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У

продовж тижня швидка виїздила до чернівчан майже
тисячу разів. Найчастіше чернівчани зверталися на «103» зі
скаргами на раптові захворювання
і стани – 619, загострення хронічних захворювань і підвищену
температуру тіла – 160, нещасні
випадки, травми, отруєння – 67.

З

а спалювання сухого листя
чи стерні громадянам доведеться віднині сплачувати штраф
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень), посадовим
особам – від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1190 гривень).

У

житлових будинках Чернівців
ремонтують електрощитові.
До кінця року планують відновити
понад 80 загальних електрощитових,
які нині в критичному стані. З них
30 розташовані у Шевченківському
районі, решта – в Першотравневому.

Б

уковинцям загрожує вірусний
менінгіт. Недуга може прийти до
нас із сусідньої Румунії: від травня в
Сучавському повіті зареєстровано
308 хворих на вірусний менінгіт.
Санепідеміологи проводять заходи для запобігання проникненню
інфекції на територію області.

У

двох районах області нові
прокурори. Генпрокурор України своїм наказом призначив Миколу
Долотка прокурором Садгірського
району, а Володимира Дениса –
прокурором Хотинського районів.

Ш

коли й дитсадки області
готові до опалювального
сезону. Завершуються роботи й у
лікувальних установах. Загалом підготовлено 682 з 692 котелень, понад
250 км теплових мереж з 265 км.
Комунальники комплексно підготували 2205 житлових будинків з 2265.

Б

уковинські аграрії почали посів озимих зернових
культур. Станом на сьогодні вже
посіяно 14,2 тис. га, що складає
31% від прогнозованої площі. Зокрема, в області сіють озимі: жито,
ячмінь, ріпак. Під урожай 2013 року
засипано 9,8 тис. тонн насіння.

Б

уковинця покусала куниця. Чоловік саме порався
на городі. Тварину відвезли на
аналіз. Попередні результати показали, що сказу в куниці немає,
проте остаточно це буде відомо
лише за місяць. Наразі мешканцю
Сокирян все одно доведеться пройти профілактичне лікування.

В

ід початку року в Чернівцях усиновили 14 дітей.
Нині на обліку в службі у справах
дітей перебуває ще 97 маленьких чернівчан, а сімей, які готові
всиновити дитину, – 8. Упродовж 2011-2012 років скасувань
або визнаних недійсними рішень
про усиновлення не було.

Р

ечі ручної роботи продавали
на виставці «Хенд Мейд».
Гончарство, рукоділля, декупаж,
різьбярство, миловаріння минулими вихідними чернівчанам представили майстри з різних куточків
України. Вони продавали власні
вироби, давали майстер-класи з
ремесел. Наступна виставка-ярмарок відбудеться 22-23 грудня.
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За 10 років медикаменти
подорожчали у чотири рази

Однією з головних проблем українського
ринку лікарських препаратів є зависокі ціни.
За результатами опитування, 97% населення протягом року потребують медичної
допомоги, кожен 10-й не може її отримати
через високі ціни. Про це повідомила голова
парламентського Комітету з питань охорони
здоров’я Тетяна Бахтєева. За її словами,
аналіз цін свідчить про те, що вартість лікарських препаратів зростає. За останні 10 років
вона зросла в 4 рази.
Нині в Україні налічується 117 виробників фармацевтичної продукції, зареєстровано 13 700 лікарських препаратів, 4000 з яких вітчизняного виробництва. 20% із цих
4000 виготовляються з вітчизняної субстанції. За результатами минулого року, кожен
українець придбав 32 упаковки ліків на загальну суму 1000 гривень, кажуть в Комітеті з
питань охорони здоров’я.

Українську землю зможуть
купувати іноземці?
Верховна Рада має намір розширити список покупців земель несільськогосподарського призначення. За
відповідний законопроект №11128 у
першому читанні проголосувало 233
депутати за мінімально необхідних
226, повідомляє тижневик «Коментарі». Парламент має намір додати до переліку компанії, в статутному капіталі
яких є іноземні інвестиції (спільні підприємства, підприємства з іноземними
інвестиціями), юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн, а
також урядові й неурядові організації. Законопроект містить і низку технічних поправок
до попередньої редакції закону. Як повідомлялося, у липні Рада врегулювала порядок
продажу землі несільськогосподарського призначення на аукціоні.

Михайло Папієв зустрівся з представником
посольства США в Україні Шоном Андерсоном
Голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв мав зустріч із асистентом аташе посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні Шоном Андерсоном, який
перебуває на Буковині з метою спостереження за ходом парламентських виборів.
Керівник крайової виконавчої влади та
представник посольства США обговорили
суспільно-політичну ситуацію в Чернівецькій області та перебіг виборчого процесу
напередодні волевиявлення громадян.
Спілкуючись із Шоном Андерсоном,
Михайло Папієв повідомив, що виборчий
процес в області проходить виключно у
правовому полі із дотриманням норм Закону
«Про вибори народних депутатів України».
При цьому, як зазначив керівник крайової
виконавчої влади, опоненти почергово
фіксують певні порушення, які згодом
розглядають окружні виборчі комісії або

судові органи.
–Висвітлення цих подій у засобах масової інформації області відбувається активно, втім, на мій погляд, діяльність деяких
громадських інституцій має ознаки вибірковості: вибіркове спостереження, вибіркове
оцінювання та вибіркове інформування
про ці порушення, – підкреслив Михайло
Папієв. Спостереження за кандидатами у
народі депутати та політичними партіями,
як наголосив голова облдержадміністрації,
має бути неупередженим та об’єктивним.
– З боку крайової виконавчої влади
будуть створені всі належні умови для дотримання прав та забезпечення гарантій
діяльності усіх учасників виборчого процесу, у тому числі міжнародних спостерігачів,
– підсумував Михайло Папієв.

Прес-служба обласної державної
адміністрації

Автобусні маршрути довірятимуть
перевізникам лише на рік. Замість колишніх чотирьох

погляд політолога
ПОРТРЕТ
ІДЕАЛЬНОГО
КАНДИДАТА
Цьогорічні вибори до Верховної Ради
відбуватимуться на основі змішаної виборчої системи. Половину депутатів обиратимемо за партійними
списками, половину – в мажоритарних округах. Це означає, що
мусимо робити вибір між конкретними людьми, а не лише програмами партій. Наша психіка звикла створювати певні ідеали,
орієнтуючись на які, ми й обираємо.
Який же узагальнений ідеал кандидата існує в суспільній
свідомості? Відповісти на це запитання непросто, адже виборці
самі є дуже різними, а їхні вимоги до кандидатів так само різняться
принципово. Втім, є кілька побажань до майбутніх обранців, які
можуть бути спільними для різних категорій виборців.
Люди в більшості своїй не хочуть голосувати за дуже старих
або дуже молодих кандидатів, їх найбільше влаштовують претенденти на депутатську посаду у віці 30-45 років. Якраз цей вік
вважається найбільш плідним. Найчастіше перевагу віддають
чоловікам, причому сімейним, які мають дітей. Цінують виборці
й вищу освіту, проте особливої уваги не звертають на наявність
вчених ступенів і звань. Такі титули швидше сприймаються не
як перевага, а як недолік. Те ж стосується і державних нагород.
Партійна приналежність кандидата для багатьох виборців
особливого значення не має, їм більше подобаються безпартійні.
Але кандидат повинен мати чіткі відповіді на ключові питання, що
хвилюють виборців – тобто якісь політичні погляди у нього всетаки мають бути. Досить прискіпливо ставиться громадськість до
минулої діяльності кандидата. Цінуються ті, хто проявив талант у
господарській, організаційній або іншій сфері, де можна побачити
реальні результати. Хоча словам вірять усе менше, але логічно і
складно говорити кандидат все ж повинен. І його зовнішність має
викликати довіру.
Такі найбільш загальні вимоги до популярного кандидата. А
тепер скористаємося гострим інструментом сатири, щоби уявити
собі політикана, який хоче сподобатися всім своїм виборцям,
обіцяючи їм діаметрально протилежні речі й особливо не переймаючись тим, як різні обіцянки співвідносяться між собою, бо
виконувати їх він не збирається.
Фігура ця має бути одягнена у вишиванку – український
патріотизм на Заході і в Центрі країни треба демонструвати. Натоміть на Сході й Півдні слід підкреслювати свою любов до Росії.
Тому взутися кандидатові необхідно у традиційні російські личаки
(росіяни їх називають «лапті»). Позаяк більшість українців підтримує європейський вибір, то вишиванку та «лапті» має доповнити
європейський фрак. Відносини з Америкою більшість українців
також псувати не бажає, тому майбутньому нардепу варто натягти
американські джинси із зірково-смугастим прапором на задній
кишені. Якщо аудиторія налаштована антиамериканськи, можна
продемонструвати їй, на якій частині тіла вміщена символіка США.
Звичайно, пошиті ті джинси мають бути у Китаї: зближення з цією
великою азійською державою прагне відчутна кількість українських виборців. Нарешті, тім’ячко кандидата повинна прикривати
«кипа» – традиційна єврейська ярмулка: навіть якщо виборець
і не відчуває особливо теплих почуттів до біблейського народу,
єврейську мудрість все ж мусить визнавати.
А що говоритиме такий кандидат, значення не має: все одно
збреше. З уст подібних діячів люди завжди чують лише те, що
хочуть почути. Це і мільйони нових робочих місць, і зарплати
в тисячу євро, і дешеве соціальне житло… Отримають те ж, що
й завжди. Якщо купуватимуться на слова та зовнішній вигляд
«ідеального кандидата».

Ігор БУРКУТ

Боротьба з банками розпочинається?
або Чи допоможуть резолюції та проекти простим споживачам
фінансових послуг, якщо нині українці отримують кредити під 130% річних
Близько 3 млн. українців нині позичають у банків
кошти. Але фінансова криза змусила затягнути паски
на животах багатьох, у результаті – лише торік 169
самогубств через неможливість виплатити кредити…
Як вирішити проблеми фінансових споживачів – обговорювали на
прес-конференції учасники ІІІ-ого
Всеукраїнського з’їзду споживачів
фінансових послуг, який відбувся
нещодавно у Києві.

На допомогу
позичальникам
та вкладникам

Делегати з’їзду ухвалили низку
рішень та пропозицій, які виклали у
проекті резолюції.

За словами Федора ОЛЕКСЮКА,
голови Оргкомітету ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду споживачів
фінансових послуг, голови асоціації, генерального директора
громадсько-соціального інформаційного агентства «Ваша Надія»,
у резолюції чітко визначені ті ключові
моменти, при реалізації яких можна
було би допомогти позичальникам та
вкладникам фінансових установ.
Зокрема у ній йдеться про доволі
часті випадки свавільного викидання
багатьох людей з їхніх осель на вулиці
разом з дітьми, престарілими бать-

регіональні

Версі ї

ками чи родичами-інвалідами. Тому
делегати запропонували Президенту
накласти мораторій на відчуження
майна позичальників, особливо людей
з малими дітьми, інвалідами та престарілими людьми, які не мають жодних
альтернатив для проживання.
– Крім цього, – зазначає Федір
Олексюк, – у резолюції з’їзду запропоновано заборонити колекторський
бізнес щодо фізичних осіб, адже договори 2004 – 2008 років укладалися

Про головні пріоритети транспортної
галузі Буковини на прес-конференції
говорив начальник управління
інфраструктури і туризму
облдержадміністрації Дмитро ПАВЕЛ.
Серед них, за його словами, – безпека
пасажирських перевезень, боротьба
з нелегальними перевізниками,
налагодження залізничного сполучення
зі столицею, збільшення пасажиро- і
вантажопотоку.
– Основним пріоритетом на наступний рік
залишатиметься безпека перевезень на всіх
маршрутах загального користування області, –
каже Дмитро Павел. – На це спрямована й нова
постанова КМУ щодо проведення конкурсів на
маршрутах загального користування, якою передбачене укрупнення підприємств, які займаються перевезенням пасажирів.
Процес укрупнення не передбачає зменшення кількості приватних підприємців, які працюють

вати тільки ті перевізники, які мають спеціально
обладнаний автобус для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

у напрямку перевезень, запевнив посадовець.
За його словами, підприємців згуртують у більш
потужні підприємства. Це дасть змогу поліпшити
якість пасажирських перевезень. У кожному
районі планують створити 1-2 таких укрупнених
об’єднання і таким чином вирішити проблему
«привабливих» і «непривабливих маршрутів».
Саме ці підприємства здійснюватимуть перевезення, незалежно від того, фінансово вигідний
цей маршрут чи не надто прибутковий.
Окрім того, за цим документом, облдержадміністрація, як замовник перевезень, за результатами конкурсу укладатиме угоди з перевізниками
не на чотири роки, як раніше, а лише на один рік.
На більш тривалий термін угод можуть розрахову-

Автобусна мережа області налічує 193
приміських і 156 міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального
користування. Ці маршрути обслуговують
18 юридичних і 74 фізичних особи, які
отримали ліцензію на цей вид діяльності і
на конкурсній основі здобули право роботи
на окремих автобусних маршрутах.
Дмитро Павел повідомив, що від 2 липня відновили авіасполучення Чернівців з Києвом – перельоти здійснюються тричі на тиждень Міжнародною
акціонерною авіаційною компанією «Урга». Впродовж січня-серпня з КП «Міжнародний аеропорт
«Чернівці» відправлено 8,2 тис. пасажирів.
Вирішується й питання зручного залізничного сполучення зі столицею: на фінішній прямій
перемовини з молдовською стороною щодо відновлення через територію Молдови руху потягу
«Чернівці-Київ» у режимі «закритих дверей».

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Іноземних «барсеточників» і наркоманів «попросили» з країни
Шістьох громадян Грузії, Румунії
та Молдови видворили за межі України
працівники відділу міліції міграційного
контролю УМВС в Чернівецькій області за останні два місяці. Іноземцям
були інкриміновані порушення ст. ст.
185 та 309 Кримінального Кодексу
України: «Крадіжка», «Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи
пересилання наркотичних засобів,

психотропних речовин або їх аналогів
без мети збуту».
Любителів отруйного зілля та чужих барсеток після відбування покарання на території України буковинські
міліціонери супроводили «попід білі
ручки» до київського аеропорту «Бориспіль», пункту перетину кордону
у Харківській області «Зернове» та
міжнародного пункту пропуску для
залізничного сполучення «Сокиряни».

Від 1 жовтня
збільшується
мінімальна зарплата

Від 1 жовтня 2012 року розмір мінімальної заробітної плати у місячному розрахунку становить 1118
грн., а у погодинному – 6,70 грн, повідомляє Державна
податкова інспекція у м. Чернівцях. Незмінною залишається податкова соціальна пільга. Максимальний
дохід для отримання податкової соціальної пільги при
обчисленні податку з доходів фізичних осіб – 1500 грн.

Наразі в’їзд до України зазначеним особам заборонений на три роки.
Інших іноземців, що перебувають
у місцях позбавлення волі на території
Буковини, – кажуть у відділі міліції
міграційного контролю, – тримають
під контролем: правоохоронці потурбуються, аби по завершенні терміну
покарання кожний з них вчасно покинув країну.
Загалом близько чотирьох тисяч

іноземців перебуває на обліку в органах Державної міграційної служби
в Чернівецькій області. Та деякі з них
недостатньо цінують гостинність українців і шанують закони нашої держави.
Тож окремим гостям, «гіршим від татарина», інколи доводиться вказувати
на двері, себто випроваджувати за
кордони країни.

Управління державної міграційної
служби в Чернівецькій області

Українці – ледь не найбідніші в світі
2011-го року власність середньостатистичного українця склала 928 євро (не враховуючи гроші, витрачені на кредити). Такі дані
оприлюднила німецька страхова компанія
«Allianz» у своєму «Звіті про світове багатство
2012 року». Україна займає 49-ту серед 52
країн сходинку в рейтингу за рівнем доходів
громадян, повідомляє «Тиждень».
Найбагатшими виявилися швейцарці:
власність одного громадянина в грошовій формі (без урахування споживчих кредитів) торік
у середньому склала 138 000 євро. На другій
сходинці опинилась Японія з 93 000 євро, на
третій – США (90 400 євро), на четвертій –
Бельгія (68 500 євро), на п’ятій – Голландія (61
300 євро). Найбіднішими виявилися громадяни
Індонезії (467 євро), Казахстану (539 євро) й
Індії (643 євро). У Литві доходи громадян минулого року склали 1 400 євро, в Росії – 1550
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-місячне маля мати покинула
просто посеред вулиці. Таким
чином жінка, яка має ще трьох дітей,
хотіла позбутися найменшої донечки,
отримавши матеріальну допомогу за її
народження. Неподалік квіткового ринку
на пр. Незалежності візок із дівчинкою,
що впродовж чотирьох годин перебував
без нагляду дорослих, помітили перехожі. Вони й викликали міліцію. Немовля
спочатку відвезли до Будинку дитини,
а потім для медичного огляду до лікарні. За такий вчинок батькам дівчинки
загрожує кримінальна відповідальність і позбавлення батьківських прав.
Остаточне рішення прийматиме суд.

Н

арколабораторія «ручного»
керування – з-за ґрат. Чернівчанин, відбуваючи покарання в Львівській
колонії, організував злочинну групу, яка
займалася виготовленням і збутом наркотиків. Зек роздавав доручення спільникам і керував «бізнесом» по телефону. В
асортименті злочинців були марихуана,
макова соломка, амфетамін, екстазі, при
збуті яких вони могли нажитися на 100
тис. грн. Міліціянти вирахували й лабораторію, й фігурантів, тож члени групи
засуджені, а вилучені наркотики знищені.

Г

умаки – цінна контрабанда. Працівники прикордонної служби пункту
пропуску «Порубне» помітили зміни в
конструктивних особливостях автомобіля
буковинки. Провівши огляд, прикордонники виявили, що жінка перевозила додатково ще 100 пар гумових чобіт. Товар
знайшли в спеціально виготовленому
сховищі, яке розмістили у вантажному
відсіку мікроавтобуса. Дерев’яна перегородка була так щільно приставлена, що
місця стику стінки та перегородки були
ледь помітні. Жінка виявлений товар
визнала своєю власністю. Складено протокол. Загальна сума товару й автомобіля, як засобу перевезення контрабанди,
сягнула майже 130 тисяч гривень.

К

євро, в Колумбії – 1560 євро, в Туреччині –
1660 євро. Для складання рейтингу аналітики
компанії відібрали 52 країни світу, чий ВВП
разом складає 90% загального світового ВВП.

упив собі макової соломки і… поніс її через кордон. Під час спільних
оперативно-розшукових дій співробітники спецпідрозділу Управління Служби
безпеки України в Чернівецькій області
та Державної прикордонної служби
України викрили й затримали чоловіка, який незаконно переміщував через
державний кордон 640 грам макової
соломки. Встановили, що безробітний
буковинець придбав наркотичний засіб
у сусідньому молдовському селі для
власного вживання. Пакет із 640 грамами
наркосировини він вирішив пронести додому поза межами пункту пропуску через
державний кордон. Уночі поблизу міста
Сокиряни його затримали правоохоронці.

Боротьба з банками розпочинається?
на дискримінаційних умовах.
Наприклад, не виконана 11
стаття закону – не надається
інформація про сукупну вартість самих
кредитних договорів, а також не виконана 168 постанова щодо інформації,
яку повинен отримати споживач перед
укладанням про вотчину. Тому ми акцентуємо увагу на забороні колекторського
бізнесу.
За допомогою колекторів минулого року до бюджету України
не надійшло близько 6 млрд. грн.
податків. Колектори викупили
біля 20% кредитів фізичних осіб.

Школа фінансової
грамотності

– Ми пропонуємо запустити програ-

му фінансової грамотності, – наголосив
п. Олексюк. – Крім навчання у кожному
обласному центрі будуть відкриті громадські приймальні із захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема,
кілька днів тому подібну приймальню
вже створено в Івано-Франківську. А
до середини 2013-го кожний райцентр
України буде мати такі громадські приймальні. Вони реєструватимуть проблемних позичальників та вкладників.
Такий реєстр, на думку п. Олексюка,
дозволить на державному рівні вирішувати, скільки треба коштів, щоби
допомогти людям та не допустити те,
щоби вони ставали безхатченками чи
чинили самогубства.
Міжнародні експерти, зокрема фінансова місія USAD,
проаналізували видачу креди-

тів в Україні і зробили висновки, що нині українці отримують кредити під 130% річних.
Уже розроблено 24 уроки фінансової грамотності, які дозволять пересічному громадянину дізнатися усе – починаючи від історії грошей, і закінчуючи
платежами, кредитами тощо. Спочатку
школи фінансової грамотності будуть
діяти в он-лайн режимі: людина приходитиме в приймальню, записуватиметься на курси і їй видаватимуть аудіо- і
відеопрограми з уроками.

«Форс мажорні»
обставини – не тільки
для фінустанов

– Коли фінансова криза «накрила»
світ, у США людям списали борги, по-

вернули відібране майно, в Угорщині
перевели усі кредити на старий курс.
Навіть у Російській Федерації, коли у
людини змінювалися доходи, фінансові установи були зобов’язані зменшувати платежі, – розповідав Федір
Олексюк. – Тобто, фінансові установи
врахували «форс мажорні» обставини.
Тож і в Україні на державному рівні повинно бути чітко визначено, що таке
«форс мажор». Адже коли людина
втратила роботу, бізнес – у нинішній
судовій практиці не прийнято йти на
зустріч пересічному громадянину,
який постраждав від кризи. Зате коли
через кризу банки не повертали депозити – це вважалося нормою…
Щомісяця банки видають
від 9 до 15 мільярдів гривень
кредитів на поганих умовах.

За словами п. Олексюка, у законі
про виконавчу службу вказано, що людина, яка не в змозі виплатити кредит,
може бути позбавлена батьківства...
Він вважає, що це робиться для руйнування механізму, який називається
«захист прав малолітніх дітей». Натомість у Чернівецькому управлінні
юстиції стверджують, що такого закону не існує… Тож чи захистять проекти та резолюції простих громадян
від чергових хвиль фінансової кризи
– покаже час. Але захищатись треба.
Сподіваємося, що слова делегатів
будуть виконуватися, а не залишаться
пустим звуком.
А поки що банки продовжують
видавати кредити під вигідні для себе
відсотки. Гроші роблять гроші? Але ж
так довго тривати не може!

Любов КАФАНОВА, «Версії»
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Ц

ВК змінила правила голосування. Тепер
змінити місце голосування можна лише в межах
округу, в якому людина зареєстрована. Такі жорсткі
норми ЦВК запровадила через надмірну міграцію
виборців між округами. А це могло сфальсифікувати результати перегонів. Тож проголосувати
за реальним місцем проживання, а не за реєстрацією, 28 жовтня зможуть тільки члени виборчих
комісій. Іншим громадянам доведеться або їхати
додому, або залишитися поза голосуванням.

Ч

ерез вибори перенесуть шкільні канікули. Міністерство освіти і науки направило в
обласні управління лист з рекомендацією у зв’язку
з виборами до Верховної Ради перенести осінні
канікули школярів. Згідно з навчальним планом,
осінні канікули мали розпочатися 29 жовтня, тобто
на наступний день після виборів, і закінчитися 4
листопада, – повідомляє «Комсомольська правда». Відомство ж пропонує відправити школярів
на відпочинок з 25 жовтня. Однією з причин такого
рішення є те, що вчителі, завучі і директори шкіл
входять до складу більшості виборчих дільниць.
Коли дітей не буде в школі, їм буде легше підготувати ділянки до голосування. Як відзначили в
Міносвіти, це допоможе ще й «уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в дитячих колективах».

Версі ї

Трилер із порожньою труною та забутим
трупом: невдала провокація?
або Про чергову перемогу людини з характером
У Чернівцях поховали порожню труну, а труп тим
часом залишався у холодильнику Чернівецького
обласного бюро судово-медичної ексертизи.
Хто винен – розбиратися не стали, а одразу ж
відсторонили від посади обласного судмедексперта
Віктора Бачинського, який балотується у народні
депутати по Чернівецькому мажоритарному округу
№201. Та «прикол» ситуації полягав у тому, що
саме бюро судово-медичної експертизи забило на
сполох...

У

чора стартувала Всеукраїнська акція протесту «Захисти своє право знати. Скажи
НІ закону про наклеп» проти ухвалення закону, що передбачає введення адміністративної
і кримінальної відповідальності за наклеп. Акцію
підтримують такі акули пера, як Корреспондент.
net, сайт Gazeta.ua, портал «Українська правда»,
інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»,
газета «Комсомольська правда в Україні», сайт
Сегодня.ua, LB.ua, Football.ua, ТВі, ЛігаБізнесІнформ, Телекритика та інші. Вчора заяви щодо цього
ганебного факту прийняло правління Чернівецького відділення Національної спілки журналістів
України, а сьогодні журналісти Чернівців вийдуть
з протестом на площі міста. Нагадаймо, Верховна
Рада України прийняла у першому читанні законопроект депутата фракції Партії регіонів Віталія
Журавського «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України, що стосуються посилення відповідальності за
посягання на честь, гідність та ділову репутацію
людини». Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею 145-1 «Наклеп».

О

ригінально вирішив висловити свій протест щодо несправедливо завищеного
мита на ввіз автомобілів кандидат у народні
депутати по 201-му мажоритарному округу
Віталій Ткачук. На вулиці Ольги Гузар, біля кас
стадіону «Буковина» у Чернівцях він розбив…
автомобіль. Перші удари по старенькому «Жигулю»
наніс сам Ткачук. Опісля кожен охочий міг докласти
власних зусиль до розбиття автівки. Бажаючих побити машину виявилося досить багато. За словами
організатора акції, їздити на таких автомобілях
небезпечно: старі радянські авта викидають велику
кількість СО2 в атмосферу, вони неоснащені елементарними засобами безпеки для водія та пасажирів,
крім того дорого коштують. Кандидат у народні
депутати наголосив, що українці повинні їздити
на безпечних автомобілях за помірними цінами.

У

Чернівцях з’явилася невідома «соціологічна» служба, яка приховано агітує
за одного з кандидатів по 201 виборчому
округу. На стаціонарні домашні телефони чернівчан дзвонять невідомі особи, які під приводом
«соціологічного опитування» ставлять питання,
які дуже схожі на приховану агітацію за секретаря
Чернівецької міської ради Віталія Михайлішина.

У

неділю, 23 вересня, у селі Мамаївці двоє
невідомих напали на керівника Чернівецького міського виборчого штабу Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега
Дяконюка. Свободівцю завдано численних
тілесних ушкоджень і лише через втручання
випадкових перехожих, напад минувся тільки
побиттям, – повідомляє прес-служба організації.
Як повідомив Олег Дяконюк, вказаний інцидент
він пов’язує зі своєю політичною діяльністю.
Свободівець спрямував заяву до правоохоронних
органів та висловив сподівання щодо швидкого й неупередженого розкриття злочину.
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Коли колишня дружина померлого, яка приїхала з Молдови, отримала свідоцтво про смерть чоловіка
та не прийшла протягом трьох днів
отримувати тіло, судмедексперти
за процедурою звернулися до відповідних органів, вирішивши, що у
родичів немає грошей і вони залишили тіло. За словами В. Бачинського,
щороку за рахунок міста ховають
близько 250 трупів.
Та оскільки в одному з електронних ЗМІ з’явилася «страшилка»
про поховання порожньої труни,
а через кілька днів, із посиланням
на обласного прокурора, в газеті
«Факти» була оприлюднена інформація про це, розголос про подію
поширився. В усьому звинуватили

судмедекспертів.
Це більш ніж дивно, бо ще 31
серпня донька померлого, яка проживає у Кишиневі, написала заяву
на ім’я директора департаменту ЖКГ
із проханням дозволити викопати
могилу для поховання тіла батька.
Цитую: «у зв’язку з тим, що під час
поховання тіло батька не поклали
в труну через нашу неуважність».
Отже, інцидент міг би бути вичерпаним іще 31 серпня. Та хтось
вирішив скористатися цією ситуацією. Хто міг стояти за цим, Віктор
Бачинський, який нинішнього понеділка скликав прес-конференцію
та повідомив, що його поновили
на посаді, не сказав. Але висловив
чимало претензій до Головного

управління охорони здоров’я, яке,
цитую: «з порушенням законодавства відсторонило мене від займаної
посади, оскільки обласні судмедексперти призначаються за конкурсом
й узгоджуються Мінздоров’ям, та
особисто до обласного прокурора,
який звинуватив мене ще до висновків міліцейської, прокурорської та
медичної комісій».
– Я людина дуже незручна для
влади, бо про все маю власну думку,
– наголосив Бачинський. – Та й для
міліції й прокуратури – також. Бо я ніколи як начальник бюро не прогинаюся перед силовими структурами.
Що в цієї людини – міцний бійцівський характер, засвідчило
й те, що він не побоявся сказати
журналістам, що розцінює нинішню
піар-кампанію секретаря міської
ради Михайлішина як використання адмінресурсу:
– Кандидати по мажоритарному 201-му округу перебувають
сьогодні не в рівних умовах, – наголосив Бачинський. – Бо Михайлішин рекламує себе за рахунок
наших податків.
На цьому можна було б і поставити крапку. Та хочу поділитися з
читачами ще однією інформацією.
Як з’ясувалося, для Віктора Бачинського це було вже четверте
відсторонення від посади. І щоразу
це відбувалося з дуже принципових питань.
...У Чернівцях не роблять шунтування і стентування, натомість
у сусідньому Хмельницькому, де
навіть немає медуніверситету, це –
практично щоденна операція, яку
виконують в обласній лікарні. Тим
часом на Буковині найбільша, за
статистикою, смертність – саме від
серцево-судинних захворювань.
Цю ситуацію Віктор Бачинський
хотів змінити, коли менше двох
років був начальником управління
охорони здоров’я (2003-2005 рр.).
Та не встиг: його зняли з посади

при зміні команди облдержадміністрації. Хоча все ж таки встиг
придбати для області 47 машин
швидкої допомоги, коли за попередні 12 років у край надійшло тільки
8 спеціалізованих авт. Оскільки
Бачинський вважав своє зняття з
роботи незаконним і боровся, стосовно нього відкрили кримінальну
справу. Це було друге зміщення
з посади. Бо вперше його перевірили «на міць» ще 1989-го, коли
він, наймолодший начальник бюро
судово-медичної експертизи у тодішньому Союзі, підписав висновок
стосовно аналізу сечі перших п’яти
дітей, які захворіли на хімічну екзогенну інтоксикацію. Її в народі ще
називали алопецією, бо всі недужі
дітки повністю лисіли. У документі
йшлося про те, що сухий залишок
речовини, яку виділили з сечі хворих, є гідразином – складовою ракетного палива. Тоді Бачинському
вдалося доказовою базою довести
свою правоту.
Втретє знімали з посади обласного судмедексперта після
його інтерв’ю чернівецькій газеті «Доба» у період спалаху так
званого «свинного» грипу. Бо,
будучи присутнім на розтинах тіл
померлих, він зрозумів, що лікарі
мають справу не з вірусною недугою, а з так званим дистрес-синдромом, який слід лікувати зовсім
по-іншому.
І ось під час нинішніх непростих виборчих перегонів, коли
Віктор Бачинський балотується
по Чернівецькому мажоритарному
округу №201 у народні депутати,
його вчетверте усувають від займаної посади. Перевірки бюро,
що посипалися, мов горіхи з мішка,
нічого не дали.
Що не кажіть, а здолати людину, яка має не тільки знання, а й
принципи, дуже важко.

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА,
«Версії»

Позавчора Розенбаум співав у Чернівцях,
а в суботу буде у Нью-Йорку
Відомого барда, композитора і співака із СанктПетербурга запросили виступити у рамках Дня
міста в Літньому театрі. У Чернівцях він співав у
вівторок, а вже у суботу колишні чернівчани слухатимуть його у Нью-Йорку, про що вони і повідомили через сайт «Версій». Квитки-запрошення
на чернівецький концерт отримали виключно
медики. На вході їм вручали пакетики з найрізноманітнішими подаруночками – кружками, блокнотами, ручками, блокнотиками з магнітиками тощо.
І, зрозуміло, що на всьому була символіка Віталія
Михайлішина, секретаря міської ради, кандидата
у народні депутати по 201 мажоритарному округу.

На початку дійства п. Михайлішин привітав
медиків і запросив на сцену тих, кого міська влада
нинішнього року відзначила до Дня міста. Про них
коротенько, але цікаво розповіли та вручили подарунки. Та й подарунки були не від «фонаря»,
як то кажуть, а дуже продумані. Так, приміром,
лікарю швидкої допомоги вірменину Васпуракану
Грішяну вручили добірку поезій відомих вірменських поетів, колишньому моряку, а нині сімейному лікарю з Роші Володимиру Палію – макет
корабля, на якому він плавав.
Одне слово, креативний підхід!

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а саме: Лот №1: нежитлові будівлі: будівля швейної дільниці
в’язального цеху літ. «Н» загальною площею 863,90 кв. м, сараї літ. «Q», «F», «S», що знаходяться в м. Чернівці, вул. Севастопольська,36М. Будівля швейної дільниці в’язального цеху літ. «Н» загальною
площею 863,90 кв. м – трьохповерхова, фундаменти-стрічкові, бетонні, стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні панелі перекриття, дах – двохскатний по дерев’яних кроквах, підлоги-бетонні, дощаті,
паркет, керамічна плитка, обладнана системами електропостачання, каналізації, водопостачання, технічний стан – задовільний (знос-30%). Сараї літ. «Q» - площею забудови 3,8 м.кв., літ. «F» площею
забудови 3,9 м.кв., літ. «S» площею забудови 1,9 м.кв.,: фундаменти - бетонні, стіни – цегляні, перекриття – дерев’яне, дах – односкатний по дерев’яних кроквах, підлоги-бетонні, обладнані системами
електропостачання, технічний стан – задовільний (знос-30%). Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Будівлі належать боржнику на праві власності на підставі свідоцтва про право власності
на нерухоме майно від 15.06.2006 року. Інформація про державну реєстрацію земельних ділянок за ТзОВ «Мальва і Ко» /код ЄДРПОУ 22854317/ відсутня. Стартова (початкова) ціна – 1147156,60,00 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок - 57357,83грн. без ПДВ.Боржник: ТзОВ «Мальва і Ко» /Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Горіхова, буд №2, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Севастопольська,36, код
ЄДРПОУ 22854317/. Стягувачі: ПАТ «Сведбанк» в особі Чернівецького відділення /м. Чернівці, вул. Головна, буд. 36-38, код ЄДРПОУ 19356840; ТзОВ «Ароніс Колдінг-Системи» /м. Київ, вул. Кіквідзе,26,
код ЄДРПОУ 25287190/; Ліквідатор АТЗВ «Виробничо-торгівельної фірми «Мальва»», / м. Чернівці, вул. Севастопольська,36, код ЄДРПОУ 00307537/. Лот №2: Квартира №14, яка розташована в м. Чернівці
по вул. Шептицького Андрея Митрополита (вул. Щорса) в будинку під №3. Квартира загальною площею 62,30 м.кв., трикімнатна, житловою площею 42,20 кв., знаходиться на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яне, підлоги - паркет, ламінат, керамічна плитка, вікна – дерев’яні; інженерне устаткування: електропостачання,
водопостачаня, каналізація, газопостачання, технічний стан – задовільний. Квартира належать боржнику на праві власності на підставі договору купівлі-продажу квартири /ВКС№874722/ від 27.12.2007
року. Стартова (початкова) ціна – 260124,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 13006,20грн. без ПДВ. Боржник: Недужко Лідія Михайлівна, ІПН 2913016960 / м. Чернівці, вул. Котляревського, буд.10
кв.4/. Стягувач: ПАТ «Сведбанк» /м. Київ, вул. С.Петлюри,30 (адреса для листування:м. Чернівці, вул. Головна, 38, код ЄДРПОУ 19356840)/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00
год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги призначені на „15” 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. Гарантійні внески вносяться на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код
ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р №37311002002200 в УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий
ВДВС Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.
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Чоловік із
гарантією

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Петля часу»: 10.20, 12.40, 14.50, 19.00, 21.15;
«Оселя зла. Відплата»: 17.10.
Малий зал: «Патруль»: 16.50; «Присутність величі»: 11.00;
«Цунамі» 3D: 09.30, 15.00, 21.00;
Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно-2012: 12.50, 18.50.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»

Жанр: комедія
Країна: Росія
Режисер: Артем Аксененко
У ролях: Нонна Гришаєва, Олександр Олешко,
Петро Федоров, Дмитро
Нагієв, Юлія Гришина та
інші.

«Суддя Дредд» 3D: 10.00, 16.00;
«Оселя зла 5» 3D: 12.00, 18.00;
«Петля часу»: 13.40, 19.40, 22.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Чоловік з гарантією»: 12.30, 14.10, 18.00, 19.50;
«Суддя Дредд» 3D: 15.50;
«Оселя зла. Відплата» 3D: 21.30.
Малий зал: «Петля часу»: 12.40, 14.50, 17.00, 19.10,21.20.
ПАБ «PUBLIK»

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця, провідного спеціаліста відділу методичного забезпечення соціальної роботи.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта за
спеціальністю психолог; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи за фахом
не менше 3 років; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з
відповідними програмними засобами.
Перелік документів: заява про участь у конкурсі; заповнена особова
картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність); дві фотокартки розміром 4х5 см; декларація про доходи
за 2011 рік; довідка з органу податкової служби про подану податкову
декларацію; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; копія
паспорта громадянина України; довідка про стан здоров’я (форма 133/о);
копія військового квитка (для військовозобов’язаних); письмова згода на
обробку персональних даних.
Термін подання заяв – 30 днів з дня оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 20. Довідки за телефоном 55-28-02.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – будівля готельного комплексу «Едельвейс» з допоміжними спорудами та земельна ділянка за кадастровим номером
7320582500:001:0092, що належить на праві власності Бойчуку Василю Васильовичу (Чернівецька
обл., Вижницький р-н, с. Слобода-Банилів, код 2434103437). Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку ЯД №124999 від 10.07.2009 року, Свідоцтво про право власності
на нерухоме майно від 05.06.2009р. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Вижницький р-н,
с.Іспас, вул. Головна, 4А. Забудована земельна ділянка з цільовим призначенням для іншого призначення (для реконструкції будівлі адміністративного будинку, контори та вагової під готельний
комплекс та станцію технічного обслуговування автомобілів). Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками, забезпечена мережами освітлення, газу, водопроводу
та каналізації, розташована в серединній частині населеного пункту. Підїздна дорога з твердим
покриттям. На земельній ділянці розміщені цегляна двоповерхова з мансардою будівля готельного
комплексу літ.А площею 528,30кв.м, колодязь літ.К., вигрібні ями літ. В.я. Технічний стан споруд
характеризується як добрий.Стартова (початкова) ціна – 1680489,00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612126від 19.09.12)Гарантійний внесок – 84024,45 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул. Головна,
143По лоту обмеження на використання загальні для нежитлових 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 15 жовтня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р-н, с.Іспас в приміщені сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 15 жовтня 2012
р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом десяти банківських
днів з дня затвердження протоколу про проведення аукціону по лоту №5, на депозитний рахунок
р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 028945548, одержувач:
Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій області.
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

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 . 3 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.45 Точка зору.
10.05,11.45,12.20 Погода.
10.10 Фестиваль сучасної української пiснi «Молода Галичина».
10.55 Шеф-кухар країни.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.05 Х/ф «Це було у розвiдцi».
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Х/ф «Фронт в тилу ворога».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.30 Агро-News.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Полiтична партiя Всеукраїнське об`єднання «Громада».
19.30 Лiтнiй жарт з К. Новиковою,
Ю. Смолiним.
20.00 Сiльрада.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Полiтична партiя «Нова
полiтика».
20.50 Плюс-мiнус.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Країну - народовi!
21.45 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
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 «Космос як послух».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Д/ф «Iсторiя одного дзвона».
02.00 ТелеАкадемiя.
03.00 Д/ф «У пошуках Грецiї».
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04.05 Х/ф «Красунчик Антонiо».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,00.
00 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
11.05,11.50,03.50 Т/с «Слiдаки».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35,15.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.25,04.15 Комедiя «Операцiя
«И» та iншi пригоди Шурика».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.30 Комедiя «Диявол носить
Прада».
00.15 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.55 Бойовик «Нiндзя». (2).
02.25 Мелодрама «Компенсацiя».
(2).
IНТЕР
05.30 Х/ф «Сирота казанська».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.30,20.40,03.20 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.45 Т/с «Не вiдрiкаються
люблячи».
13.45 «Детективи».
14.10 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.05 «Право на зустрiч».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.15 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Чкалов».
23.15 Т/с «Шаповалов».
01.15 Х/ф «Злочинна пристрасть».
(2).
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.25 Д/с «Суперспоруди давнини 2».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.45,02.05,02.35 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.
08.45,12.45,02.10 Факти.
09.35,19.30,01.10 Надзвичайнi
новини.
10.40 Х/ф «Година пiк 2».
12.40 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф «Година пiк 3».

1 жовтня

14.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
16.05 Т/с «Опери».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Надзвичайна ситуацiя».
22.40 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,02.40 Свобода слова.
5 КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Програма передач.
14.05,14.10,16.10,17.20,17.50,22
.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.00,21.00,23.00,02.00,04.00 «Час
новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський час».
18.50,23.40,00.30,03.25 «Час спорту».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
22.25,23.20,00.15,03.15,06.15
«Бiзнес-час».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
23.45,00.40,02.35,03.35,04.35
«Огляд преси».
03.40 «Ранок iз зiркою».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.10, 14.40, 17.00,
5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.15 Погода на курортах
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 3.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30, 08.00,15.30 «Малятко»
07.20, 09.50,15.20,17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.10
«Вільний мікрофон»
0 7 . 5 0 ,
0 8 . 5 5 ,

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»
15.40 «Княгиня Західної України»
16.00 «Один день»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Велике журі»
19.00,21.30,00.00 «Чернівецький
репортер»
22.15 Х/ф «Новокаїн» (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 «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Поза грою».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Країна 03».
21.10 Т/с «Карпов».
22.15 Х/ф «На межi». (2).
00.20 Х/ф «Обговоренню не
пiдлягає». (2).
02.10 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.30 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
05.15 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Здоровий спосіб
життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00 «Пам\’ять»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00, 01.30 Д\\фільм «Коннект»
12.30, 14.30, 20.31, 22.25, 03.10,
05.00 «Телемеридіани»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Милосердя»
17.35 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Політична партія
«УДАР (Український Демократич-

27 вересня: GROUCHO (Шеффілд, Англія).
28 вересня: Перший день PUBLIC Beer Fest: «Серцевий Напад «(м. Чернівці), «Цвіт
Кульбаби» (м. Івано-Франківськ), «Los Colorados» (м. Тернопіль), конкурси, перетягування канату. Початок о 18:00, вхід вільний.
29 вересня: Другий день PUBLIC Beer Fest: «The Viva Gazone» (м. Чернівці), «Пестициди» (м. Чернівці), «Інший Світ» (м. Івано-Франківськ), «SHRI-Ланка» (м. Київ),
конкурси, шоу на ходулях, йог-шоу, початок о 18:00, вхід вільний.
30 вересня: Третій день PUBLIC Beer Fest: «Beer Gun» (м. Чернівці), «Stelsi» (м.
Чернівці), «Гуцул Каліпсо» (м. Чернівці), пивний чемпіонат, конкурси, фаєр-шоу,
початок о 18:00, вхід вільний.
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
ОРГАННИЙ ЗАЛ
26 вересня, 18.30: Концерт академічного камерного оркестру (солісти – Остап
Шутко, Ольга Шутко).
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
29 вересня, 18.30: Клавірний дует солістів Чернівецької обласної філармонії.

понеділок
понеділок
ний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Паламар Іван
Савич
19.30 «Зав’язь»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
23.20 Д/фільм «Здоровий спосіб
життя»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Авіа»
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!
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50, 20.30 Т/с «Зайцев+1».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.55 УТЕТа тато!
16.00,01.20 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.50 Богiня шопiнгу.
19.30,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.55 Т/с «Дiффчатка». (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.
01.45 До свiтанку.
НТН
05.55 Х/ф «Вторгнення».
07.30,03.35 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Випустити
пару.
09.00 Т/с «Розкол».
10.55 Т/с «УГРО 2».
15.00 Т/с «Каменська 4».
18.30 «Правда життя». Пiти за
власним бажанням.
19.00,21.45,00.00,02.15,04.05
«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 «Ударна група». (2).
02.45 «Речовий доказ».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».

СТБ
05.20 «Документальний детектив».
06.15,00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
07.00,15.55 «Усе буде добре!»
09.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
10.40 Х/ф «Навчаю грi на гiтарi».
1 4 . 4 5 « Е к с т р а с е н с и в ед у т ь
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 «Ад`ютант його
ясновельможностi».
02.50 «Краще на ТБ».
02.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Татусевi доньки».
22.05 ФБР.
00.05 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05 Зона ночi.
03.10 Богдан Хмельницький.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Життя в обiймах квiтiв.
05.00 Я зву тебе.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.50,12.40 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Х/ф «Дорожня банда «4
лапи».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Х/ф «Дiвчина мого найкращого друга». (3).
03.00 Т/с «Кайл XY».
03.40 «Мобiльнi розваги».
04.00 «Нiчне життя».

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 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона. С.
Шушкевич, ч. 1.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Хай щастить.
12.45 «Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.15 Х/ф «Пiчки-лавочки».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Крiзь вогонь».
16.40 Х/ф «Четверта висота».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Соцiалiстична партiя
України.
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Наталiї
Королевської «Україна - Вперед!»
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 «Iмператор, який знав
свою долю».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Зустрiч».
02.15 ТелеАкадемiя.
03.15 Д/ф «Олександр Великий Македонець».
04.05 Х/ф «Красунчик Антонiо».
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».
11.05,11.50,03.30 Т/с «Слiдаки».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35,15.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.30,04.25 Комедiя «На измене».
20.15 «Мамо, я одружуюсь?»
21.30 «Мiняю жiнку 6».
23.30 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.15 Х/ф «Рiка богiв». (2).

IНТЕР

05.25,23.15 Т/с «Шаповалов».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.30,20.40 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.10 «Детективи».
12.25,04.30 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «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».
20.30,03.20 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Чкалов».
01.15 Х/ф «Сплячий i красуня».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Спорт у Подробицях».
03.35 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.40 Д/с «Суперспоруди давнини 2».

ICTV

05.10,06.40,02.15,03.35 Погода.
05.15,08.45,03.10 Факти.
05.35,04.05 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.15
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
09.35,19.30,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.35 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
15.20,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 4».
02.20 Т/с «Полiцейська академiя».
03.40 ПроЦiкаве.

2 жовтня
5 КАНАЛ

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

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.10
«Вільний мікрофон»
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 «Один день»

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.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.30,12.15,13.00,15.30,17.30 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона. С.
Шушкевич, ч. 2.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Українська пiсня.
13.10 Х/ф «На семи вiтрах».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф «Був мiсяць травень».
17.40 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Партiя регiонiв.
19.30 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Вiталiя
Кличка».
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 «Кiевъ-Столипино-Київ».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Час дощiв».
02.15 ТелеАкадемiя.
03.15 Х/ф «Свiт прекрасний».
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.
50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00 «Шiсть кадрiв».
11.05,11.50,03.15 Т/с «Слiдаки».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35,02.35 «Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень».
14.35,15.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.25,04.05 Комедiя «Матусi».
20.15 «На ножах», 8 с.
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Динамо (Київ) - Динамо (Загреб).
00.05 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.50 Бойовик «Одного разу на
сходi». (2).

IНТЕР

05.25,23.15 Т/с «Шаповалов».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.30,20.40,03.55 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.10 «Детективи».
12.25 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «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».
20.30,03.45 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Чкалов».
01.20 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.45 Х/ф «Всупереч здоровому
глузду».
03.15 «Подробицi» - «Час».
04.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
04.05 Д/с «Таємницi iсторiї 2».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.15,03.35 Погода.
05.20,03.10 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.15
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.30 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Надзвичайна

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 «Біографії»
22.15 Х/ф «По той бік закону» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
11.00 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Росiйська
мама американської чемпiонки».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.50 Подiї.
17.10,19.15,04.05 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнтерни».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Ювентус» (Iталiя) - «Шахтар» (Україна).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Х/ф «На межi». (2).
02.30 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.10 «Хай говорять».
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, 01.35 Д/фільм «Здоровий
спосіб життя»
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» (рум.
мов.)
11.36 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Коннект»
13.20 «На музичній хвилі»
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 Наталії
Королевської «Україна – Вперед!»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Левчик Юрій
Серафимович

3 жовтня
ситуацiя».
15.15,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 4».
02.20 Т/с «Полiцейська академiя».
03.40 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
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, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.15, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
17.20 Погода на курортах
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.10
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19.30 «Акценти»
20.05, 23.20 «Спорт-тайм»
20.18, 23.35 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
23.05 «Час країни»
23.48 Д\фільм «Фільми та зірки»
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.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.55 УТЕТа тато!
16.00,01.20 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.30,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.30 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.45 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Хочу Вашого
чоловiка».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Об`єкт 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Версiя».
14.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,21.45,00.00,02.20,04.
10 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Шаблезуба тварюка». (3).
02.50 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».
06.20,15.55 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.25 «Куб 3».

11.15 Х/ф «Маша i море».
13.20 «Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидицi».
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».
0 2 . 2 5 Х / ф « А д ` ют а н т й о го
ясновельможностi».
03.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.25 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.05 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Татусевi доньки».
22.05 Весiлля буде по-моєму!
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,04.10 Зона ночi.
03.10 Богдан Хмельницький.
04.15 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Так нiхто не любив.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 Т/с «Кайл XY».
02.40 «Нiчне життя».
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«Вільний мікрофон»
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, 17.05Д/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 «Велике журі»
22.15 Х/ф «Мій дикий Захід» (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».
11.00, 21.10 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Учителi в
законi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
23.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Х/ф «Великий куш». (2).
02.50 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д\фільм «Здоровий спосіб
життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д\фільм «Коннект»
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
«Народно-трудовий союз України»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Тіміш Григорій

Іванович
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.05 «Палітра»
20.31 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
23.20 Д\\фільм «Здоровий спосіб
життя»
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.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.55 УТЕТа тато!
16.00,01.20 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.30,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.30 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.45 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Єдина дорога».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Об`єкт 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Версiя».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,21.45,00.00,02.15,04.2
5 «Свiдок».
22.00 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.30 Х/ф «Павуки». (3).
02.45 «Речовий доказ».
03.10 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

СТБ

05.35 «Документальний детектив».
06.00,15.55 «Усе буде добре!»
07.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.10 «Фермер шукає дружину 2».
11.05 Х/ф «Iдеальна дружина».
13.15 «Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
0 2 . 2 5 Х / ф « А д ` юта н т й о го
ясновельможностi».
03.35 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.05 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Татусевi доньки».
22.05 Ближче до тiла.
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Українцi Надiя.
04.15 Моя адреса - Соловки. Пастка.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Невгамовний Пантелеймон.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 Т/с «Кайл XY».
02.40 «Нiчне життя».
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Андрій ШЕВЧЕНКО: «За останні 2-3 роки заплатив державі
5 млн. грн податку. Та замість спортивних майданчиків
бачу нові яхти та дачі в чиновників»
Таку заяву легендарний футболіст зробив минулих
вихідних під час візиту до Чернівців. У столиці Буковини
Шевченко перебував у новому амплуа. Ні, він так і
залишився нападником, але цього разу атакує не ворота
суперників, а гнилу корумповану систему державного
управління. Більше того, не зраджуючи собі, Андрій
залишився командним гравцем. Якщо наприкінці
90-х Шева демонстрував ідеальне взаєморозуміння з
Сергієм Ребровим, то нині йде пліч-о-пліч з Наталією
Королевською та її партією «Україна – Вперед!».
– Нас вразив ваш університет. Це
дійсно велична споруда! А найприємніше, що там навчаються молоді
люди з європейськими цінностями. Під
час спілкування я помітила, що в них
горять очі, вони бажають змін і готові
боротися з системою, а не підлаштовуватися під неї, – підбила підсумки
зустрічі з місцевими студентами Наталія Королевська.
З нашими спудеями молоді політики Королевська, Шевченко та Євгеній
Суслов (7-ий номер виборчого списку)
спілкувалися на тему студентського
самоврядування та системи освіти.
Варто зазначити, що розмова не була
«порожньою», а мала конкретний
предмет. Зокрема, йшлося про розроблений партією «Україна – Вперед!»
Закон України «Про студентське самоврядування» та проект реформи
освіти. Головним його автором є 3-ій
номер виборчого списку Роман Васько – ректор Київського національного
лінгвістичного університету. До речі,
це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, випускники якого разом з
дипломом про закінчення отримують і
перше місце роботи. «Ознайомившись
з проектом реформи освіти Наталії Королевської та Романа Васька, знаючи
дещо про лінгвістичний університет,
я зрозумів, що ці люди не лише планують, а дійсно знають, як зробити
випускників ВНЗ конкурентоспроможними та забезпечити нас роботою», –
зауважив один з присутніх на зустрічі
студентів, третьокурсник Микола.

Бюджет ділиться
майже навпіл!
Половину отримує
народ, іншу
половину ділять між
собою олігархи

Зустріч із журналістами Наталія
Королевська розпочала з розповіді
про проект «Нова економіка – нова
країна». Це антикризова стратегія
для України, розроблена Партією
«Україна – Вперед!». У квітні й травні
проект проходив активне обговорення
в усіх регіонах країни. Програма «Нова
економіка – нова країна» підкріплена
повним пакетом законопроектів. Загалом у пакеті 25 економічних законопроектів. Вони стосуються підтримки
вітчизняного виробника, створення
робочих місць тощо.
– Ми зібрали кращий світовий
досвід і будемо застосовувати його в
Україні. Точками зростання української економіки вважаємо:
1.Створення високотехнологічного конкурентоспроможного виробництва. Кожне нове робоче місце в тако-

му виробництві автоматично створить
10 у суміжних галузях. Інновації – це
те, що сьогодні рухає всім світом.

трьома робітниками перетворила на
корпорацію, яка стала місцем роботи
для понад 10-ти тисяч українців. Все
це зроблене всупереч тим умовам для
розвитку бізнесу, які існували та продовжують існувати.
Коли 6 років тому я стала депутатом Верховної Ради, то сподівалася,
що зможу донести до політиків необхідність правильного реформування,
спрямованого на реальне покращення
життя громадян. Мабуть, була занадто
романтична… У парламенті побачила,
що всі все розуміють, але ніхто не хоче
нічого змінювати. Система побудована так, що за рахунок економічних
репресій живе політична еліта. Тому
«вершки» не готові до змін, їм вони
дійсно не потрібні. Зрештою, вирішила
створювати нову команду молодих

шию» тих, хто сьогодні при владі!
Крім того, я постійно наголошую,
що наша команда складається з молодих лідерів, професіоналів, а не політиків. Політик в Україні – не професія, а
вміння гарно ляпати язиком. Сьогодні
ж державі потрібні не красномовці, а
професіонали в конкретних галузях.
Наприклад, Андрій Шевченко для
нас – зовсім не піар-хід, а людина,
яка знає про спорт усе, бачив як його
розвивають у цивілізованих країнах.
Повірте, він краще ніж 60-річний політик радянського ґатунку, впорається
із завданням розвитку та сприяння
молоді та спорту.
У нашому списку професіонали
різних галузей. Вони не ходять по токшоу, у них не беруть інтерв’ю, але вони
знають свою справу. У цьому контексті

Шевченко переказав на рахунок партії
10 мільйонів гривень. Крім того, допомагають звичайні люди. На нашому
офіційному сайті є розрахунковий
рахунок, на нього наші прихильники
перераховують кошти. Трапляються
платежі по 20, 50 гривень.
– За більшістю соціологічних
досліджень, «Україна – Вперед!»
упевнено проходить у парламент. З ким співпрацюватимете,
об’єднуватиметесь?
– Спершу скажу, що з Партією
Регіонів, комуністами та «Свободою»
ми жодних діалогів вести не будемо.
Ідеологія цих партій неприйнятна для
нас, а певною мірою й огидна для нас.
Найбільше точок дотику знаходимо з
партією «Удар» Віталія Кличка. Разом
з цією політичною силою хочемо продемонструвати нову якість української
політики!

Футболісти-аматори
у Хотині зустрілися
з Шевою

Найкращий футболіст світу нагороджує найкращого гравця
міжрайонного турніру у Хотині Максима Беженара
2.Процвітаючий малий та середній
бізнес. Сприяння малому та середньому бізнесу має стати державним пріоритетом. Ми звільнимо підприємців
від непомірного податкового тягаря
та надмірної кількості регуляторів, які
їх «душать».
3.Сільське господарство. З правильним підходом і цілеспрямованими
інвестиціями, українські чорноземи
здатні нагодувати світ. За умов продовольчої кризи, що зростає, це зробить
Україну одним з провідних гравців на
світовому продовольчому ринку.
Крім того, хочеться наголосити на
тому, що 60% бізнесу України перебуває в тіні. Це величезна проблема та
водночас колосальний ресурс. Лише
40% бізнесменів платять податки, які
розподіляють між 45-ма мільйонами
українців. Інші 60% дають хабарі, що
розподіляються між «топ-100» – так
званою елітою нації.
– Така тендітна жінка зможе
зламати систему, побудовану
кремезними чоловіками з кримінальним минулим? – запитали під
час зустрічі в Королевської
– Протягом свого життя я вже неодноразово доводила усім, на що здатна. Народилася в родині вчительки
та шахтаря, зробила себе сама. Від
20 до 30 років активно займалася
бізнесом. За цей час підприємство з

лідерів. Нинішні політики вже не раз
були при владі й показали, що підлаштувалися під систему й тепер ця система працює на них. Я ж хочу не лише
заможно жити, а й жити в успішній країні! Звичайно, так само, як присутні тут
Андрій Шевченко та Євгеній Суслов,
могла б виїхати за кордон і перебувати
у нормальних, людських умовах. Але
ми твердо вирішили залишитися на
Батьківщині! Будемо жити в Україні,
тут житимуть наші діти. Ми змінимо
Україну, перетворимо її на державу,
якою можна пишатися. Це наша вища
мета, наше покликання.

Команда
професіоналів,
а не політиків

– Опоненти говорять про нестачу досвіду державного управління у вашої команди. І, дійсно,
«Україна – Вперед!»– наймолодша
партія на цих політичних перегонах…
- Опоненти абсолютно праві. Ми
не маємо досвіду злочинного, антисоціального, корумпованого державного
управління. Більше того – такий досвід
нам не потрібен! Не збираємося підлаштовуватися під застарілу бандитську
систему, хочемо стати європейською
державою. Для цього слід «гнати в

хочеться згадати Іллю Ємця – першого
у світі кардіохірурга, який зробив операцію 3-годинному немовляті. У нашій

Під час візиту на Буковину 2-ий
номер виборчого списку партії Наталії
Королевської Андрій Шевченко відвідав міжрайонний футбольний турнір
у Хотині. Футболіст поспілкувався з
місцевими спортсменами, нагородив
найкращих. Перемогу в турнірі здобули господарі змагань, а друге місце
посіли футболісти Кельменеччини.
Шевченко привітав команди та нагородив найкращого гравця турніру
Максима Беженара (Кельменці): –
Дуже приємно отримувати приз з рук
найкращого футболіста світу. Добре,
що Андрій пішов у політику. Талановиті
люди – талановиті в усьому. Він був
моїм кумиром у спорті, тепер я цілком
довіряю йому як політику. Впевнений,
що коли Шевченко буде нардепом, то
наші спортивні майданчики не будуть у
такому занедбаному стані, діти займатимуться спортом, а не пиячитимуть.
Окрім візиту до Хотина, зустрічі з
чернівчанами та прес-конференції, у
програмі візиту лідерів партії «Україна – Вперед!» були й гостини на
5-ому Міжнародному музичному фестивалі «Перлини для мами» у палаці

Молоді лідери України: Шевченко, Королевська, Суслов
команді є й програмісти, й економісти,
і юристи, й освітяни, і люди культури.
Усі вони – молоді, європейські, кращі
у своїх галузях.
– Хто фінансує Вашу партію?
Ходять різні чутки...
- Чутки ходять, а фінансуємо ми
самі. І я, і Андрій Шевченко, і Євгеній
Суслов… Ми всі успішні люди, які вирішили витрачати гроші не на придбання нерухомості за кордоном, а на
реформування України. Наприклад,

«Академічний». Разом із ансамблем
«Перлина» Королевська та Шевченко
заспівали пісню «Несе Галя воду».
Також політики прослухали галаконцерт за участі гостей з Румунії та
Молдови. Окрім сувенірів та дипломів,
учасники фестивалю отримали впевненість у тому, що Україна дійсно може
рухатися вперед та стати врешті-решт
країною заможних, здорових, освічених людей.

Олексій КАФАНОВ, «Версії»
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Юним чернівчанам – здоровий
спосіб життя

Середньовіччя – це не лише
грізний блиск обладунків

Віталій Михайлішин пообіцяв, що наступного року в усіх
дворах нашого міста з’являться спортивні майданчики

У галереї
«ЕвроPhotoArt»
(Центральна площа, 9)
відкрилася виставка
художньої фотографії
«Terraheroica».
– Це своєрідний дебют у
Чернівцях двох досвідчених хотинських фотомайстрів – Олександра Бруса та Олександра
Годнюка, – розповідає організатор виставки Альберт
Комарі. – З їхньою творчістю
я познайомився нещодавно,
під час святкування дня міста в
Хотині. Побачив виставку їхніх
фоторобіт, і вона мене дуже зацікавила. Насправді, в інтернеті, в різноманітних друкованих засобах масової інформації
Середньовіччя – це не лише грізний
було дуже багато фотографій
блиск обладунків. Принаймні, у світлинах
з «Битви націй», але, власне,
хотинських фотохудожників
те, що я побачив у роботах двох
Олександрів з Хотина – мене просто вразило. Тут кожен образ, кожен сюжет – настільки промовистий! Художники змогли підібрати отой ключик до відтворення тієї чи іншої ситуації. Це
взагалі не часто побачиш, а тут фактично кожна робота – художній твір і говорить сама за себе.
– На виставці представлена лише невеличка частина того, що в них є, сподіваюся, що з
часом ми зробимо велику, повну експозицію. А ще у авторів є дуже багато спортивних світлин,
тож моя мрія – організувати також спортивну фотовиставку, – зауважив Альберт Комарі.
Виставка триватиме лише до 2 жовтня, тому – не проґавте!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії», фото автора

У неділю в Чернівцях за підтримки очільника міста Віталія
Михайлішина відбулись змагання
з «Workout» – комплекс різних
вправ на турніках. Адже у місті є
чимало молоді, які роками займаються на турніках, демонструють
неймовірні вправи та гармонійно
розвиваються. Щоправда, наразі
у Чернівцях ще не вистачає облаштованих спортивних майданчиків, проте і цю проблему вже найближчим часом буде комплексно
вирішено.
– У Чернівцях такі змагання
відбуваються не вперше, але такого масштабу справді ще не було.
Цей проект реалізовано спільно
з нашою організацією, федерацією «Workout» у Чернівцях за
підтримки Віталія Михайлішина,
– розповів один із організаторів
змагань, представник Буковинської асоціації молоді Олександр
Грязєв. – Основне завдання цього
змагання – пропаганда здорового
способу життя. І як ми бачимо, це
справді вдається. Ми навіть не
сподівались, що збереться стільки
людей. Спочатку було 150 учасників, потім долучилось ще чимало
молоді і в результаті – участь бере

до 300 людей. Приємно, що про
нас не забувають і постійно допомагає Віталій Михайлович.
Змагання відбувалися у двох
форматах – командних та індивідуальних виступах. Справді
нереальні стійки на руках, підтягування різним хватом, гнучкість
та сила стали візитівкою змагань.
А переможці отримали цінні призи, зокрема команда-переможиця
«Спарта» отримала від Віталія Михайлішина сертифікат на встановлення спортивного майданчика.
– Ми в дитинстві також займались на турніках, але тоді наші
змагання називались «драбинка», – пригадував свою молодість
Віталій Михайлішин. – Хочу сказати, що у 2013 році ми встановимо
такі спортивні майданчики у всіх
дворах нашого міста. Щоб там
були спортивні снаряди, турніки,
усе необхідне приладдя, аби займатись спортом. Хочу, щоб усі
зрозуміли, що спорт допомагає
досягати успіхів в усьому – і житті,
і роботі. Я радий, що тут багато
дітей і їм подобаються такі змагання.
Окрім подарунків та слів вітання Віталій Михайлішин своїм

прикладом показав, що потрібно
займатись спортом, та підтягнувся
на турніку кілька десятків разів.
За його словами, він тричі на
тиждень займається у спортзалі.
Також до спорту долучає своїх
дітей, адже він загартовує і виховує незламний дух та потяг до
перемоги.
Учасники та гості змагань залишились задоволеними. Адже
для них це можливість побачити
та навчитись чогось нового, познайомитись з однодумцями, показати на власному прикладі, що
здоровий спосіб життя набагато
кращий, аніж те, що пропагує нині
субкультура.
– Воркаут – це не просто захоплення, а стиль життя, – каже
17-річний переможець змагань з
Чернівців Василь Гандрабура. – Я
займаюсь уже майже 4 роки. Щодня на майданчику. Мені ніхто не
каже, що і як робити. Я сам для
себе визначаю свої навантаження. Буває, шукаю в інтернеті нові
елементи і вивчаю їх. Здоров’я
покращилось, імунітет зміцнів,
тому хворію дуже рідко. Дівчата
кажуть, кращою стала фігура.

Василь ЮРЧАК

Про дітей-творців, педагогів-ентузіастів і 			

Ані Лорак, Марта, Бужинська
і не тільки… Одне слово,
сумувати не доведеться

Проте, доки політики дорослим кашу варять,
школярі тамують цікавість і творчий голод у різношерстих вуличних компаніях та соцмережах.
Утім, альтернатива є і її не завадило б активніше
пропагувати: спортивні секції, різноманітні
будинки творчості, мистецькі палаци та центри.
Так, цими днями відбувся День відчинених дверей Чернівецького палацу дітей та юнацтва (вул.
Шептицького, 10). Вибір гуртків тут давно уже
вийшов за рамки звичайних «танці-співи-юний
технік-малювання».
Тобто, традиційні гуртки нікуди не ділися. У
вокальний ансамбль «Барви», де свого часу відточували свої голоси Ані Лорак, Катя Бужинська
та Марта, нині забігає повправлятись у співах і
співочий депутат Віталій Ткачук. У танцювальних
залах не проштовхнутись від вправних танцюристів бальних танців. Серед 82 гуртків Палацу – є і
«Рукоділля», й «Умілі руки», «Юний художник»,
«Художній дизайн», «Технічне моделювання»,
«Пошиття сучасного одягу», «Юні рятувальники», «Школа журналістики» тощо.
Та якщо пригадати Палац піонерів і школярів
40-50 років, окрім фізкультурно-технічних відділів тут були і балет, і джаз-оркестр! А тодішній
драматичний гурток розрісся нині у справжнісінький Театр юних чернівчан. Це вам не якісь
там аматорські «походжання сценою», тут усе
по-серйозному, з окремими гуртками акторської

майстерності та сценічної мови. Дитячі казки
старших та молодших акторів Палацу активно
«обслуговують» школярів міста протягом зимових і літніх канікул, а кілька вихованців ТЮЧу
нещодавно зіграли навіть у дорослій виставі
Незалежної театральної лабораторії «Чернівці.
Czernowitz. Черновцы» за книгою Ігоря Померанцева.
«Перед початком вистави вільних місць у залі
Філармонії не було, а після – публіка аплодувала
акторам стоячи», – це з відгуків про виставу чернівецької преси.

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

У непрості передвиборні часи дорослі на певний час
забувають про дітей. Причина проста: хлопчики й дівчатка не
є електоратом. От якби наш славний парламент ощасливив
виборчим правом громадян, що досягли 12 років, тоді б поруч із
традиційним зацікавленням преси мітингами, політ-концертами
та різноманітними фестивалями – усюди, де різномасті політики
«ненав’язливо» вставляють свої п’ять кіло гречки, – дитячі конкурси
та олімпіади, будьте певні, теж не були б обділені увагою.

– Владислав Барінов, Владислав Кондратьєв
та Станіслав Кермач, які зіграли на прем’єрі
«Чернівців», в ТЮЧі займаються три роки. Олена
Матвійчук, яка дебютувала ще у виставі «КДБ та
інші вірші» на минулому «Поетичному Меридіані»
– трохи більше, – розповідає про своїх вихованців
художній керівник Театру юних чернівчан Інна
Даніліна. У червні ці юні актори відіграли у ТЮЧівській виставі «Всі хлопчиська дурні...». Цього
ж навчального року Театр планує поставити ще
дві нові вистави.
– З існуючим репертуаром відвідаємо декілька дитячих театральних фестивалів, на нас чекає
огляд театральних колективів у рамках місцевого
фестивалю «Чисті Роси» – дуже сподіваємося на
нагороду, – каже Інна Даніліна. – І як завжди,
готуватимемо черговий феєричний «капусник»
на 4 лютого до дня народження ТЮЧу.
Тобто, сумувати не доведеться! Театр стрімко
рухається вперед за новими творчими досягненнями, до речі, вже як зразковий драматичний
колектив (звання отримали нещодавно). До
слова, за 70 років свого існування, серед вихованців цього колективу були професійні актори,
які виступали на сценах Києва, Москви та СанктПетербурга.

Із ентузіазмом у Палаці
все гаразд. Тут навіть
вивчають китайську

Проте не Театром єдиним пишається міський
Палац. Тобто, не одним театром, – а двома, адже
у Палаці нещодавно відкрився і Театр анімації.
– Займаємося безпосередньо анімацією, тобто оживленням предметів, речовин, ляльок, частин тіла людини. От бачите, зараз ми оживлюємо
статую, – підводить мене Катерина Бутняк до своєї юної вихованки в образі білосніжного янгола.
– Будемо впроваджувати цей вид вуличного
мистецтва у Чернівцях. Щоб це було модно і
стильно, – посміхається Катерина. І додає, що в
анімаційному театрі зараз готується до прем’єри

Катерина Бутняк із юними вихованцями Театру анімації

9

«МАЙDАН’S 2012»: чернівчани до фіналу не дійшли

А тим часом на сайті teleblondinka.com

Півфінал проекту «МАЙDАН’S-2012» уже позаду. Глядачі дізналися, з якими командами вони
побачаться у фінальному ефірі. Вже кілька тижнів
поспіль лідерство утримують танцюристи з Кривого Рогу. Друге місце посідає команда Черкас, хоча
її хореограф Максим Оробець виступав із травмою
ноги. Третіми фіналістами були названі харків’яни
на чолі з Олексієм Калачовим.
Більше за інших пощастило команді Миколаєва: її танцюристи під керівництвом Саші Фломбойма й Андрія Гуцала посіли четверте місце в
турнірній таблиці, зупинившись за крок до фіналу.
Тож для решти п’яти команд участь у проекті закінчилася. Але всі вони гідно пішли з шоу, показавши
грандіозні постановки, які заслуговують на увагу
та найвищі похвали!
…Чернівчани вже втретє їхали до Києва, щоби
боротися тепер за участь у фіналі. До цього ефіру
ми готувалися досить цілеспрямовано. Тому виліт з дистанції був для нас справжнім шоком. Ми
уклали в танець всю душу. Однак цього разу судді
нас не зрозуміли до кінця.
Проте, ми вважаємо, чернівецькі майдансери
здобули свою перемогу ще з першого виходу на
сцену. Тим більше, що хореографи настільки вірили в нас, що цього могло вистачити. Але… Розчарування, сльози, істерики. Було все, але найболючіше було визнати, що майдансери більше не
зустрічатимуться щодня, не будуть тренуватися і
що все для нас закінчилося.
Чернівецькі танцюристи гордо поїхали додому. Ми вважаємо, що Тоня з Денисом виклались,
як кажуть, від «а» до «я», аби наш виступ був
особливим. А загалом усі танці були з родзинкою.
Команда Чернівців щиро висловлює подяку
Христюкам за терпіння, за підтримку, за танці,
за цей драйв і за те, що завдяки їм ми увійдемо
в історію!

Хто вилетить з проекту,
заздалегідь відомо?

Судді проекту

І, якщо придивитися...

Наталія КУХТА, учасниця «Майдансу»,
Чернівці – Київ – Чернівці

...спливає неприємна правда

На танцювальному шоу «Майдан’s» відбуваються
дивні речі: минулої суботи журналісти видання «Телеблондинка» зазирнули у сценарій одного з членів журі і
виявили, що бали, які виставляють судді командам-учасникам, прописані заздалегідь!
На фото добре видно, що у сценарії були прописані всі
основні моменти танцю, костюми, спецефекти та репліки, які обгрунтовують заздалегідь прописану оцінку. До
прикладу, в тексті Наталії Могилевської було написано:
«Багато драйву, багато шоу, хочеться поставити окрему
оцінку за спецефекти, я відчувала себе, як маленька дівчинка в цирку. Спасибі за задоволення, я ставлю 12!».
В ефірі суддя виголосила таку ж промову, щоправда, з
деякою імпровізацією. Журналісти видання надіслали
офіційний запит на телеканал.
Відповіді від «Інтера» «Телеблондинка» ще не дочекалася. Але вчора на іншому сайті видання «Медіаняня»
з’явилася відповідь Наталії Могилевської: «Усі члени
журі мають не більше 30 секунд на висловлювання, відповідно, це професійна практика всіх великих телешоу,
які виходять у прямому ефірі, заздалегідь переглядати
репетиції учасників і готувати своє висловлювання так,
щоби воно вміщувалося в закладений регламент. У разі,
якщо команда в ефірі виступає гірше або краще, ніж на
репетиції, відповідно оцінка змінюється, але, як правило,
дельта не більше 1-2 балів в порівнянні з генеральною
репетицією...».
Та все ж, навіть, якщо журі мають право після перегляду виступу відхилитися на 1-2 бали, це не змінює
ситуації – у сценарії все вже прописано.
До того ж відомо, що учасники весь тиждень готуються
у своїх містах. А у Києві на Майдані репетиція відбувається
лише один день – у суботу. Також сайт зазначає, що журі
на цих репетиціях не присутнє.

політиків, які про них забули
Фото Богдана КОНСТАНТИНЮКА
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трубки-носогрійки часів так званого
Хотинського козацтва.
А нещодавно у Палаці відкрився
ще й гурток китайської мови, який
веде Андріан Гапей.
– Не очікували, що гурток стане
таким популярним. Діти постійно
приходять записуватись, їм цікаво,
– каже директор Палацу Алла Клименко. – Моя дочка Люба після завершення факультету іноземних мов
деякий час працювала в Лондоні, в
школі для дітей заможних британців.
Так ось там батьки активно записують свої чада до гуртків вивчення
китайської мови, вважаючи, що за

Повідомляє teleblondinka.com.

Китаєм – майбутнє.
…За словами Алли Клименко, Палац дітей та юнацтва, який за фактом
є палацом дитячої творчості, може
триматися тільки на інноваційних
формах роботи. Інновації ж у сучасних реаліях вимагають неабиякого
ентузіазму та суттєвих матеріальних
вкладень… Кмітливі політики, уважно
перечитавши цю статтю, мали би тут
здогадливо поміж собою перезирнутися. В усякому разі, із ентузіазмом у
Палаці усе гаразд. Адже у подібних закладах за невелику зарплатню працюють тільки віддані фанати своєї справи.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

На замітку батькам і кмітливим дітям

Вихованці Театру юних
чернівчан на сцені філармонії
силуетно-тіньова вистава за сюрреалістичним твором письменниці Емми
Андієвської.
– Це буде вистава про Джалапіту, який своїми якостями нагадує
святого чи бога, – каже Катерина
Бутняк. – Після неї готуватимемо
пісочну анімацію за казкою Антуана
Сент-Екзюпері «Маленький принц».
А як бодай словом не згадати
Загін юних барабанщиць у біло-червоних костюмах, який є своєрідною
візитівкою Палацу на різноманітних
міських урочистостях і святах! Створений за завданням міської влади до
святкування 60-річчя Перемоги, цей
колектив уже традиційно відкриває
урочисту ходу до дня міста.
Або ж невеличкий, але унікальний музей, створений Сергієм Богопольським, який у Палаці веде гурток

Фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА

Міські палаци, центри та клуби
Міський Палац дітей і юнацтва
вул. Шептицького, 10, тел. 52-24-74.
Обласний центр естетичного виховання
«Юність Буковини»
вул. Червоноармійська, 5, тел. 52-19-33.
Міський Палац культури
площа Театральна, 5, тел. 52-30-36.
Міський культурно-просвітницький центр
вул. Руська, 222, 57-16-23.
Клуб юних техніків «Кварц»
вул. Головна, 220, тел. 4-40-32.
Будинок творчості дітей і юнацтва
вул. Демократична, 5, тел. 56-04-41.
Центр дитячої та юнацької творчості
вул. Головна, 224, тел. 4-75-49

Спортивні секції
ДЮСШ міськспортуправління
(вул. Шептицького, 23,
тел. 52-40-97)
Легка атлетика, спортивне орієнтування, пауерліфтинг, оздоровча гімнастика, стендова
стрільба, карате, теніс настільний, шахи.
ДЮСШ №1
(вул. Сучавська, 2,
тел. 52-81-09)
Баскетбол, бокс, футбол, художня гімнастика,
настільний теніс, шахи.

Біло-червона родзинка Палацу – Загін юних барабанщиць
реставрації художньої кераміки.
– Це справжнє Трипілля з берегів
Дністра, їм 6 тис. років, – демонструє
він старовинні горщики. – Їх вимила
вода, все лежало на поверхні. Три-

пільські стоянки ніби й позначені
на карті, проте люди ходять по черепках. Я збираю уламки та склеюю
їх… Оцю амфору мені надіслали із
Херсонеса – їй дві тисячі років. А це

ДЮСШ №2
(вул. Федьковича, 13,
тел. 3-62-41)
Боротьба вільна, легка атлетика, теніс настільний, футбол.
Обласна ДЮСШ
(вул. Стасюка, 6, тел. 3-22-63)
Боротьба вільна, волейбол (дівчата), художня
гімнастика, гандбол, теніс, катаре, бокс, спортивне орієнтування.

ДЮСШ «Гарт»
(вул. Б. Хмельницького, 47, тел. 52-33-47)
Бокс, боротьба вільна, пауерліфтинг, футбол.
Обласна ДЮСШ «Спартак»
(вул. Кафедральна, 12/4, тел. 52-51-48)
Стрільба з лука, велоспорт-маунтенбайк,
велоспорт-ВМХ, легка атлетика, футбол.
ДЮСШ «Колос»
(вул. Шевченка, 41,
тел. 55-45-53)
Бокс, велоспорт-шосе, велоспорт-маунтенбайк, велоспорт-ВМХ, легка атлетика, спортивне орієнтування.
ДЮСШ «Авангард»
(вул. І. Франка, 25,
тел. 52-70-78)
Футбол, бокс, боротьба самбо, дзюдо, легка
атлетика, спортивне орієнтування, рукопашний
бій, спортивні танці, стрільба з лука, панкратіон.
ДЮСШ №4
(вул. Підкови, 18А,
тел. 59-38-38)
Боротьба вільна, волейбол, дзюдо, легка атлетика, спортивний туризм, футбол.
ДЮСШ міськспортуправління з футболу
(вул. Шептицького, 23,
тел. 52-40-97).
СДЮШОР зі стрільби з лука
(вул. Б. Хмельницького, 47, тел. 52-71-62).
СДЮШОР з хокею на траві
(вул. Університетська, 50, тел. 52-34-92).
ДЮСШ «Юний спартаківець»
(вул. Кафедральна, 12/4, тел. 52-51-48)
Пауерліфтинг, бейсбол, настільний теніс, хокей
на траві, бокс, спортивне орієнтування.
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По чернівецькому мажоритарному
округу лідирує Михайлішин
Якщо б вибори до Верховної Ради відбулися вже найближчої неділю, в 201
окрузі – місті Чернівці – переміг би Віталій Михайлішин. Такі результати другого
етапу дослідження «Електоральні настрої виборців напередодні виборів
депутатів Верховної Ради». Дослідження провели доктор соціологічних наук,
провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Микола
Чурилов (Центр соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS») та кандидат
історичних наук, доцент Наталія Стрельчук (Центр євроатлантичної інтеграції та
безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
– Якщо говорити про потенційну явку, то
вона, зі слів респондентів, дуже висока: «точно
прийду» або «швидше прийду» відповіли більше
81% опитаних, – каже Микола Чурилов. – Проте
між бажаннями та реальними вчинками людини
існує велика прірва, тож реальна явка буде значно меншою. Дуже високий відсоток тих, хто ще
не визначився зі своїм вибором – 29,8% виборців.
Якби вибори відбулися найближчої неділі,
виборці 201 округу проголосували б наступним
чином: 20,8% – за ВО «Батьківщина», 18,3% –
за партію «Удар», 12,5% – за Партію регіонів,
4,3% – за Комуністичну партію, 3,8% – за ВО
«Свобода», 1,8% – за «Україна – Вперед!»,
1,3% – «Наша Україна». Причому, кажуть
експерти, Партія регіонів і ВО «Батьківщина»
дещо здали свої позиції, значно зріс рейтинг
«Удару». Останнє пояснюють тим, що Віталій
Кличко поки не заплямував своєї репутації на

політичній ниві.
Щодо довіри персоналіям, які є ключовими гравцями на цьогорічних виборах до
Верховної Ради по 201 мажоритарному округу,
експерти зазначають, що зросла довіра до Віталія Михайлішина. Оскільки він молодший за
Миколу Федорука на два десятки років, тож для
багатьох виборців, каже Микола Чурилов, це
дзвоник до того, що на зміну політикам старої
генерації приходить молоде покоління. Віталію
Михайлішину готові віддати свої голоси 23,8%
виборців, Миколі Федоруку – 22,3%, Галині
Марараш – 5,4%. Причому Михайлішин значно
– на 5,9% – підвищив свої рейтингові позиції,
Федорук – втратив 1,3%.
У дослідженні було й питання «якби кандидат, за якого ви б хотіли голосувати, раптом
зняв свою кандидатуру, за кого ще ви б проголосували?». За Віталія Михайлішина проголо-

Куди йде Федорук?
Кандидат до Верховної ради по 201-му округу, екс-мер Чернівців Микола Федорук вперше
після початку передвиборчої кампанії зустрівся з
журналістами. Побутує думка, що така довга пауза – це не лише навмисна інтрига, а й відсутність
необхідності активних дій. Начебто Федорук
упевнений, що його завдання – не завоювання
нових прихильників, а лише збереження старих.
Утім, нові сміливі заяви мають на меті показати:
Федорук уже не той, що був.
Кандидату, який пристав до Об’єднаної
опозиції (яку, за його ж словами, обрав з поміж інших політичних сил, що пропонували
йому приєднатись) довелось навчитися новій
риториці. Зокрема, Микола Трохимович дозолив собі називати ворогами держави Литвина і
Януковича, заявляти про боротьбу із режимом.
Насамперед екс-мер, не помічений раніше
у прихильностях до опозиції, чітко заявив:
«Йду до Верховної Ради України, тому що
мене не влаштовує ситуація в нашій державі.
Підтримую програму об’єднаної опозиції, яку
сформували сім політичних сил. Режим, який
встановився в країні, веде до міжнародної
ізоляції України. Закінчиться все тим, що ми
перетворимося на країну-ізгоя, перебуваючи
в самому центрі Європи».
Зізнається, що ніколи опозиціонером не
був, але «його змусили визначитися». Говорить, що «опозиція — це не тільки бігати по
сесійній залі і кульки розвішувати, сирени
включати, коли Партія регіонів виступає проти

НАТО, не тільки бійки — але це й робота, подання законопроектів». «Щоправда, ніхто на
них поки що не реагує», – зауважує Микола
Федорук.
Не дав, однак, остаточної відповіді Микола
Федорук на принципове питання, де він бачить
своє політичне майбутнє: у залі Верховної
Ради, чи в більш звичному для нього кріслі
мера.
«Якби були призначені вибори міського
голови – ми б з вами поговорили на цю тему. А
там, коли будуть вибори, порадимось», – відповів кандидат у депутати, дивлячись на ватажка
чернівецьких опозиціонерів Максима Бурбака.
Не уникав Микола Трохимович не лише
особисто-болючих, пов’язаних з його усуненням, питань, а й гострих, які стосувалися його
багаторічного – і, певною мірою, неідеального
– господарювання в місті. Федорук зізнався, що
«завинив перед чернівчанами», бо небагато
зробив для них, коли керував містом.
Від виборів екс-керівник очікує лише перемоги. Мститися, каже, не буде, адже «помста – доля слабких», а себе Федорук вважає
сильним, та повторив це кілька разів, мабуть
аби переконати в цьому присутніх на заході
журналістів.
Проте головне питання – чи повернеться
Микола Трохимович до Чернівців у разі проходження до Верховної Ради, залишилося без
відповіді.

Вл. інф.

сувало б ще близько 9%, за Миколу Федорука
– 6%, Галину Марараш – 5%. Ще одне дуже
показове питання «за якого політика ви б ніколи не проголосували?». За Федорука – 11%,
за Михайлішина – 10,5%. Різке зростання рейтингу Михайлішина столичний експерт пояснив

тим, що той постійно присутній на білбордах, у
друкованих та електронних ЗМІ, постійно бере
участь у різноманітних заходах. Федорук же
з’являється, так би мовити, на публіці, не надто
часто.

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

Олексій Кандюк

голова Чернівецького центру
«Соціальних та правових досліджень»
Очевидними з виступу Миколи Трохимовича є дві речі. По-перше, він
підтвердив, що його в першу чергу цікавить мандат народного депутата,
а не розігрів перед майбутніми виборами мера, що не було безсумнівним з
огляду на його кампанію.
По-друге, він вперше особисто заявив про свою опозиційність. Оскільки Микола Трохимович послідовно уникав цього протягом усієї історії своєї політичної
діяльності, вірогідно, склалася ситуація, коли вибору в нього не залишилось.
Дещо дивно пролунали слова Федорука про те, що він насправді хоче спочатку отримати депутатський мандат, а вже потім, спокійно спостерігаючи за розвитком подій у Чернівцях, вирішувати чи йти
йому на вибори мера, чи ні.
Протягом усіх років своєї політичної діяльності основним поняттям публічної риторики Миколи Трохимовича була «громада». Саме намір опиратись на чернівецьку громаду, або принаймні його декларування
багато в чому обумовили 17 років мера Федорука.
Тому заяви в стилі «спочатку оберіть мене до Верховної Ради, а потім ми порадимось всередині
опозиції чи йти мені на вибори мера, чи ні» є досить небезпечними. Чернівці дуже специфічне місто і
чернівецький виборець може розцінити подібні висловлювання, як прояв неповаги.
Загалом же, прес-конфереція, вочевидь, означає офіційний старт публічної виборчої кампанії Миколи
Трохимовича. Він фактично заявив увесь той набір тез, з якими він піде до чернівецького виборця. Тези
ці переважно політичного характеру – боротьба з правлячим режимом, звільнення політичних в’язнів,
відміна закону про мови.

Ігор Гаврада,
політолог

Вчорашня прес-конференція була першою для Миколи Федорука у цій
кампанії. Після довгої відсутності на публіці він чітко пояснив, чому йде до
Верховної Ради – бо його не влаштовує ситуація в країні та режим, який веде
до міжнародної ізоляції. Таке позиціонування дозволяє використовувати загальне падіння довіри до влади. Звісно, опозиційна риторика дозволяє Миколі
Федоруку схиляти на свій бік т.зв. «протестний електорат», тобто тих, хто
розчарований у владі. Від кількості таких виборців залежатиме підтримка
екс-мера. Водночас орієнтація лише на таких виборців містить небезпеку. Адже кандидат-мажоритарник повинен звертатися насамперед до проблем свого округу. А цьому на цій прес-конференції було
приділено недостатньо уваги.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :ЛОТ
№ 1 – одноповерхова з підвалом цегляна нежитлова будівля складу літ.Ж загальною площею 300,30кв.м. з навісом літ.З площею забудови 42,50кв.м., що
знаходиться за адресою: м. Чернівці, площа Нижньобазарна,13 та є власністю Ширшикова А.І. (м. Чернівці, вул.Полєтаєва,13 кв 88, інд.код 3055725873).
Будівля літ.Ж загальною площею 300,30кв.м, складається з: підвалу загальною площею – 145,50кв.м, склад №1 площею – 83,20кв.м, склад №2 площею
– 71,60кв.м. В будівлі складу літ.Ж відсутні прорізи, підлога, оздоблення, мережі світла. Технічний стан наявних конструкти вів характеризується як
задовільний. Приміщення знаходиться на території ринку «Нижній» серединної частини міста та забезпечений зручним під’їздом, огородженою територією. Майно належить боржнику на підставі Договору купівлі-продажу серії ВЕТ №439420 від 23.08.2007р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова)
ціна – 229031,25 грн. (без ПДВ) (договір № 2612032від 04.04.12)Гарантійний внесок – 11451,56 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед: ПАТ «Банк»Фінанси і Кредит», м. Чернівці, вул. Головна,84ЛОТ № 2 - нежиле приміщення магазину продовольчих
товарів загальною площею 63,90кв.м.,що є власністю Ширшової М.Г. (м. Чернівці, вул. Ковальчука, 16/8, код 2066523260), Місцезнаходження майна: м.
Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 52. Приміщення складається з: торговий зал – 21,10кв.м, торговий зал – 18,90кв.м, приміщення – 10,20кв.м, вбиральня
– 2,40кв.м, коридор – 7,10кв.м, приміщення – 4,20кв.м. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів: Свідоцтво
про право власності на нерухоме майно. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 451624,50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612100 від 01.08.12)
Гарантійний внесок – 22581,22 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ „Укрсиббанк” м. Чернівці, вул. Головна, 119.По лотам обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний
внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП
„Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 17 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 17 жовтня 2012 р. до 09:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот №1, 2, 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.
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Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна :
ЛОТ № 1 – триповерховий адміністративний корпус (літ. А) загагальною площею 746,80 м.кв., які належать КП «Чернівцішляхбуд»
(м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а, код 05479527). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Каштанова, 4а. адміністративний
корпус складається з трьох поверхів. Площа першого поверху – 251,70кв.м, площа 2 поверху – 247,0кв.м, площа 3 поверху –
248,10кв.м. Висота приміщень – 9,8м. Фундамент і цоколь – бетонний, стіни – цегляні, оштукатурені цементним розчином, перегородки - цегляні, оштукатурені цементним розчином, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, підлоги – дощаті, бетонні,
лінолеум. Електорпостачання, водопостачання – центральне в наявності. Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу
серії ВКТ № 334293, ВКТ №334296 від 03.11.2008 року, Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу від 03.11.2008р.
серії ВМС №211048 від 02.03.2009року.Стартова (початкова) ціна – 439054.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612097від 01.08.12)
Гарантійний внесок – 65419.04 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: УПФУ в м.
Чернівці, адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 245; ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», адреса: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А; ДК
«Газ України» НАК «Нафтогаз України» в особі Чернівецької філії, адреса: м. Чернівці, пр.-т Незалежності, 96; ДПІ м. Чернівці,
адреса: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 200А; ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Чернівці, вул. МіцкевичаПо 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 18 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за
адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 15 жовтня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата
за придбаний об’єкт лот № 1 здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135,
ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна
щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

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.
09.30,12.20,15.30 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.45 Крок до зiрок.
13.30 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
16.20 Х/ф «Перший день миру».
17.55 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.05 Справжня Україна.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
«Україна майбутнього».
19.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя Українська Нацiональна Асамблея.
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 «Пасха».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Д/ф «Сергiй Iгумен Землi
Руської».
02.15 ТелеАкадемiя.
03.15 Х/ф «Рiно Гаетано».
04.55 Д/ф «Гвiана, зелене пекло».
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».
11.05,11.50,03.30 Т/с «Слiдаки».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35,15.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.25,04.20 Комедiя «Все враховано».
20.15 «Давай, до побачення».
21.30 «Чотири весiлля 2».
23.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.05 Х/ф «Конура». (3).
01.55 Бойовик «Одного разу на
сходi». (2).

IНТЕР

05.20,23.15 Т/с «Шаповалов».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.30,20.40,03.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 10».
11.10 «Детективи».
12.25,04.55 «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».
20.30,03.15 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Чкалов».
01.20 Х/ф «Охоронниця».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.35 Д/с «Таємницi iсторiї 2».

ICTV

05.10,06.40,02.15,03.35 Погода.
05.15,03.10 Факти.
05.30,04.00 Свiтанок.
06.35,07.30 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.
09.35,19.30,01.25 Надзвичайнi
новини.
10.40,16.30 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
15.15,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.

00.10 Т/с «Кодекс честi 4».
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, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.15 Політична кухня
3.00 Анатомія культури

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20,09.50,14.55, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.10
«Вільний мікрофон»
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»

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.
06.25,06.35,07.30,07.50 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.
09.30 Про головне.
09.45 Д/ф «Назарiй Яремчук.
Афганська iсторiя».
10.15 Театральнi сезони.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.20,15.30,17.45 Погода.
12.25 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
12.55 Околиця.
13.25 Х/ф «Чоловiчi тривоги».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф «22-го червня, рiвно о
4-iй годинi...»
17.15 Осiннiй жарт з братами Пономаренками.
17.55 Шляхами України.
18.20 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. Другий конкурсний день.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 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).
01.50 Д/ф «Справа Росiї», ч. 2.
02.45 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
04.05 Х/ф «Рiно Гаетано», 2 с.
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».
11.05,11.50,03.20 Т/с «Слiдаки».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35,15.40 «Росiйськi сiмейнi
драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.25,04.10 Комедiя «Не треба
сумувати».
20.15 Х/ф «Принц Персiї. Пiски
часу».
22.50 «Добрий вечiр 2».
23.55 Бойовик «Патруль часу».
(2).
01.55 Х/ф «Конура». (3).
IНТЕР
05.20 Т/с «Шаповалов».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.30,20.40 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.35 Т/с «Райськi яблучка.
Життя продовжується».
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».
02.25 Х/ф «Перехрестя». (2).
04.00 «Знак якостi».
ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05,06.30,02.25,03.40 Погода.
05.10,03.15 Факти.
05.25 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.30,12.55,19.25,01.20
Спорт.
06.45 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.40,16.30 Т/с «Опери».
12.45 Факти. День.
13.00,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
15.15,22.40 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.10 Т/с «Кодекс честi 4».
01.25 Голi i смiшнi.
02.30 Т/с «Полiцейська академiя».
03.45 Битва нацiй.
04.55 Мiранок.

4 жовтня
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 «Княгиня Західної України»
13.25 «Один день»
13.50 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.15 «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».
11.00, 21.10 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Некохана
дружина Iллi Рєзника», ч. 1.
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».
23.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Х/ф «Червона фракцiя: Походження». (2).
02.50 Т/с «У полi зору 3» (2).
04.20 «Хай говорять».
05.10 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.20 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Коннект»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Політична партія
«Зелені»
19.10 «Вибори - 2012». Передви-

5 жовтня

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, 7.45, 21.30, 23.30, 4.00
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
3.00 Політична кухня
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.10
«Вільний мікрофон»
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 «Біографії»
22.15 «Рідному місту». Бенефіс
Б. Ластівки
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».
11.00 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Некохана
дружина Iллi Рєзника», ч. 2.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.35 Подiї.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
21.10 Т/с «Iнтерни».
22.15 Х/ф «Вiдпустка по обмiну».
(2).
01.10 Х/ф «Це старе почуття». (2).
02.50 Ласкаво просимо.
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.20 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 01.30 Д/фільм «Коннект»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.35 «Толока»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Партія Пенсіонерів
України
19.10 «Вибори-2012». Передвиборна агітація. Федоряк Геннадій

понеділок
четвер
борна агітація. Вікнянський Олег
Іванович
19.30 «Формула успіху»
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.05 «Час країни»
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.
12.25,17.05 Маша та моделi 2.
12.50, 20.55 Т/с «Дiффчатка».
13.30 Т/с «Маргоша».
15.35,00.55 УТЕТа тато!
16.00,01.20 Досвiдос.
16.40 Вайфайтери.
17.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
19.30,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.30 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.25 Т/с «Ходячi мерцi» (3).
01.45 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 Т/с «На розi, бiля
Патрiарших...»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Об`єкт 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Версiя 2».
14.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,21.45,00.00,05.05
«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».
01.30 Т/с «Кохання та золото». (2).
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.20 «Документальний детектив».
05.45,15.55 «Усе буде добре!»
07.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.50 «Вагiтна в 16».
09.55 «Дочки-матерi».
10.55 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
13.15 «Битва екстрасенсiв. Дiти-

ясновидицi».
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».
0 3 . 0 0 Х / ф « А д ` ют а н т й о го
ясновельможностi».
04.10 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.15 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.40 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.50 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.15 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.35 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.05 Т/с «Татусевi доньки».
22.10 Парад порад 2.
00.20 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.45 Служба розшуку дiтей.
01.50 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.35 Т/с «Останнiй акорд».
03.20,04.15 Зона ночi.
03.25 Українцi Надiя.
04.20 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Княгиня Ольга.
04.50 Жарптиця.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 Т/с «Кайл XY».
02.40 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
Дмитрович
19.30, 02.40 «Палітра»
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
04.00 Х/фільм

00.20 «ВусоЛапоХвiст».
01.35 Х/ф «Здрастуйте вам!»
0 3 . 1 5 Х / ф « А д ` ют а н т й о го
ясновельможностi».
04.25 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35, 14.25 Т/с «Кремлiвськi
курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40 Богiня шопiнгу.
12.20,17.00 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Дiффчатка».
13.25 Т/с «Маргоша».
15.30,00.55 УТЕТа тато!
15.55,01.20 Досвiдос.
16.35 Вайфайтери.
17.40,19.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.45,00.25 БарДак.
20.50 Альо, директор?!
21.40 Слава зi Славєком
Славiним.
22.00 Т/с «Барвиха 2».
23.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.00 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.

05.05 Т/с «Будтато».
05.50 Служба розшуку дiтей.
06.00,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.55 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.05 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
19.55 Т/с «Закрита школа».
21.00 Т/с «Татусевi доньки».
22.05 Україна чудес 2.
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Т/с «Ясновидець 4». (2).
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,04.10 Зона ночi.
03.10 Iван Мазепа.
04.15 Моя адреса - Соловки.
Тягар мовчання.
04.35 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.50,05.00 Зона ночi. Культура.
04.55 Микола Лисенко.

НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 Т/с «На розi, бiля
Патрiарших...»
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,17.00 Т/с «Об`єкт 11».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Версiя 2».
14.35 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,02.10,04.45 «Свiдок».
19.30 Т/с «Одного разу в Ростовi».
23.30 Х/ф «Чингiсхан». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.45 «Документальний детектив».
06.40 Х/ф «Щиро Ваш...»
08.15 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
16.05,18.15 Х/ф «Службовий
роман».
18.05,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».

НОВИЙ КАНАЛ

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН».
21.45 «Жiноча лiга».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 Т/с «Кайл XY».
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.
08.00,09.40 Шустер-Live.
09.25 Школа юного суперагента.
11.20 «Таємницi успiху» з Н.
Городенською.
11.50,12.05,15.15 Погода.
11.55 Зелений коридор.
12.10 Х/ф «Перевiрка на дорогах».
13.40 Х/ф «Перший день миру».
15.20 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Золотий гусак.
17.30 Бенефiс Г. Вєтрова.
19.40 Свiт атома.
20.00 Д/ф «Сила мрiї».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Зiрки гумору.
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 «Острiв благодатi.
Листи до себе».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Свiт атома.
01.55 Д/ф «Справа Росiї», ч. 3.
02.20 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.20 ТелеАкадемiя.
04.50 Околиця.
05.25 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
«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».
11.05,03.10 Мелодрама «Подаруй менi недiлю».
19.30 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00 Комедiя «Мiй коханий
телепень».
23.55 Драма «Вам завдання».

(2).
01.40 Бойовик «Патруль часу».
(2).

IНТЕР
04.55 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.05 «Україно, вставай!»
10.55 Х/ф «Покровськi ворота».
13.55 Т/с «Люба. Любов».
18.00 «Фестиваль: Велика
Рiзниця в Одесi».
20.00 «Подробицi».
20.35 «Майдан`s 3. Суперкубок».
23.00 «Великий бокс. Заур Байсангуров vs. Лукаш Конечни».
01.05,03.35 Х/ф «Кров за кров».
(2).
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/с «Таємницi iсторiї 2».
ICTV
05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.05 Iнший футбол.
06.35 Козирне життя.
07.20,03.20 М/ф «Том i Джерi:
Шерлок Холмс».
08.40 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Стоп-10.
12.55 Спорт.
13.05 Дивитися всiм!
14.05 Х/ф «Повернення Супермена».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць».
21.05 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць 2: Колиска
життя».
23.45 Наша Russia.
00.50 Голi i смiшнi.
01.45 Х/ф «Фредi проти Джейсона». (2).
04.15 ПроЦiкаве.
04.45 Свiтанок.
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, 0.15
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.05, 3.30 Х/Ф «Тигр і сніг»
16.00, 22.00, 23.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
2.15 Х/Ф «Незнайомці»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20,11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40,00.25 «Погода»
07.05, 11.55 «Малятко»
07.40,09.30, 11.50,16.40, 17.50,
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25 «Афіша»
08.30, 14.45 «Один день»
09.00 «Юний рятувальник»
09.35, 17.25,17.55, 19.00,
21.25,23.55 «Вільний мікрофон»

неділя
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.15 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Футбол України.
УТ-1.
09.00,18.00 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Крок до зiрок.
10.25 Країну - народовi!
10.45 Як це?
11.10 Сам на сам.
12.30 Караоке для дорослих.
13.10 Шеф-кухар країни.
14.00 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. День України.
15.40 Зiрки гумору.
16.15 Золотий гусак.
16.40 Маю честь запросити.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.05 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. Закриття.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
21.55 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 «Щира розмова».
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Головний аргумент.
02.05 Д/ф «Справа Росiї», ч. 4.
02.30 Театральнi сезони.
03.15 Слов`янський базар у
Вiтебську 2012. Закриття.

«1+1»

06.00 Комедiя «Гавр».
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».
11.35 «Чотири весiлля 2».
13.05,02.25 Комедiя «Цiпочка».
15.15 Комедiя «Мiй коханий
телепень».
17.10,04.05 Комедiя «Тайський
вояж Степановича».
19.30,23.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Мiй зможе 2».
22.15 «Свiтське життя».
00.15 Х/ф «Сушi герл». (2).

09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
15.10 «Рідному місту». Бенефіс
Б. Ластівки
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Покаяння» (2)

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,04.35 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 10».
13.10 Т/с «Злочин буде розкрито».
14.10, 17.00, 19.20 Т/с «Моя
велика сiм`я».
19.00,03.30 Подiї.
22.00 Х/ф «Снайпер». (2).
00.00 Т/с «Ментовськi вiйни
5» (2).
02.00 Х/ф «Люблю тебе до
смертi».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 23.30 Д\фільм «Здоровий спосіб життя»
07.00, 14.00, 18.05, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д\\ фільм «Коннект»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.10 Д/фільм «Кеннеді»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.35, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Політична
партія «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація.

7 жовтня
IНТЕР

05.25 М/с «Вiнкс».
06.25 «Великий бокс. Заур Байсангуров vs. Лукаш Конечни».
08.25 «Глянець».
09.25 «Школа доктора Комаровського».
10.00 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 «Люди свiту. Б. Березовський».
12.30 Х/ф «Екiпаж».
15.35 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай».
17.55,21.00 Т/с «Три товаришi».
20.00,01.30 «Подробицi тижня».
23.10 «Що? Де? Коли?»
23.55 Х/ф «Я Вас чекаю». (2).
02.15 Х/ф «Версiя». (2).
04.05 Д/с «Таємницi iсторiї 2».

ICTV

05.25,05.50 Погода.
05.35 Факти.
05.55 Квартирне питання.
06.40 Анекдоти по-українськи.
07.00 Дача.
07.30 Х/ф «Повернення Супермена».
11.00 Козирне життя.
11.45 Iнший футбол.
12.30 Спорт.
12.35 ОлiмпiЛяпи.
12.55 Наша Russia.
13.55 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць».
16.05 Х/ф «Лара Крофт - розкрадачка гробниць 2: Колиска
життя».
18.45 Факти тижня.
19.40 Останнiй герой 2.
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
23.55 Х/ф «Ж ах на вулицi
В`язiв». (2).
02.00 Iнтерактив. Тижневик.
02.15 Х/ф «Фредi проти Джейсона». (2).
03.50 ПроЦiкаве.
04.30 Свiтанок.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11.
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 «Податки».
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, 17.15, 21.50,
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00, 16.50, 5.00 Про казки
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Мішу із Обера»
16.30 Церква і світ
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 09.30,11.20,12.55, 14.40,
18.30,20.50, 00.25 «Погода»
07.05 «Хендмейд»
07.30,12.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «Один день»
0 8 . 1 0 , 0 9 . 3 5 , 11 . 5 0 , 1 6 . 5 0 ,
19.00,01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 17.25, 18.00,19.05, 21.25,
22.35 «Вільний мікрофон»
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6 жовтня

Кучерявий Валерій Сергійович
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.40 Д/фільм «Принц Вільям»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Авіа»
04.30 «Пам’ять»

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 М/с «Перерва».
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».
10.35 Дикi та смiшнi.
11.00,12.40 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.05 ТЕТ 2.0.
13.45 Мiстер Трололо.
14.35 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
16.45 Х/ф «Зачарована».
18.55 Х/ф «Гарфiлд».
20.30 Т/с «Вiсiмдесятi». (2).
21.35 Дайош молодьож!
22.00 Альо, директор?!
23.00 Слава зi Славєк ом
Славiним.
23.05 Т/с «Ходячi мерцi». (3).
00.55 Х/ф «Побачимось у
вереснi».
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 4 5 Т / с « П р я м у юч и н а
пiвдень».
09.45 Х/ф «Убити лицедiя».
11.30 «Речовий доказ». Газованi
мiльйони «Автоматторгу».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
12.45 Х/ф «Друге життя Федора
Строгова».
14.45 Т/с «УГРО 2».
19.00 Т/с «Кулiнар».
23.45 «Випадковий свiдок».
00.10 Х/ф «Помститися за Анджело». (2).
02.00 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.15 М/ф: «Вовка в
тридев`ятому царствi», «ВiннiПух».

06.15,02.40 Х/ф «Де знаходиться нофелет?»
07.45 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.10 «Зваженi i щасливi 2».
15.05 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.20 Х/ф «Службовий роман».
01.55 «Детектор брехнi 2».
03.55 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Останнiй акорд».
07.20 Зроби менi смiшно.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.00 ФБР.
12.55 Весiлля буде по-моєму!
13.55 Даєш молодь.
15.30 Х/ф «Я люблю
неприємностi».
17.55 Україна чудес 2.
19.00 М/ф «Шрек 3».
20.50 Х/ф «Мiй хлопець iз зоопарку».
23.00 Х/ф «Дозвольте тебе
поцiлувати».
01.00 Спортрепортер.
01.05 Х/ф «Екстремальне побачення». (2).
03.00 Т/с «Ясновидець 4». (2).
03.45,04.40 Зона ночi.
03.50 Українцi Любов.
04.45 Моя адреса - Соловки.
Не ударте жiнку навiть квiткою.
05.05,05.35 Зона ночi. Культура.
05.10 Швидкоплинний сон.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30,10.00 М/ф.
0 8 . 3 0 М / ф « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Качинi iсторiї:
Заповiтна лампа».
11.50 Х/ф «Звiльнiть Вiллi: Втеча з Пiратської бухти».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Що приховує кохання».
16.55 Т/с «Псевдосвiдок».
19.00 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10,03.30 Т/с «Корабель».
01.50 Х/ф «Мiсто на кордонi».
(3).
05.00 «Нiчне життя».
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09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.25 «Хендмейд»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 Концерт студії «Притенедес»
16.55 Музична програма (рум.
мов.)
18.05 «Юний рятувальник»
21.30 Х/ф «Летюча миша» (1)

19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д\фільм «Єлизавета 2»
22.00 «Невигадані історії»
22.30 Д/фільм «Коннект»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Авіа»
04.30 «Акценти»

ТЕТ

06.00,04.50 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Як знайти iдеал».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00, 04.05 Т/с «Дорожнiй патруль 10».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00, 20.30, 21.10 Т/с «Iнтерни».
15.45, 19.30 Т/с «Засiб вiд
смертi».
19.00,03.35 Подiї тижня.
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ментовськi вiйни
5». (2).
02.10 Х/ф «Послуги пекла коштують дорого». (3).

06.00 ТЕТ 2.0.
06.20 М/с «Перчинка Енн».
06.45 М/с «Перерва».
07.10 М/с «Лунтiк».
07.35 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с «Чорний плащ».
10.40 М/ф «Друзi назавжди».
12.05 Х/ф «Я, знову я та Iрен».
14.20 Альо, директор?!
15.20 Х/ф «Заборонена мiсiя».
17.20 Х/ф «Гарфiлд».
19.00 Мiстер Трололо.
19.50 Т/с «Зайцев+1». (2).
20.55 Дайош молодьож!
21.55 Х/ф «Леон-кiлер». (2).
00.05 Слава зi Славєком
Славiним.
00.10 Т/с «Ходячi мерцi». (3).

ТРК «БУКОВИНА»

НТН

ТРК «УКРАЇНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Здоровий спосіб
життя»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.40 М/фільм
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00 Д/фільм «Коннект»
12.30, 15.40, 01.10 «Телемеридіани»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.10 «Міні-мікс»
17.05 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.15 «Дольче Віта»

05.50 «Легенди бандитського
Києва».
0 7 . 3 5 Т / с « Од н о го р аз у в
Ростовi».
11.30 «Легенди карного розшуку». Полювання на «Кадика».
12.00,03.15 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.00 Т/с «Кулiнар».
19.00 Т/с «Каменська 4».
23.00 Х/ф «Титанiк 2». (2).
00.50 Х/ф «Шпигун». (2).
02.30 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.40 М/ф: «Повернення блудного папуги», «Малюк i Карлсон».
06.50 Х/ф «Стережися
автомобiля».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.15 «Караоке на Майданi».
11.20 «МайстерШеф 2».
15.35 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».

21.05 Х/ф «Мама мимоволi».
00.00 Х/ф «Довгоочiкувана любов».
01.55 Х/ф «Ще раз про любов».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Зроби менi смiшно.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Шара.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Парад порад 2.
13.20 Ближче до тiла.
14.25 Т/с «Щасливi разом».
16.00 Х/ф «Мiй хлопець iз зоопарку».
18.10 М/ф «Шрек 3».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.10 Х/ф «В очiкуваннi дива».
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Шлях воїна». (2).
02.15 Т/с «Ясновидець 4». (2).
03.50 Зона ночi.
03.55 Семеренко.
04.50,05.15 Зона ночi. Культура.
04.55 Тася.
05.00 Генiй смiху.

К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Качинi iсторiї:
Заповiтна лампа».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Звiльнiть Вiллi: Втеча
з Пiратської бухти».
12.05 Х/ф «Думки про свободу».
14.05 «Дiм на заздрiсть усiм».
15.00 Т/с «Псевдосвiдок».
19.00 «КВН».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.10 Т/с «Корабель».
01.45 Х/ф «Заведемо дитинку».
(2).
03.25 Х/ф «Мiсто на кордонi». (3).
05.05 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584

№39 (456) 27.09.2012 - 03.10.2012

Версі ї

Щоби очі випромінювали здоров’я…

Щоби ваші очі посміхалися, а не плакали у кінці дня, дозволяйте їм час від часу
розслаблятися. Тим паче, що для цього
існує безліч способів!
1. Найбільше очі люблять здоровий
сон і свіже повітря. Тому частіше радуйте
їх повноцінним сном і прогулянками на
природі.
2. Втомлені очі люблять прохолоду,

яку можна створити за допомогою компресів з охолодженої мінеральної води
або чаю. Той же ефект буде від скибочки
свіжого огірка, якщо Ви покладете їх на
закриті повіки і на кілька хвилин розслабитеся.
3. Ми змушені весь час фокусуватися
і розглядати дрібні об’єкти, тож наші очі
люблять іноді абстрагуватися від пред-

метів і активно рухатися. Спеціальна
система вправ дозволить Вам поліпшити
рухливість очних м’язів, розташованих
навколо очного яблука, і таким чином
зняти напругу:
● Розслабте м’язи шиї, нахиліть голову вправо, потім вліво, вперед до грудей
і назад;
● Підніміть очі якомога вище, а потім
опустіть їх, продовжуючи тримати голову
прямо – виконайте це 10 разів;
● Рухайте очима справа наліво якнайшвидше – повторіть 10 разів;
● Рухайте очима по діагоналі з верхнього лівого кута в нижній правий, а потім
з верхнього правого кута в нижній лівий
якнайшвидше, повторіть 10 разів у кожному напрямку;
● Опустіть повіки і обертайте очима
зліва направо, потім потріть долоні одна
об одну і, коли вони стануть теплими,
накрийте ними закриті очі. Одразу ж відчуєте розслаблення.
4. З’їдайте щодня жменю насіння –
насіння соняшника містить усі необхідні
для очей вітаміни. Пам’ятайте також про
продукти, багаті вітаміном В (чорниця),
бета-каротином (морква), фосфором
(риба і морепродукти).

оздоровчі

Гороскоп на тиждень

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – одноповерховий житловий
будинок з підвалом літ. «А», з незалежними до нього будівлями, сараю літ. «Б» площею забудови 15,75 кв.м. сараю літ. «В» - 22,5, сараю літ «Г» - 29,5 кв.м, лазні-сауни літ. «Д» - 111,8
кв.м., колодязя 1, замощення 11, огорожі № 1-3; - забудована земельна ділянка загальною площею 0,1002 га. кадастровий номер 7321055100:01:002:0391, цільове призначення якої
будівництво та обслуговування житлового будинку. Майно знаходиться за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б та є власністю Круліковського Василя Степановича (Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б, код 2265502897). Матеріали стін будівель та споруд житловий будинок – цегла, сарай – цегла, огорожа – металічна, колодязь – бетонні кільця, лазня-сауна – шлакоблок, замощення – плитка тротуарна. Майно належить боржнику на підставі державний акт на право власності на земельну ділянку серії ІІІ-ЧВ
№009640, виданого на підставі рішення ІІІ сесії ІV скликання Глибоцької селищної ради від 22.11.2002 року №32-3/02, договір купівлі-продажу на житлову забудову серії ВСР №030495
від 07.03.200 року, посвіченого приватним нотаріусом Глибоцького районного нотаріального округу Чернівецької області Хоменко М.О., реєстраційний №415. Інші дані невідомі.Стартова
(початкова) ціна – 557031,60 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 13.06.12)Гарантійний внесок – 27851,58 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244ЛОТ № 2 – забудована земельна ділянка загальною площею 0,0920 га кадастровий номер
7321055100:01:002:0013, цільове призначення якої будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- незавершений будівництвом житловий
будинок площею забудови 247,8 кв.м. з відсотком готовності, згідно даних Глибоцького РБТІ, становить 11% на рівні фундаменту. Майно розташоване за адресою: Чернівецька обл., смт.
Глибока, вул. Житомирська, 36-А та є власністю Круліковського Василя Степановича (Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б, код 2265502897). Технічний стан забудови
характеризується як задовільний. Майно належить боржнику на підставі державного акту на земельну ділянку від 17.06.2003 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу серії ВАС
№924856 від 25.04.2003 року №32-3/02, зареєстрованого за №802Стартова (початкова) ціна – 70641,90 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 13.06.12)
Гарантійний внесок – 3532,09 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці,
вул. Червоноармійська, 244ЛОТ № 3 – забудована земельна ділянка загальною площею 0,0142 га кадастровий номер 7321055100:01:002:0007, цільове призначення якої для комерційного
використання; - двоповерхова нежитлова будівля магазину-бару літ. «А», загальною площею 62,7 кв.м. з незалежними до неї спорудами вбиральні літ. «Б», огорожі №1. Та розташовані
за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-В та є власністю Круліковського Василя Степановича (Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б, код
2265502897). Технічний стан забудови характеризується як добрий. Знаходится в периферійній частині населеного пункту в районі житлової забудови з гравійною під’їзною дорогою. Майно
належить боржнику на державний акт на земельну ділянку серії ЧВ №009007 від 22.05.2003 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ВАК №143310 від
13.05.2003, зареєстрованого в реєстрі за № 919 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА №585758 від 25.09.2003 року, виданого на підставі рішення виконавчого
комітету Глибоцької селищної ради від 24.09.2003 за №10/46. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 237832,20 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 13.06.12)Гарантійний внесок – 11891,61 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед: Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим.
Торги призначені на 15 жовтня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 15 жовтня 2012
р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот №№ 1, 2, 3 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на
депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти
участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – земельна ділянка площею 0,2500га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7320585500:01:001:0284.
Та є власністю Чорнея Василя Івановича, (с. Черешенка, Вижницький район, Чернівецька обл. код
2584120156) і знаходиться за адресою: С. Черешенка, Вижницький район, Чернівецька область. Майно
належить боржнику на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯД №
071472 від 20.12.2007р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 38416.00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612069 від 20.06.12)
Гарантійний внесок – 5762.40 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення
заборгованості перед:Сиротюк Любов Миколаївна, с. Мигово, вул. Великівська, 71, Винницький р-н,
Чернівецька обл.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 18 жовтня
2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Черешенка, Вижницький район, Чернівецька область в приміщенні
сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 15 жовтня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 1, здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про
проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій обл.,
МФО 856135 ЄДРПОУ 34831565 одержувач: ВДВС Вижницького 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

Цього тижня будьте обережні. Ваші великодушність
та оптимізм можуть виявитися недоречними. Джерела
інформації, інтелектуальний прогрес і навіть духовне
зростання піддаються раптовим змінам і нестабільності.
Не проявляйте у цей період наполегливості заради професійного підвищення.
Обставини не сприятимуть професійному статусу.
Задовольніться тим, що всі ваші попередні досягнення
збережуться. Однак дії, початі вами з метою покращення
перспектив, виявляться марними. Оптимізм вичерпається, а це перешкоджатиме вашому зростанню.

Особливого значення набудуть ваші принципи,
пріоритети та цінності, а також потенційні перешкоди.
Можливий конфлікт через давні вчинки та погляди.
Виникне ситуація, яка дозволить вам зробити вибір між
владою, досягнутою за допомоги хитрощів та чесністю.

РАК

Відданість вашим принципам принесе особливу
користь за нинішніх обставин. Дружба, партнерство та
взаємини з оточенням стануть глибшими. Ваш внутрішній шарм допоможе вам досягти бажаного. Ситуації,
з якими зіткнетеся, зроблять вас більш цікавими для
оточення.

ЛЕВ

Потужні сили можуть перешкодити успішному досягненню вашої мети. Якими будуть ці сили – залежить
від обставин. Якщо інтенсивну енергію направити в
конструктивне русло, на вас чекає значний успіх. Не зосереджуйтесь на помсті – ви тільки відвернете від себе
потрібних вам людей.

Українці гладшають
Кожні п’ять років вага середньостатистичного українця
збільшується на два-три кілограми.
Такі цифри озвучив заввідділом профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру
ендокринної хірургії Володимир Пантів. За його словами, кожен третій житель України має надлишкову масу тіла, близько
1 млн. 200 тис. українців страждають на цукровий діабет, і
найгірше те, що ще 3-4 млн. осіб живуть, навіть не підозрюючи
про наявність у себе цього захворювання. За словами фахівця,
щорічно цукровий діабет діагностують у 100 тис. українців.
В. Пантів також підкреслив, що при лікуванні хронічних неінфекційних захворювань важлива їхня рання діагностика.
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ДІВА

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Доведеться відмовитися від своїх колишніх уявлень, знайти кращі способи самовираження і більш
ефективні методи роботи, а також розвинути в собі
здатність відокремлювати головне від другорядного.
Розвинете в собі талант до літературної творчості.

Перешкоди, які стоятимуть на вашому шляху, можуть
бути результатом помилкових фізичних дій. Марно витрачені час та енергія здатні спричинити чимало проблем.
Обставини вимагають застосування більш ефективних
методів. Посилення конкуренції виявиться корисним.

Ваш емоційний стан помітно покращиться, але яким
чином і наскільки – залежить від конкретних обставин.
Якщо ви неодружені, настав час зробити зусилля і знайти по-справжньому рідну душу. Поки що обставини
складаються на вашу користь.

Нинішні обставини сприятливі для розвитку чи застосування ваших ідей, методів і основних технічних
навичок. Це позитивний період для освіти, літературної творчості, діяльності у сферах, пов’язаних із
комп’ютерами, продажами, громадською діяльністю.

Обставини складуться так, що вам не потрібно буде
наполегливо працювати, щоби завоювати успіх і прихильність оточення. Але, крім засобів і можливостей,
ви повинні мати стимул, щоби скористатися власними
ресурсами. Ви перестанете відчувати тиск начальства.

Бажання здійсняться і в результаті ви отримаєте емоційне задоволення. Можливі зміни на краще вдома, успіхи
в сімейному бізнесі і шанс продати або відреставрувати
будинок чи предмети домашнього вжитку. Покращаться
стосунки з жінками, які відіграють важливу роль у вашому
житті.
Інтелектуальні прагнення, духовне зростання, політичні амбіції не призведуть до успіху, але саме в цих
сферах ви прагнутимете до посилення влади та впливу.
Обставини складуться так, що ви зможете повернути
втрачене. Цей період вимагає граничної чесності.
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Передплатний індекс

№39 (456) 27.09.2012 - 03.10.2012

соціальні
Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить прилюдні
торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот № 1. Квартира № 194, в будинку № 3, по вул. ПівденноКільцева, в м. Чернівці, є власністю боржника згідно свідоцтва про
право власності б/н від 09.06.1999 року та реалізується в рахунок
погашення заборгованості перед ПАТ «ПриватБанк». Квартира,
загальною площею 61,90 кв.м, житловою площею 39,80 кв.м, розташована на 5-му поверсі 5-типоверхового будинку і складається
з трьох житлових кімнат. Кімнати площею 11,5/10,6/17,1 кв.м.
Матеріал стін - цегла. Процент зносу відповідає значенню - стан
квартири характеризується як добрий з ремонтом. Відомості щодо
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 406 401,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок –
20 320,05 грн. без ПДВ.
Лот № 3. Житловий будинок та земельна ділянка загальною
площею 0,10 га, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул.
Ясенева, 11, є власністю боржника згідно Свідоцтва про право
власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ № 591222 виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 17.11.2006 року,
Державного акту на право власності на земельну ділянку виданого
Чернівецьким міським управлінням земельних ресурсів 16.08.2006
року на підставі рішення 2 сесії V скликання Чернівецької міської
ради № 20 від 25.05.2006 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед АКІБ «Укрсиббанк». Житловий
будинок (літ. А), семикімнатний, матеріал стін – цегла, загальною
площею 527,80 кв.м, житловою площею 159,10 кв.м., складається
із підвалу, 1-го поверху, 2-го поверху та мансарди: підвал площею
145,10 кв.м., 1-й поверх: веранда – 12,80 кв.м.; передпокій – 26,10
кв.м.; гараж – 74,50 кв.м.; сход. кліт. - 4,0 кв.м.; кімната – 20,0 кв.м.;
кладова – 1,40 кв.м.; сход. кліт. - 9,80 кв.м. (всього по 1-му поверху
148,60 кв.м.); 2-й перех: сход. кліт. - 13,90 кв.м.; ванна – 5,40 кв.м.;
кімната – 17,40 кв.м.; кімната – 32,70 кв.м.; кімната – 21,20 кв.м.;
столова – 18,50 кв.м.; кухня 14,60 кв.м.; ванна 5,60 кв.м.; тераса –
3,90 кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон – 0,90
кв.м.; балкон – 0,90 кв.м.; балкон – 1,50 кв.м. (всього по 2 – му поверху 138,30 кв.м.); мансарда: сход. кліт. – 7,50 кв.м.; кімната – 17,40
кв.м.; кімната – 23,0 кв.м.; коридор – 3,0 кв.м.; кімната – 27,40 кв.м.;
кухня 10,10 кв.м.; ванна – 4,60 кв.м. Знос (згідно витягу з реєстру
прав власності на нерухоме майно від 17.11.2006 року) – 5%. Поруч
з будинком розміщена криниця (літ. І) – з/бетон. кільця. Технічний
стан земельних поліпшень хар-ться як добрий з використанням
високоякісного євро оздоблення. Навколо будинку наявне якісне
оздоблення тротуарною плиткою. Земельна ділянка з цільовим призначенням для обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, кадастровий номер - 7310136300:20:002:0096.
Ділянка з рівним рельєфом, забезпечена автономними мережами
каналізації (вигрібна яма), водопроводу (криниця), газопостачання. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані
невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 455 417,60 грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 72 770,88 грн. без ПДВ.
Лот № 9. Квартира № 12, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 58а, є власністю боржника згідно свідоцтва про
право власності на квартиру, виданого 15.04.2002 року виконавчим
комітетом Чернівецької міської ради та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед іпотекодержателем фізичною особою.
Квартира двокімнатна, загальною площею 42,9 кв.м., житловою
площею 26,5 кв.м, розташована на 3-му поверсі 5-поверхового
житлового будинку. Матеріал стін – цегла. Процент зносу відповідає
значенню – технічний стан квартири задовільний. Відомості щодо
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 197 184,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 9
859,20 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1, № 3 та № 9 призначені на
15.10.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 15.10.2012 року
о 10:00 год.
Лот № 4. Земельна ділянка площею 0,1471 га, в межах плану,
кадастровий номер 7322589000:01:003:0218, що знаходиться за
адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Шипинці, є
власністю боржника згідно Державного акту на право власності на
земельну ділянку серії ЯБ № 754891 виданого 11 квітня 2006 року
та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ АК
«Промінвестбанк». Цільове призначення земельної ділянки – для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд. Ділянка прямокутної форми. Відомості щодо забудови земельної ділянки та обмеження на використання відсутні.
Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 46 588,50 грн. без
ПДВ. Гарантійний внесок – 2 329,43 грн. без ПДВ.
Лот № 5. Земельна ділянка площею 0,1853 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Шипинці по вул. Панфілова, є власністю боржника згідно Державного
акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 089489 від
04.04.2007 р. та реалізується в рахунок погашення заборгованості
перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». Незабудована земельна ділянка за кадастровим № 7222589000:02:001:0468, площею 1853
га за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, довжиною
фронтальної лінії 18,75 м.п. Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками, наближеною мережею
світла та газу. Відомості щодо обмеження на використання відсутні.
Стартова (початкова) ціна – 48 367,55 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 2 418,38 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги призначені на 15.10.2012 року о 16:00 год. та
відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Українська, 53. Кінцевий термін реєстрації: 15.10.2012 року об 15:00 год.
Лот № 7. Нежитлова будівля, загальною площею 550,80
кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Хотинська, 9-Е, є власністю боржника
згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого
Виконавчим комітетом Глибоцької селищної ради 16.07.2007 р.
та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ
«Державний ощадний банк України в особі філії –Чернівецького
обласного управління». Їдальня літ. «А», загальна площа 235,40
кв.м. Спортзал літ. «Б», загальна площа 315, 40 кв.м. Матеріал стін:
цегла, інженерне обладнання: елекропостачання, каналізація
місцева (автоном), фундамент: бетон, міжповерхове покриття:
зал. балки, плити, підлога: мозаїчна, плитка керамічна, вікна:
дерев’яні, опалення: водяне. Земельна ділянка, кадастровий
номер 7321055100:01:002:0325, площею 0,2528 га, відповідно
до кадастрового плану відводиться у власність (шляхом викупу).
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні
невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 231 644,60 грн. без ПДВ.
Гарантійний внесок – 61 582,23 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 7 призначені на 19.10.2012 року о
11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2-А. Кінцевий термін реєстрації: 19.10.2012
року об 10:00 год.
Лот № 8. Житловий будинок №2Г пл.224.8кв.м з земельною
ділянкою 0.1835га по вул. Миру в с. Заволока Сторожинецького
р-ну Чернівецької обл., що є власністю боржника-фіз.особи
згідно Св-ва про право власності на нерух.м-но САВ №683095
від 04.04.08р. та держ.акту на право власності на зем.ділянку від
25.07.07р., та реалізується в рахунок погашення заборгованості
перед ПАТ «ВТБ БАНК» в особі відділення «Чернівецька регіональна дирекція». Об’єкт нерухомості - 2поверховий житловий будинок
літ.А з напівпідвалом літ.А-ІІ 27.8кв.м, заг.площею 224.8кв.м
(1поверх: тамбур 7.0кв.м, коридор-хол 38.3кв.м, кухня 14.2кв.м,
ванна 17кв.м, кімната 17.1кв.м; 2-й поверх: коридор 19.4кв.м,
кімната 17.2кв.м, кімната 17.2кв.м, кімната 17.9кв.м, кімната
17.9кв.м), житл.пл.99.2кв.м, % фіз.зносу відповідає значенню
«стан добрий з ремонтом» - на земельній ділянці заг.пл.0.1835га
кадастровий №7324586500:03:003:0282, цільове призначення–
для будівництва і обсл-ня житл.будинку, госп.будівель та споруд,
рівнинна, нетипової форми, з задовільними фіз.характеристиками,
забезпечена мережами ел.освітлення, газо-, водопостачання
(колодязь), з гравійною під’їзною дорогою. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова
(початкова) ціна – 478 139,25 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
– 23 906,96 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №8 призначені на 19.10.2012 року о
16:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий термін реєстрації: 19.10.2012
року об 15:00 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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Половина виборців переконані,
що результати виборів сфальсифікують
Науковці ЧНУ ім. Ю. Федьковича на замовлення
обласного товариства «Знання» провели незалежне
соціологічне дослідження «Парламентські вибори –
2012: буковинський вимір»: опитали виборців області
щодо їх уподобань на виборах депутатів Верховної
Ради України по всіх мажоритарних виборчих округах
регіону та в загальнодержавному окрузі.
Соціологічне опитування проводилося 3-14 вересня на громадських
засадах. Працювали над опитуванням близько 50 соціологів (4 науковці
кафедри соціології та студенти), на кожного з них припало близько 30
респондентів.
– Дослідження було широкомасштабне й передбачало аналіз політичної
ситуації в чотирьох округах області, – каже доктор філософських наук,
професор, завідувач кафедри соціології ЧНУ Віталій ДОКАШ. – Ми
обрали 9 питань, які б повною мірою ілюстрували парламентські вибори –
2012 в буковинському вимірі.
На перше питання «чи будете брати участь у голосуванні на виборах до
Верховної Ради» відповіли «так» 84,7% опитаних. Відповідь «ні» достатньо
великий сегмент респондентів пояснили тим, що «немає за кого голосувати», тобто буковинці, безперечно, мають претензії до діючої влади. 20,3%
вважають, що «вибори нічого не змінять».
Чи чесно пройдуть вибори до Верховної Ради: «результати виборів
будуть сфальсифіковані» – у цьому впевнені майже 50% опитаних, і тільки
13,8% вірять, що вибори «пройдуть чесно, без порушень».
65% респондентів засуджують таку форму роботи з електоратом як
купівля голосів, ставляться до неї негативно, але з розумінням 26,5%, позитивно – 7% виборців. Винагороду за голосування на майбутніх виборах
не пропонували 93% опитаних, натомість у 7% хотіли купити голос.
– 7 політичних партій в області мають рейтинг вище 1%, більше 5%
набирають тільки три політичні партії – «Батьківщина», «Удар», Партія
регіонів, – коментує результати дослідження, які стосуються рейтингу
політичних партій, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри
соціології ЧНУ Тетяна МЕДІНА.
Опозиційний блок набирає найбільше – 33% – в 201 окрузі (Чернівцях), проте найменше – 22% – у 203 окрузі (Новоселиці). Політична партія
«Удар» має найбільшу кількість прихильників в 203 окрузі – 26,4%, і відповідно саме ця політична сила посідає перше місце в рейтингу партій в цьому
окрузі. Серед особливостей електорату Партії регіонів соціологи звертають
увагу на найменшу кількість прибічників у 201 окрузі. Політична партія
«Свобода» має найбільшу підтримку серед респондентів 202 округу – 6,4%
і найменше в 203 окрузі – 3,1%. Найбільша кількість прихильників комуністичної партії зберігається в 201 і 203 округах – по 4,7%. Партія Наталії
Королевської має найбільшу підтримку в 202 окрузі. Решта ж політичних
партій, кажуть науковці, має дуже малі шанси потрапити до парламенту.
Коли респондентів запитали, чи знають вони кандидатів-мажоритарників по своїх виборчих округах, виявилося, що по 201 округу знають лише

Лісові фортеці
базувалися на болотах

близько 11%, по 202 – близько 23%, найменше знають мажоритарників по
Новоселицькому 203 округу – близько 7%, і по 204 – 21%.
По 202 округу на першій позиції Михайло Бауер від Партії регіонів –
28,7%, на другій позиції кандидат від опозиції всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» Олександр Фищук – 25%, на третій позиції Клавдія Назаренко від партії «Удар» – 17,7%.
По 203 округу з центром у Новоселиці на першу позицію виходить
кандидат від «Удару» Григорій Тіміш – 24,8% від тих, хто має намір взяти
участь у голосуванні; на другій позиції представник Партії регіонів Геннадій
Федоряк – 19,5%; на третій – самовисуванець Петро Панчук – 6%.
Першу позицію по 204 округу з центром у Хотині займає самовисуванець
Леонід Каденюк – 20,3%, за Артема Семенюка від Партії регіонів планують
голосувати 18% тих, хто збирається на вибори, 14,5% – за Богдана Баласиновича від партії «Удар».
Ближче до виборів науковці Чернівецького університету планують провести другий етап опитування, а у день виборів – незалежний екзит-пул.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

А волею випадку наступного дня одіозний
Журавський відкликав свій закон. Тимчасово...

Прес-конференція чиновниці,
організована чомусь не владними
структурами, а громадською організацією, тривала впродовж години. Пані Герман наголошувала, що
прийняття закону зараз не на часі
– спочатку мусить бути завершена
реформа судочинства, створені
незалежні суди і тільки після того
можна говорити про все інше.
– Я до останнього моменту
буду сподіватися й вірю, що глава
держави зрозуміє, наскільки не-

безпечно підписувати цей закон,
– заявила Герман. – Я думаю, що
цей законопроект ще більш небезпечний, ніж закон про мови, який,
на мою думку, наробив дуже багато
клопоту Україні – після добре проведеного «Євро-2012», коли в суспільстві панувало братання, раптом
було вкинуте це яблуко розбрату.
Про причини появи «яблука»
радник Президента України воліє
не говорити, бо ж нині вона – державний чиновник, тож каже, що

не може собі дозволити озвучити
багато речей.
– Думаю, що законопроект про
кримінальну відповідальність за
наклеп – це наївне бажання когось
з депутатів. Вони певно подумали,
що Україна – це Європа, де є подібна відповідальність, і що вони
в такий спосіб захистять себе від
критичних матеріалів. Це просто
обмеженість і глупство, – припускає
представник Президента.
І все б нічого, та навряд чи чиновник такого рівня – радник Президента України, керівник ГУ з гуманітарних і суспільно-політичних
питань Адміністрації Президента –
може оперувати категоріями «вірю»
й «сподіваюся», навряд чи посадовець може кивати на недолугих
колег, які нібито за своєю наївністю
й необізнаністю запропонували до
ухвалення «закон про наклеп», а ще
раніше закон про мови, і ще багатобагато інших законів, які аж ніяк не
підуть на користь Україні…

Увесь час п. Ганна запевняла,
що переконуватиме Януковича не
підписувати одіозний закон. Проте якось мало віриться, що пані
Герман перебувала в Чернівцях
без відома свого керівництва й без
погодження чіткої позиції з главою
держави. Інакше чого ж було приїздити – переливати з пустого в
порожнє?
Потовкла воду в ступі і поїхала.
А журналісти й далі розмірковували
над можливими варіантами розвитку
сценарію. Бо ж, з одного боку, змушуючи журналістів захищатися, влада відвертає їхню увагу від справжніх
проблем у державі. З іншого– може
статися й так, коли «погана» Верховна Рада ухвалить закон, «хороший»
президент його заветує – тоді всі
йому дякуватимуть. І, насамкінець,
десь глибоко на задвірках свідомості
жевріє думка, що, коли Журавський
сам вигадав такий законопроект, сам
його обґрунтував, то чи не працює
в Адміністрації Президента стійке
підпілля, що робить усе можливе й
неможливе, щоби скомпрометувати
діючу чесну й порядну владу?

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

до Дня партизанської слави

Як люди виживали
в лісі та ще й воювали…
Сучасна людина навряд чи зможе провести у лісі
бодай три дні без води і харчів. А в період Другої світової
війни десятки і сотні тисяч чоловіків, жінок і дітей жили
та боролися на окупованих територіях, перебравшись до
лісу.
Про те, як виживали партизани – розповідь Ігоря
БУРКУТА, кандидата історичних наук. Вона стане також
у пригоді тим, хто хоче спробувати екстриму і… вижити
самотужки у природі без цивілізаційних благ.

До Чернівців приїздила Ганна Герман.
Поговорила і поїхала…
Як тільки місцеві журналісти заявили, що
протестуватимуть у зв’язку з ухваленим ВРУ в
першому читанні законопроекту, який передбачає
кримінальну відповідальність за наклеп, що може
обмежити свободу слова, як до Чернівців приїхала
радник Януковича, керівник Головного управління
з гуманітарних і суспільно-політичних питань
Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

№39 (456) 27.09.2012 - 03.10.2012

Лісисто-болотиста місцевість найкраще підходить для базування партизанів. Ворог не може скористатися там бойовою технікою, та й піхоті
непросто здолати мочари. Тому для
партизанського табору знаходили
невелике узвишшя серед боліт, де за
певною схемою створювали систему
оборони. Якщо противник і знаходив
табір, він мусив спочатку подолати
сильний кулеметний вогонь сторожових
постів, замаскованих у траншеях та
окопах навколо землянок. А потім і самі
землянки перетворювалися на вогневі
точки: їх будували з розрахунку на довгострокову оборону. Це була справжня
лісова фортеця.

шими є лісові горіхи, а ліщини чимало
росте в українських лісах. У лісах Криму
є ще й фундук.
Від голоду рятували людей і лісові
ягоди. Суниця, малина, ожина, чорниці, брусниця, болотна журавлина. Але

заячої капусти. Кропиву й лободу варять.
Нестачу хліба та картоплі компенсували бульбами деяких диких рослин.
Так, на берегах спокійних рівнинних річок
і ставків, на заболочених луках росте
стрілолист звичайний – досить розповсюджена рослина. На його кореневищах
є бульби, інколи досить великі. В них
чимало крохмалю: японці та китайці, наприклад, саме з них добувають крохмаль
у промислових масштабах. А радянські
партизани пекли ці бульби на вогнищі,
й отримували страву, що своїм смаком
майже не відрізнялася від печеної картоплі. Варили чи смажили молоді парості та
кореневища рогозу, які містять до 46%
крохмалю і 11% цукру.
Коли в партизан залишалося хоч
трохи житнього борошна, до нього додавали так зване «дерев’яне» борошно.
Його робили із заболоні – зовнішньої

вички, інакше замість їжі можна отримати
небезпечний продукт. Ще уважнішим
треба бути, споживаючи сіро-голубі
лишайники або деякі види моху, з яких
роблять щось подібне до киселю. Втім, ця
їжа не зовсім безпечна, особливо треба
стерегтися жовтих лишайників – вони
отруйні.

Забрали харчі за
папір з печаткою

Утім, коли безпосередньої загрози
не було, партизани вели господарство,
забезпечуючи себе необхідними продуктами. На їхніх базах розміщалися не
лише бійці загонів, нерідко тут переховувалися й їхні родичі. Й усім знаходилася
робота: шити й ремонтувати одяг і взуття,
випасати худобу в лісі, отримуючи від
неї м’ясо, молоко та шкіру. Навколо партизанських таборів розбивали городи,

Підраховано, що один партизан відволікав на себе десять
солдатів ворога.
Та партизани не відсиджувалися у
таборах – вони діяли активно. Команди
підривників вирушали на ворожі комунікації, здійснювалися нальоти на
села і містечка, де знищувалися ворожі
гарнізони та склади. Вирушали і в далекі
рейди.
Для перепочинку партизани облаштовували в лісах запасні бази, що теж
були пристосовані до оборони. Карателі
намагалися їх виявляти й знищувати.
На боротьбу з партизанами кидалися
значні сили. Один партизан відволікав
на себе десять солдатів ворога, чим помітно послаблювалися фронтові частини
противника.
Гітлерівці вважали ефективними методами боротьби з партизанами блокаду
й масове прочісування лісів. Для цього
використовували цілі дивізії з бронетехнікою, артилерією та авіацією – їх навіть
знімали з фронту. Партизанський ліс
оточувався зусібіч. Розрахунок робився
на те, що невдовзі в обложених скінчаться запаси продовольства і вони або
здадуться, або підуть на прорив. А на відкритій місцевості перевагу мали німецькі
регулярні частини.

Борошно можна зробити
навіть з пирію

Утім, ліс давав народним месникам
не лише прихисток. Він також і годував
людей. Але для цього потрібні були
спеціальні знання. Скажімо, дичина
– зайці, різноманітні птахи, у лісових
нетрях – дикі свині, олені, лосі. У річках
та потічках – риба й раки. Зголоднілі
люди використовували в їжу жаб, вужів,
змій, їжаків, білок. Отже, необхідний
для нормальної діяльності людського
організму тваринний білок за певних
навичок у лісі можна було добути. Виручали партизанів їстівні гриби, що містять
чимало поживних речовин. Правда, їхня
енергетична цінність невисока – лише
20-40 кілокалорій. Значно калорійні-

Партизанський рух був важливим чинником перемоги.
Вже після війни в УРСР збиралася детальна інформація про
його учасників. З’ясувалося, що через партизанські загони
(в тому числі й зарубіжного Руху Опору) пройшло близько
180 тис. наших земляків. З них 95 удостоєні звання Героя
Радянського Союзу, а партизанські генерали Ковпак і
Федоров отримали це звання двічі.
У масовій свідомості сформований ідеалізований
стереотип партизана – народного месника і заступника,
який буцімто завжди і всюди користувався «всенародною підтримкою». Життя було набагато складнішим і
суворішим. Тож треба знати всю правду. Багато людей
партизанів боялися: за контакти з ними окупанти несправжньою «партизанською ягодою»
назвали горобину. Незважаючи на
гіркуватий присмак, вона подобається багатьом. Особливо після того, як
вдарить перший морозець і знищить
гіркоту ягоди. А вона дуже корисна.
Споживаючи лише горобину, партизан
зберігав здатність активно рухатися і
вести ефективну боротьбу.
Перший морозець позбавляв зайвої
терпкості й ягоди терену. Після приморозків смачнішими стають також ягоди
черемхи. У зимовому лісі можна знайти й
глід та шипшину, які теж тамують голод.
Поживна їжа серед засніжених дерев –
соснові чи ялинові шишки. Якщо їх трохи
потримати над вогнем, вони розкриваються і з них випадає насіння. Хоча воно
невеличке, та за поживністю – як горіхи.
Влітку від голоду рятують трави та
листя деяких дерев. Приміром, липове
листя містить чимало цукру, тому його
споживають, коли немає іншої їжі. Стебла
трави борщівника їдять сирими, як і листя

щадно карали. І серед самих партизанів траплялися
мародери, п’яниці та ґвалтівники. Хоча найкращі партизанські командири підтримували сувору дисципліну аж
до розстрілів подібних осіб, все ж партизанський рух мав
і темні сторони.
На жаль, більшість наших сучасників не знає навіть
його світлих сторін, їм невідомі справжні герої-партизани. Покоління виховувалося в основному на образі Зої
Космодем’янської. А хто знає партизана, який підірвав
найбільше гітлерівських ешелонів? Запам’ятаймо хоча б
Григорія Токуєва – він знищив 19 ешелонів (!) ворога. Ми
далеко не все знаємо про партизанський рух. Він ще потребує своїх дослідників.

частини деревини, що йде зразу ж за
корою. Для цього гострим ножем зрізали
кору, зчищали заболонь, дрібнесенько
її краяли і виварювали у кількох водах.
Потім висушували і розтирали. Навіть
коли не лишалося житнього борошна,
із дерев’яного з водою замішували тісто
і пекли їстівні коржі. А з яглиці, яку ще
називають «земляним хлібом», робили
їстівні драглі. Борошно виготовляли також з кореневищ рогозу, очерету, білого
латаття. І навіть з кореневищ звичайного
лопуха чи пирію – всім відомого й дуже
розповсюдженого бур’яну.
Від голоду рятували ще й дубові
жолуді. Їх вимочували, міняючи воду дватри рази, а потім підсмажували на вугіллі.
З жолудів та цикорію робили замінник
кави, проте для цього треба було добре
знати технологію приготування цього
продукту. Ретельної обробки вимагала
папороть орляк, яку також споживали
в їжу. Втім, з нею необхідно поводитися
обережно, тут потрібні певні знання і на-

маскуючи їх від спостереження ворожої
повітряної розвідки. Така діяльність
дозволяла забезпечувати автономне
постачання харчами. А на базі могли
бути і досить відчутні запаси продовольства, закладені ще у період формування
партизанського загону, до відступу
Червоної армії.
Борошно ховали у мішках, занурюючи їх у воду. Від вологи утворювалася
міцна кірка, яка добре зберігала продукт у їстівному стані. Існували спеціальні технології тривалого зберігання
круп і навіть м’ясних продуктів у підземних сховищах. Інколи партизанам
могли перекинути літаками з «Великої
землі» запаси сухарів, м’ясних консервів, сухого молока чи яєчного порошку.
Втім, таких продуктів не вистачало і на
фронті, тому сподіватися на їхні регулярні поставки не доводилося. Харчі
закидали хіба що перед рейдом.
Досить складно доводилося партизанам під час рейдів. Адже забирати
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продукти у місцевого населення було
небезпечно, бо це підривало довіру
до партизанів. Для закупівлі потрібні
були гроші, а їх не вистачало. Тому використовували різноманітні документи
з печатками партизанських загонів, за
якими після вигнання окупантів обіцяли
повернути кошти за вилучене продовольство чи речі.

Михайло Наумов:
з чернівецького
лейтенанта – у генерали

Особливі проблеми мала партизанська кавалерія: коні вимагають фуражу
(зерна і сіна), регулярної перековки,
ветеринарного обслуговування. Хоча
саме рейди кавалерійських партизанських з’єднань були особливо небезпечними для ворога. Найбільш відомим
було з’єднання Михайла Наумова. Уродженець Уралу, він розпочинав службу
у прикордонних військах НКВС. У 1940
р. командував навчальним батальйоном
прикордонників у Чернівцях, а війну зустрів у Дрогобичі на Львівщині. У перші дні
був поранений і залишився на лікування
в галичан. Незважаючи на повсюдну ненависть мешканців Західної України до
співробітників НКВС, своїми людськими
якостями здобув прихильність і допомогу
галичан. Після одужання в січні 1942 р.
пішки вирушив із Галича на схід і дійшов
до Орловської області РРФСР. Зустрів партизанів, долучився до них рядовим бійцем. Невдовзі вже командував загоном. А
1 лютого 1943 р. на чолі кавалерійського
з’єднання вирушив у знаменитий Степовий рейд. Такого ще не було: велика
маса партизанської кінноти пересувалася
степами України, ховаючись від ворожої
авіації у невеличких гаях, ярах, чагарниках. Змінюючи напрямок руху, кіннотники несподівано з’являлися біля залізниць, підривали мости і рейки, налітали
на ворожі гарнізони. Їм удалося навіть
установити місце розташування ставки
Гітлера на Вінниччині. Результати рейду
перевершили всі сподівання і старшому
лейтенанту Наумову одразу присвоїли
звання генерал-майора – унікальний
випадок в історії війни. До того ж він став
Героєм Радянського Союзу. З’єднання
Наумова здійснило ще два рейди, загалом
подолавши близько 10 тис. км. На своєму
шляху наумівці не лише громили ворога,
а й наводили лад з тими партизанськими
загонами, які грабували мирне населення і допускали різні безчинства. Тому
авторитет Наумова серед населення був
значно вищим, ніж, наприклад, Сабурова.
Про поведінку останнього 23 січня 1943
р. вимушений був докладати шеф НКВС
Лаврентій Берія самому Сталіну, вимагаючи покарання винного. Я читав цей
папір і мені було страшно. Мова йшла про
пияка, гвалтівника, вбивцю, на чиїх руках
море безневинної крові.
1943-44 років червоні партизани
України здобули безцінний досвід ефективної боротьби з ворогом. Їхні лави постійно зростали, народ почав надавати
партизанам дієву допомогу, вважаючи
їх своїми захисниками. В Україні утворювалися великі партизанські зони, на
території яких проживали сотні тисяч
мешканців. Там відновлювалася робота
радянських установ, діяли радянські
школи, лікарні, розпочинали роботу
підприємства місцевої промисловості.
Партизани спромоглися не тільки вижити,
а й вийти з лісу та знищити противника. Бо
ніхто не може здолати народ.
Детальніше про партизанський
рух читайте у розвідці Ігоря Буркута
на сайті газети «Версії» – versii. cv.ua
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Культурно-просвітницький центр
«Sweet арт»-«Знання» творитиме нову
філософію світобачення
В оновленому приміщенні товариства «Знання» в Чернівцях
презентували новий проект, який через поєднання знань і
мистецтва, за словами організаторів, творитиме нову філософію
світобачення, – культурно-просвітницький центр «Sweet арт«Знання».
По вулиці Штейнбарга, 23, як і раніше,
працюватимуть товариство «Знання», чернівецький прес-клуб реформ і абсолютно новий проект – мистецька галерея. Щомісяця в
галереї проводитимуть персональну виставку одного з відомих українських художників.
Разом з тим, популяризуючи творчість уже
знаних майстрів пензля, не забуватимуть
про підтримку молодого покоління митців.
– У нас стартує дуже цікавий проект
з підтримки молодих художників, – каже

директор культурно-просвітницького
центру «Sweet арт»-«Знання» Наталія
БОГОМАЗ. – Передусім, ми надаватимемо
їм виставкові площі, а також інформаційну
підтримку, щоби про їхню творчість дізналося якомога більше людей. Цей проект ми
розпочнемо виставкою молодої талановитої
художниці, буковинки, Мар’яни Романюк.
На базі галереї художники читатимуть
лекції, а двічі на місяць, по п’ятницях, відбуватимуться «п’ятничні вечори», куди для

Січенікова «відігралась» за
Олімпіаду з результатом
дорослого світового рівня
Вісім нагород вибороли представники
Буковини на Чемпіонаті України 2012-го
у стрільбі з лука серед юніорів та кадетів.
В активі наших земляків – 4 «золота», 1
«срібло» і 3 «бронзи».
Найпотужніше, причому прогнозовано, виступила учасниця Олімпіади-2012 Лідія Січенікова
(03.02.93, ШВСМ, «Спартак», СК «Гешко», тренер
– Олег Осипенко, офіційний
партнер – ДК «Полюс»).
Ніби «зриваючи злість»
за не дуже вдалий виступ
в олімпійському Лондоні,
студентка ЧТЕІ КНТЕУ на
Чемпіонаті України виграла
серед юніорок кваліфікацію
з результатом дорослого
світового рівня (1350 очок),
до якого українські жінки
Фото із сайту SPORTBUC.COM не дотягують вже декілька
років, потім впевнено перемогла в олімпійському раунді, а також у змішаному розряді – разом із
Ігорем Омельченком (06.10.94, «Динамо»). Останній особисто був
другим, а в команді – першим.
Ще одну золоту нагороду для Буковини вибороли Олена Онуфрійчук та Влад Черкез – у міксі серед кадетів.

Дорога
радість від...
квіткарки

обговорення подій в мистецькому житті
запрошуватимуть художників, письменників, поетів. Щоби буковинські художники
мали змогу підтримувати свій професійний рівень, спілкуватися в невимушеній
атмосфері, двічі на місяць, по суботах, тут
проходитимуть вечори, на яких митці малюватимуть натуру.
– Така галерея на базі товариства «Знання» відкривається вперше в Україні, – каже
Ярослав КУРКО, голова правління
обласної організації товариства «Знання». – Ми ставимо перед собою завдання
нести нові форми культурно-просвітницької
діяльності і маємо амбітні плани: допомагати
молодим художникам, організовувати виставки, об’єднати інтелігенцію та інтелектуалів нашого міста й області.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Тріумфом буковинця
Романа Паскаря увінчався
міжнародний турнір з дзюдо
в Бельцах (Молдова)

Роман Паскар. Фото: judoinfo.kiev.ua
Вихованець і син «колосівського» тренера Юрія Паскаря
не просто переміг у категорії до
66 кг, а й виграв всі поєдинки достроково.
Роман отримав і додатковий
приз за найкращу техніку, встановлений уродженцем Бельц Ігорем Маркинтантом, який тепер
живе в Німеччині, повідомляє сайт
sportbuk.com

У турнірі в Бельцах, присвяченому пам’яті Александра Найшута,
взяли участь понад 100 дзюдоїстів
з Молдови, Румунії та України.
Нагадаємо, що Роман Паскар з
Маршинців Новоселицького району у 2007 р. здобув єдину для України золоту нагороду на юнацькому
Чемпіонаті Європи, а нещодавно
виграв молодіжний Чемпіонат
України U-23.

Ілона Казарян – студентка вищого професійного улища №3. У вільний від навчання час працює в
агентстві «Коронний візит»… квіткаркою. Повірте,
не так уже й просто прогулюватися у вишуканій сукні
вулицею Кобилянської з кошиком квітів. Та дівчині робота подобається, бо, за її словами, вчить її знаходити
спільну мову з людьми різного віку.
– Чи часто купують у тебе квіти?
– Наші букетики доволі швидко розкуповують.
Хлопці дарують їх своїм дівчатам, чоловіки – дружинам
і навіть маленькі дітки хочуть придбати цю вишукану
красу для своїх матусь і бабусь.
– А ціни не зупиняють?
– Вартість букетиків різна – від 35 до 95 гривень.
– Маєш чітко визначений графік роботи?
– Ні, графік вільний, робочий день триває 4-5
годин.
Ілона розглядає свою роботу як безмежний
позитив. Вона та інші дівчата-квіткарки працюють
здебільшого на колишній вулиці Панській, іноді їдуть
до Сонячної долини.
– Ми завжди раді зробити людям приємне, подарувати їм трохи радості та щастя, викликати на їхніх
обличчях добру посмішку, – каже від імені колежанок
Ілона Казарян.

Тетяна ВАСКАН, студентка відділення
журналістики ЧНУ

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

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