інвалідів на
працевлаштування та оплачувану
роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється
шляхом їхнього безпосереднього
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звернення до підприємств, установ,
організацій чи до державної служби
зайнятості (стаття 18 цього Закону).
Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де
настала інвалідність, з урахуванням
побажань інваліда, наявних у нього
професійних навичок і знань, а також
рекомендацій медико-соціальної
експертизи.
Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов›язані
виділяти та створювати робочі місця
для працевлаштування інвалідів, у
тому числі спеціальні робочі місця,
створювати для них умови праці з
урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати
інші соціально-економічні гарантії,
передбачені чинним законодавством, надавати державній службі
зайнятості інформацію, необхідну
для організації працевлаштування
інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість
та працевлаштування інвалідів у
порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в

Відповідно до пункту 15 постанови
КабМіну України від 28 грудня 1992 №
731 «Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади» органи виконавчої
влади зобов’язуються направляти для
виконання нормативно-правові акти
лише після їх державної реєстрації та
офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативноправові акти вважаються такими, що
не набрали чинності, і не можуть бути
застосовані.
На сьогодні не всі суб’єкти нормотворення, які реєструють нормативноправові акти в Головному управлінні
юстиції у Чернівецькій області, мають
можливість ввести посаду юрисконсульта і навіть наявність останнього
не завжди може забезпечити відповідність прийнятих нормативно-правових
актів вимогам чинного законодавства, а
тому процедура державної реєстрації,
тобто незалежна правова експертиза,

установах, організаціях, державна
служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою виконання
роботи вдома. Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських
робіт за їхньою згодою.
Згідно із статтею 18-1 вищезазначеного Закону, інвалід, який не
досяг пенсійного віку, не працює,
але бажає працювати, має право бути
зареєстрованим у державній службі
зайнятості як безробітний.
Рішення про визнання інваліда
безробітним і взяття його на облік
для працевлаштування приймається
центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих
ним рекомендації медико-соціальної
експертної комісії та інших передбачених законодавством документів.
Державна служба зайнятості
здійснює пошук підходящої роботи
відповідно до рекомендацій медикосоціальної експертної комісії, наявних у інваліда кваліфікації та знань,
з урахуванням його побажань.
Державна служба зайнятості
може за рахунок Фонду соціального
захисту інвалідів надавати дотацію
роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі
зайнятості, а також проводити професійну підготовку, підвищення
кваліфікації і перепідготовку цієї
категорії інвалідів.

Юрій МІНТЕНКО, голова
Координаційної ради молодих
юристів при
ГУЮ у Чернівецькій області

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
головного спеціаліста відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та
освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області
(тимчасово, на період знаходження основного працівника у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року або стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не менше 5 років, знання державної
мови та ПК.
державного виконавця відділу державної виконавчої
служби Сокирянського районного управління юстиції Чернівецької області.
Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з
Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками
посад, основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, без стажу роботи, знання державної
мови та ПК.
головного спеціаліста відділу державної реєстрації актів
цивільного стану реєстраційної служби Хотинського районного управління юстиції (на період знаходження основного
працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку).

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

є своєрідною гарантією забезпечення
належної діяльності органів державної
влади та захисту прав людини.
Для запобігання порушенням законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів органи юстиції у Чернівецькій області здійснюють
планові, позапланові, виїзні планові та
безвиїзні перевірки. За І півріччя 2012
року органами юстиції в Чернівецькій
області проведено 1703 такі перевірки,
під час яких порушення ст. 188-41 КУпАП
не були виявлені.
Цього року запроваджена адміністративна відповідальність за порушення
законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів. Так, згідно
із статтею 188-41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових
актів, які відповідно до закону підлягають
державній реєстрації, направлення на
виконання нормативно-правових актів,
що не пройшли державної реєстрації та

не опубліковані в установленому законом
порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз›яснень у будь-якій
формі, що встановлюють правові норми,
– тягнуть за собою накладення штрафу на
керівників органів, нормативно-правові
акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від тридцяти
до п›ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510
до 850 грн.
При порушенні законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів уповноважені посадові особи
органів юстиції зобов’язані складати
протоколи про адміністративні правопорушення щодо керівника органу,
нормативно-правові акти якого, відповідно до закону, підлягають державній
реєстрації, а в разі його відсутності - щодо
особи, яка виконує його обов›язки, згідно
з відповідним розпорядчим документом
цього органу.
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Добре пиво робить диво:
пиво сила – спорт могила

Українці п’ють. І п’ють багато. Вже навіть дітей у школах
перевірятимуть на алкоголізм та наркоманію. Та, мабуть, цього не досить.
Потрібні ще фестивалі, які рекламують пінні слабоалкогольні напої.

На другому пивному фестивалі в Чернівцях,
який організувала броварня «Наше пиво», зібралося багато людей. Серед присутніх були і

зросла аж на 15%. Саму цифру статистика боїться
озвучувати.
– Шкода пива полягає і в тому, що хронічний

Ірина НІМІЖАН, начальник
відділу реєстрації нормативноправових актів, систематизації
законодавства, правової роботи та
освіти ГУЮ у Чернівецькій області

Укрдержреєстр розширює свої функції:
впроваджується система державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень

Верховна Рада прийняла, а Президент України підписав Закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації», тож триває робота
щодо вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Сам факт запровадження зазначеної системи гарантуватиме зміцнення в Україні
інституту власності як основи ринкової економіки.
На сьогодні на виконання наказу
Мін’юсту від 7.09.2011р. № 2074/5 «Про
структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру та з питань
банкрутства» (зі змінами) та з метою якісного надання адміністративних послуг у
відповідній галузі створено 583 структурні
підрозділи територіальних органів юстиції,
що забезпечуватимуть реалізацію повноважень служби у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно.
Всі вони забезпечені відповідними приміщеннями, вживаються заходи з підключення цих органів до зовнішніх мереж передачі
даних і створення точок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно. Практично завершена робота із заповнення вакансій державних реєстраторів
речових прав, здійснюється облаштування
цих структурних підрозділів і забезпечення
їх усім необхідним. Варто згадати і низку
тренінгів для працівників, які займаються
питаннями держреєстрації речових прав на
нерухоме майно, із залученням до цього процесу провідних науковців у сфері цивільного
та земельного права.
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Чернівецькій області є структурним підрозділом територіального органу
Міністерства юстиції України, що забезпечує
реалізацію повноважень Укрдержреєстру.
Відділ державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно реєстраційної
служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області підпорядкований та підзвітний керівнику реєстраційної служби. У своїй
діяльності відділ керується Конституцією та
Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Мін›юсту та Укрдержреєстру.
Головними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у
сферах державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та внесення на розгляд
Укрдержреєстру пропозицій з формування
та реалізації політики у зазначених сферах.
Відповідно до покладених на нього завдань, відділ державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно *узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його повноважень, готує
пропозиції щодо її вдосконалення та подає
їх на розгляд Укрдержреєстру; *здійснює
контроль за організацією роботи реєстраційних служб районних, Чернівецького
та Новодністровського міських управлінь
юстиції; *організовує роботу, пов›язану із
забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно; *здійснює заходи з підвищення
ефективності роботи у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно
та з *підвищення кваліфікації працівників
органів державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно, проводить відповідні
наради, семінари; *розробляє та надає
Укрдержреєстру пропозиції щодо усунення
суперечностей між актами законодавства
та заповнення прогалин у ньому.
Завдяки співробітництву Державної
реєстраційної служби України і компанії
«Кімонікс Інтернешнл ІНК», яка діє в рамках проекту Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та
національна конкурентоспроможність»,
13 працівників реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Чернівецької
області взяли участь у навчальних тренінгах для працівників реєстраційних служб у
сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їхніх обтяжень, що
забезпечить належний рівень застосування на практиці одержаних знань, умінь та
навичок.
Усі прийняті співробітники, які, відповідно до покладених на них службових
обов›язків, мають виконувати функції
державного реєстратора прав на нерухоме майно, пройшли відповідне навчання
в Чернівецькій філії ДП «Інформаційний
центр», і для кожного з них замовлені
атрибути доступу та засоби електронного
цифрового підпису.

Дмитро ГРОССУ, головний спеціаліст
відділу державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно ГУЮ у
Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України

таке, не містить алкоголю. Але трохи згодом додала, що там його дуже малий відсоток:
– Я не думаю, що пиво варто відносити до
спиртних напоїв, – безапеляційно заявила п. Надія.
І як основний аргумент додала: пиво тут сертифіковане і пив-бар гарантує його якість.

Національні напої українців –
узвар і квас

– В українських традиціях нічого подібного не
було, – стверджує Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук . – Пивні фестивалі влаштовувалися в
Німеччині, де їм уже сотні років, щось подібне існує
в Чехії. А у нас воно, так би мовити, взято десь збоку, пришито білими нитками. Значно органічнішим
для українців був би фестиваль узвару – справжнього національного безалкогольного напою. А на
сході України – фестиваль квасу, колись же українці
виробляли дуже багато його сортів. Є в нас й інші
чудові напої, і це все можна робити теж дуже весело, з іграми, конкурсами та співами. Скажімо, цими
днями у Луцьку відбувся фестиваль вареників, на
Полтавщині – фестиваль галушок. У Борщові, що
на Тернопільщині, є фест борщу. І це чудові речі,
бо все це – наше українське. А щодо фестивалів
пива, то тут є певні сумніви. Хоча, в будь-якому
випадку, кожне покоління має право на свої свята.
Та все ж, коли організовуються подібні фестивалі,

буковинські спортсмени, і депутати, і нинішні
очільники міста.
Програма першого дня пивного фесту виглядала… «спортивною». Чи ж поєднується спорт з
пивом? – питання риторичне. «Спортсмени» змагалися у випиванні літра пива, місцеві богатирі на
зігнутій руці тримали на час бочку з пивом вагою 63
кг. Відвідувачі мали можливість відчути себе справжніми ковбоями, стрибаючи на бичках, а любителі
рибалки закидали вудочки до басейнів з рибою.
Було весело і прикольно!
Пиво – слабоалкогольний напій, що
отримується шляхом спиртного бродіння.
Мільйони людей насолоджуються ним,
вважаючи себе істинними його поціновувачами, щоправда, переплутуючи любительство із залежністю.
На фесті виступав дует «Писанка», чернівецька команда «Майданс». Завершився перший
день святковим салютом. Другий – був значно
скромнішим на заходи, проте основна розвага
залишилася незмінною: пиво пінилося в бокалах,
багато і скрізь.
Відвідувачі фестивалю позитивно відгукувалися про нього – казали, побільше б таких заходів.
Натомість одиниці обурювалися, висловлюючи
своє незадоволення загальним споюванням.
Та й справді, чи є потреба у таких фестивалях?!
Адже українці за алкоголізмом не пасуть задніх… А
пивний алкоголізм, до речі, найважче лікується.
Куди не кинь оком – скрізь неприхована реклама найгірших людських звичок.
Але ж чому дивуватися, коли в усіх українських супермаркетах та крамницях красиві пляшки алкоголю займають найбільш
козирні місця. Тоді як у таких же торгових
точках Австралії вони заховані дуже далеко: не знаючи про них, їх і не знайдеш.

Наркотик, що
викликає агресію

Шкідлива дія пива на людей, особливо ж підлітків, очевидна. А саме хмільний напій доступний
їм за ціною. Та й найбільшу перевагу серед слабоалкогольних напоїв тінейджери віддають, незаперечно, пивним напоям. За останні роки кількість
підлітків, які страждають від пивного алкоголізму,

алкоголізм внаслідок його вживання розвивається
в чотири рази швидше, ніж від будь-якого іншого
напою, – б’є на сполох Ігор ЛАЗУК, лікар-нарколог чернівецького обласного наркологічного
диспансеру. – Адже людина, яка отримує щодня
певну дозу спиртного, почувається більш упевнено
і не помічає того, що вже перебуває в глибокій залежності від нього.
Хронічний алкоголізм від пива розвивається в чотири рази швидше, ніж від
будь-якого іншого алкогольного напою.
За словами фахівця, вживання алкоголю,
і пива також, призводить до важких наслідків:
відмирання клітин головного мозку, порушення
нормального функціонування спинного мозку,
спричинює такі захворювання, як цироз печінки,
гастрит, гепатит, підвищення артеріального тиску.
Крім того, останні дослідження наркологів засвідчують, що алкоголь викликає агресію в людей в
особливо жорстокій формі.
Майже половина українських дітей п’є
алкоголь. 1% дітей наркологи ставлять
діагноз «алкоголізм», а на кожні 8 дітей
в Україні припадає одна точка продажу
спиртних напоїв та цигарок. Причому,
багато таких точок розташовано поблизу
навчальних закладів.
За три місяці 2012 року українські правоохоронці зафіксували 3,5 тисячі фактів розпивання
підлітками спиртного та куріння у громадських
місцях. Щодо людей, які продали дітям цигарки й
алкоголь, складено лише 1,3 тисячі протоколів.
Надія Максимюк, керівник закладу «Наше
пиво» та один із засновників фестивалю запевняє,
що живе пиво, а вони, мовляв, виготовляють саме

варто подумати – з якою метою вони створюють і що
після них залишиться. І будьте певні: окрім стійкого
запаху хмелю не залишиться нічого.
Із заключною тезою історика важко не погодитися. Бо ж ніби й свято було, й програма його була
насичена, й заробітки власника броварні росли як
піна на хмільному напої. Навіть керівництво міста
не оминуло цієї «високоідейної» імпрези – урочисто
відкрило захід, на якому спортсмени, танцюристи,
поважні творчі колективи в один голос стверджували: свято гарне, потрібне, цікаве, креативне,
яскраве… Та чомусь жоден з них не сказав, що на
наступний пив-фест приведе свою дитину… А чом
би й ні! Це ж так цікаво: пиво, що ллється рікою,
захмелілі молодики, відбірні матюки контингенту,
що завітав на свято...
«Пий пиво – будеш спритним і дужим як Іван
Гешко, Микола Лабовський, Наталка Лупу», – гучно заявляли організатори алкогольного фесту в
Чернівцях, долучивши поважних спортсменів до
«свята».
І свято вдалося на славу. Про це, як ніхто
інший, добре знають мешканці прилеглих до «Нашого пива» будинків, бо ж кому, як не їм, знати, що,
намулившись напою з хмелю і солоду, любителі
«гострих відчуттів» не чекали, доки звільниться
постійно зайнята (і зрозуміло чому!) вбиральня
пабу. Учасники свята не комплексували й справляли нужду там, де вбачали прийнятне для цього
місце: хто за першим рогом, хто біля клумби, а кому
й пощастило забігти до під’їзду…
Якщо такі свята з прославляння пива стануть
традиційними, ризикуємо голови з мізками розміняти на бочки з пивом!

Лідія КИРИЛЮК, Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»,
cвітлини з сайту sportbuk.com
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Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить
прилюдні торги з реалізації арештованого конфіскованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – нежитлове приміщення гаража загальною
площею 25,3 м2, яка належить на праві власності Матеящук М.В.
(65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 15, Чорноморська виправна
колонія № 74, код 2619620021), Правовстановлюючі документи:
Свідоцтво про право приватної власності ЯЯЯ №249167 від
21.09.2005р. виданого виконавчим комітетом Заставнівської міської
ради. Місцезнаходження майна: Чернівецька область, м. Заставна,
вул. Бажанського, 8Д. Нежитлове приміщення гаража загальна
площею 25,30кв.м., висота поверху – 2,10м. Фундаменти – стрічкові
бетонні, стіни – цегла, покрівля – односкатна, азбестоцементні листи,
прорізи – ворота металеві, стіни оздобленні внутрішньо – штукатуркою
з наступним вапняним білуванням, стеля підшита фанерними листами,
підлога бетонна. Земельна ділянка неприватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 23629,00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612120від 12.09.12)Гарантійний внесок – 3520,72 грн без
ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна,
вул. Чорновола, 7/3; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Гоголя, 3/16; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. І.
Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя,
3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської
обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок;
Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців,
1/1.ЛОТ № 2 - нежитлове приміщення офісу загальною площею 14,9
м2, яка належить на праві власності Матеящук М.В. (65017, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 15, Чорноморська виправна колонія № 74, код
2619620021). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право
приватної власності від 08.06.2007р. виданого виконавчим комітетом
Заставнівської міської ради. Місцезнаходження майна: Чернівецька
область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2А. Приміщення розташовані
в одноповерховій прибудові до чотириповерхової будівлі готелю літ.А.
Знаходяться в незадовільному технічному стані, занедбані потребують
ремонтних робіт, а саме: підсилення цегляних стін стальними стяжками, ремонт штукатурки, зовнішніх прямолінійних укосів, штукатурки фасадів та внутрішніх стін з наступним фарбуванням. Приміщення
забезпечені окремим входом з вулиці та мають вигідне місце розташування в районі активної ділової, адміністративної та комерційної діяльності. Фундаменти стрічкові, бетонні, стіни – цегла, перекриття –
деревяне, покрівля – односкатна, азбестоцементні листи, підлоги –
бетонна, керамічна, вікна – деревяні, двері – металопластикові.
Опалення – електроконвектор. Фізичний знос на рівні – 45%. Земельна ділянка неприватизована.Стартова (початкова) ціна – 64253,00
грн. (без ПДВ) (договір № 2612121від 12.09.12)Гарантійний внесок
– 9573,69 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; Казнодій О.В. - Тернопільська
обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька
обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 7/3; Стефюк І.С. - Чернівецька обл.,
м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м.
Заставна, вул. І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м.
Заставна, вул. Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м.
Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький
р-н, Тернопільської обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна,
вул. Січових Стрільців, 1/1.ЛОТ № 3 - нежитлове приміщення № 9
загальною площею 46,1 м2, яка належить на праві власності Брус
М.Г. (м. Харків, пров. Вишневий, 16, Качанівська виправна колонія №
54, код 2460518269). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про
право приватної власності від 08.06.2007р. виданого виконавчим
комітетом Заставнівської міської ради. Місцезнаходження майна:
Чернівецька область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2. Нежитлові приміщення загальною площею 46,10кв.м, складаються з: кладова 2-35
площею – 7,6 кв.м, кімната – 2-36-31,6кв.м, коридор 2-37 – 4,10кв.м,
душова 2-38 – 1,7кв.м, туалет 2-39 – 1,10кв.м, які розташовані на 2
поверсі чотириповерхової будівлі готелю літ.А і складають 2/100
ідеальної частки будівлі. Технічний стан характеризується як задовільний. Фундаменти – стрічкові бетонні, стіни – цегла, перекриття
– залізобетонні плити, дах – односкатний, суміщений з перекриттям,
рубероїд, прорізи двері деревяні, балконні металопластикові, вікна
металопластикові. В наявності – електроосвітлення, холодне водопостачання, каналізація, наявна система опалення, але не функціонує
у зв’язку із відключенням будинку від газу. Кондиціонер. Земельна
ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 123058,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612122від 12.09.12)Гарантійний внесок – 18335,64 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти
і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; НДКС при
УМВС України; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - м. Чернівці, вул. Головна, 143; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.
Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола, 7/3; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола 14/1; Мартинчук С.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя,
3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської
обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок;
Мельник В.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців,
1/1; Савчук Б.М. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності,
153/1. ЛОТ № 4 - нежитлове приміщення № 8 загальною площею 46,9
м2, яка належить на праві власності Брус М.Г. (м. Харків, пров. Вишневий, 16, Качанівська виправна колонія № 54, код 2460518269).
Правовстановлюючі документи: Договір дарування від 15.06.2004р.,
посвідченого приватним нотаріусом Заставнівського РНО Чернівецької області Бурдейним Ю.І. Місцезнаходження майна: Чернівецька
область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2. Не житлові приміщення загальною площею 46,9кв.м складаються з: душова 2-30ь – 1,6кв.м,
туалет 2-31 – 0,9кв.м, коридор 2-32 – 4,10кв.м, кімната 2-33 –
32,7кв.м, кладова 2-34 -7,60кв.м, які розташовані на 2 поверсі чотириповерхового будинку готелю літ.А і складають 2/100 ідеальної
частки будівлі. Технічний стан оцінюваних приміщень характеризується як задовільний. Фундаменти – стрічкові, бетонні, стіни цегла,
перекриття залізобетонні плити, прорізи – двері деревяні, вікна –
металопластикові. В наявності – електроосвітлення, водопостачання
холодне та гаряче (бойлер), каналізація, кондиціонер, наявна система опалення, але не функціонує у зв’язку із відключенням будинку від
газу. Земельна ділянка неприватизована. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 125180,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612122від
12.09.12)Гарантійний внесок – 18651,82 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:Держава;
НДКС при УМВС України; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - м. Чернівці,
вул. Головна, 143; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики,
вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна,
вул. Чорновола, 7/3; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола 14/1; Мартинчук С.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя,
3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської
обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок;
Мельник В.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців,
1/1; Савчук Б.М. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності,
153/1. 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 „НиваВ.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 11 жовтня 2012 р. об 11:00 год. за адресою:
Чернівецька область, м. Заставна в приміщенні міської ради.Остаточний термін подачі заяв 08 жовтня 2012 р. до 11:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лотам № 1, 2, 3, 4
здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
депозитний рахунок р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій
обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039801 одержувач: Відділ державної
виконавчої служби Заставнівського районного управління юстиції
Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00
год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.
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мистецькі

Руки пам’ятають – душа хоче…
Друга персональна виставка
молодої художниці Наталії
Гаврилець відкрилася у
Чернівецькому художньому
музеї .

– Я займаюся в арт-студії «МУЗЕУМ» під керівництвом Олени Михайленко вже сім років, –
розповіла вона. – До цього я закінчила художню
школу. Потім навчалася в університеті. Але ж,
як-то кажуть, руки пам’ятають і душа хоче – от я
і записалася до арт-студії. Вже 2005-го експонувалася разом з іншими артстудійцями у Франції,
потім 2009-го – в Румунії, брала також участь у
багатьох інших міжнародних і всеукраїнських
виставках.
Найулюбленіші Наталчині твори, за її словами, – це цикл із 4-х графічних картин, що увійшли до бакалаврської роботи «Вплив західноєвропейських течій на графіку Буковини кінця
ХІХ – початку ХХ століття», виконані нею під
час здобуття другої вищої освіти за мистецьким
фахом. Йдеться про графіку Церкви Трьох Святих, будинок на вулиці Кобилянської, будинок

Корабель на вулиці Шкільній та Кафедральний
Собор.
Графікою художниця захоплюється здавна.
«Полюбляю вимальовувати деталі – вони дуже
промовисті, – каже вона. –Та при цьому варто
постійно пам’ятати, що це ж усе-таки картина і
тому треба передати не тільки основну побудову, а й її повітряну перспективу.»
Своєму керівнику Олені Михайленко художниця вдячна за життєвий тонус і темпоритм,
в якому їх постійно тримає Олена Миколаївна.
Вже зараз артстудійці готуються до наступної
виставки, що відбудеться у листопаді. «До неї я
готую кілька цікавих проектів і навіть одну інсталяцію, – зізнається художниця. – Сподіваюсь,
що для міста це буде щось новеньке і цікаве».
Наталя працює у різних жанрах: від графічних до оригінальних живописних робіт. Також їй
до снаги різна техніка, хоча свій почерк молода
талановита художниця ще шукає. Та попри це,
вітаючи мисткиню з виставкою, кілька прихильників її таланту, не змовляючись, побажали,
щоби під час наступної виставки вона вже була
у Спілці художників України.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора

У Капратах ходить осінь піснею трембіт... 2010

Н. Гаврилець: Митця формують життя, образи, долі, враження,
книги, музика, подорожі, знання, традиції, культури…

Пристрасть моря, 2010

Повернення до світу, 2012

Пісня прадідів, 2006

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот № 1. Комплекс, загальною площею 4 532,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Привокзальна, 16А, є власністю боржника згідно
свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого на підставі рішення Виконавчого комітету Івановецької сільської ради за № 50 від 30.03.2009 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». Комплекс складається з вагової (літ. А), пл. 30,90 кв.м., виробничого цеху (літ. Б), пл. 461,60 кв.м., складу з їдальнею (літ. К), пл. 1 104,00 кв.м., складу (літ. Р), пл. 311,30
кв.м., виробничого цеху, (літ. Ф), пл. 2 625,00 кв.м., разом із трансформаторною підстанцією. Нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці відповідної площі, на розроблення проекту відведення
якої для надання в довгострокову оренду терміном на 49 років 10 січня 2011 року ІІІ сесією VІ скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на
даний час, відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 149 236,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 57 461,80 грн. без ПДВ.
Лот № 2. Житловий будинок загальною площею 179,30 кв.м, з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Тиха, 22, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом Кельменецького районного нотаріального округу
11.10.2007 року та зареєстрованого в реєстрі за № 3413 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». Житловий будинок (літ. А-І), житловою площею 79,30 кв.м, матеріал стін
– цегла. Належні до нього господарські та побутові будівлі і споруди: вхід до підвалу (літ. Вх), підвал (літ. Пд.), літня кухня (літ. Б), гараж (літ. В), навіс (літ. Г), сарай (літ. Д), убиральня (літ. Е), ворота № 1,
огорожа № 2. Процент зносу відповідає значенню – конструктивні елементи житлового будинку перебувають у доброму технічному стані, внутрішні оздоблювальні роботи проведені з використанням сучасних
оздоблювальних матеріалів. Присутні основні комунікації. Нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці площею 0,24 га, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання якої в
довгострокову оренду терміном на 49 років 20 травня 2009 року ХХІІІ сесією V скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на даний час, відсутні.
Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 257 224,80 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 12 851,24 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1 та № 2 призначені на 08.10.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул.. Сагайдачного, 24. Кінцевий термін реєстрації:
08.10.2012 року о 10:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750
в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути
присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних
торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних
торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для
участі в прилюдних торгах. В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу
проведення прилюдних торгів. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів
на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
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