4

7

8

9

ЖОВТНЯ

ЖОВТНЯ

ЖОВТНЯ

ЖОВТНЯ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

ВНОЧІ

о

о

о

+19

+8

+6

ВДЕНЬ
о

+16

о

+10

ВДЕНЬ

+23

о

4.10 – 10.10.2012

о

ВДЕНЬ

+13

о

+6

о

+5

ВДЕНЬ

+11

о

о

+5

ВДЕНЬ

+11

о

Проте БТР маршрутку протаранив…

ДНЯ МІСТА

2 стор.

ПОДБАЙ ПРО ЧАКРИ З

МОЛОДУ

13 стор.

РІЧКА СУНЕТЬСЯ НА СЕЛО

9 СТОР.

14 стор.
Дорогі чернівчани!

Колишня з вихованка вокальної студії «Барви»
міського палацу дітей та юнацтва Вікторія Шубкіна
важко захворіла: лікарі встановили діагноз «пухлина
мозку». Дівчина потребує дорогої операції за кордоном. Її батьки просять усіх небайдужих допомогти.
Реквізити рахунку в «А-Банку», на який можна переказати кошти для Вікторії: МФО 307770, КОД ОКПО
14360080, рахунок отримувача
29244825503000.
Шубкіна В.Ю., ІПН 3210114781. Номер для поповнення картки через термінал «Приватбанку» –
4323347303478314.

Сердечно вітаємо вас з Днем Чернівців - древнього
міста над Прутом, неповторного своєю славною історією, самобутньою архітектурою та унікальною
аурою, де взаємоповага, доброзичливість і толерантність здавна були основою співжиття його мешканців.
Минають століття, але місто не старіє – воно набуває досвіду і шарму, а нові покоління городян працюють задля його розвитку, збереження архітектурного
обличчя та примноження культурних надбань. Всі ми
прагнемо того, щоби кожний чернівчанин міг пишатись своїм походженням, почував себе в рідному місті
затишно і комфортно, щоб Чернівці, як і сотні років
тому, насправді були гідні любові.
Щиро бажаємо вам святкового піднесеного настрою, міцного здоров’я, особистого щастя, натхнення та успіхів в усіх ваших справах на благо рідного
міста та Буковинського краю.
З повагою
Голова обласної
державної адміністрації
Михайло Папієв
Голова обласної ради
Михайло Гайничеру
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Солдат своє діло знає
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Чернівцях відбулися перегони
на візках. Уже п’ятий рік поспіль
спортивний комплекс «Олімпія»
зібрав на міську спартакіаду «Мрія»
людей з обмеженими фізичними можливостями. 35 учасників змагалися в
дартсі, шахах, шашках, киданні м’яча
в кошики та перегонах на візках.

Н

айсильніші богатирі України змагалися в Чернівцях.
На площі Філармонії силачі тягали
семитонні вантажівки, піднімали край автівки на платформі,
дев’яностокілограмову гантель.
Головним суддею змагань був
Василь Вірастюк – володар титулу «Найсильніша людина світу».

Н

а Сокирянщині збудували
фруктосховище вартістю
24 млн. грн. Аграрна корпорація
«Сварог Вест Груп» відкрила першу
чергу фруктосховища з регульованим газовим середовищем ємністю
2, 5 тис. тонн у селі Романківці.

Б

уковинців і далі возять нелегальні перевізники. Від початку
року в області виявили 96 осіб, які
перевозили пасажирів без державної реєстрації підприємницької
діяльності. Податківці закликають
краян не користуватися послугами нелегальних перевізників.

Традиційний Всеукраїнський осінній колоквіум
школярів з такою назвою уже вп’ятнадцяте відбувся на
базі Закарпатського обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді в Ужгороді.

64 учасники, представники 17
областей України, протягом п’яти
днів презентували свої наукові роботи та комп’ютерні програми у восьми
секціях: «Космос у лабораторії»,
«Крізь простір і час», «Твої можливості, людино», «Українці в космосі», «Лицар Духу», «Суперкнига»,
«Кінець світу», «Краса врятує світ».
Чернівецька команда виборола
два призових місця: Анна-Марія
Чижевська, учениця 11 класу Чернівецької гімназії №1, член гуртка
«Байт» обласного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді
за роботу «Великі буковинці. Анати-

Вл. інф.

фотофакт
Осінь очима малят

Д

Д

В

У найбільшому дитячому садочку
Чернівців відбувся осінній ярмарок.
Гостей зібралося чимало, адже такого свята обжинок у місті більше ніде
не проводять. Чотирирічні малята
в українських строях танцювали й
співали народні пісні. А ще частували
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19.00. Фінал турніру КВК «Ві-

У

тиску, ваги, зросту, рівня глюкози у

Н

а Буковині пройшов фестиваль фольклору «Захарецький гарчик». У Підзахаричах на
Путильщині кожний охочий мав
змогу доторкнутися до етнічних
джерел гуцульських національних
традицій, відвідати майстер-класи
відомих майстрів писанкарства,
бондарства, гаптування та збагатитися національним співом і
запальними танцями горян.

гостей осінньою городиною – виноградом, яблуками, грушками й
гарбузами. Саме завдяки таким святам, твердять керівництво закладу та
вихователі, дітей навчають знати й
цінувати українські звичаї й традиції.

Вл.інф.

Початок навчання проґавила
майже сотня буковинських
школярів

Доки суспільство протестувало проти
закону «про наклеп», можновладці тихцем
провели інший, від якого буде, по всьому
видно, значно більше шкоди. Принаймні, не
менше, це вже точно. Від 1 січня 2013 року знято мораторій на продаж
земель сільськогосподарського призначення. Хоча всі експерти в один
голос стверджували, що цього не можна робити, доки не приймуть
Земельного кадастру.
Утім, навіть не в цьому річ. Як загалом можна продавати землю
держави? Це ж означає продати країну! І це прекрасно, скажімо,
розуміють китайці, які піднялися за свої острови, які націоналізувала
Японія. А чи зможе Україна щось сказати проти Росії, чи то Саудівської
Аравії тощо, які куплять українські землі? Тоді вже українцям на них
не буде місця – це точно.
Вже зараз корпорація «Сварог Вест Груп» бригадою у 18 осіб
обробляє буковинські землі, на яких трудилися 100 механізаторів
і 2-3 рільничі бригади. З одного боку, зрозуміло: такими є сучасні
технології. Але ж держава не вирішила проблему працевлаштування
селян. Що з ними буде? Мабуть, те саме, що і з робітниками закритих
заводів: зіп’ються та вимруть, враховуючи нинішню недоступність
ліків і послуг вітчизняної медицини. Отак землі й звільняться від людського непотребу... Чим не зачистка території?
Про недалекоглядність, м’яко кажучи, а точніше, недолугість і
антидержавність нинішньої ВРУ свідчить і те, що земля нині – стратегічний об’єкт: насувається продовольча криза, про яку на Заході
тільки й говорять. Натомість Україна продасть свої унікальні землі.
Замість того, щоби створити власний Державний земельний фонд,
який скуповував би сільськогосподарські угіддя у тих, хто не в змозі
їх обробляти.
Зате про себе, про рідних, олігархи не забувають дбати. Приміром, ситуація з розстрілом охоронців торгово-розважального центру
«Караван» у Києві нагадує мені підрив житлового будинку в Москві
феесбешниками під виглядом терористів.
Тож, чи не є київський розстріл приводом до того, щоби дозволити
охоронцям використовувати зброю? Адже ні армія, ні міліція за свої
мізерні зарплати не піде захищати сильних світу цього, якщо народ,
нарешті, обуриться й підніметься. Пригадуєте, як армія, виставлена
проти румунського народу Ніколає Чаушеску, приєдналася до цього
народу? В Україні, зрозуміло, станеться таке ж. Інша справа – найманці, послуги яких дуже добре оплачені. Вони до останнього зобов’язані
захищати своїх хазяїв.
Як на мене, це ще одна димова завіса, запущена цього тижня.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

ват Академія!» на кубок КВК 2012
року. – Літній театр ЦПКіВ ім. Т.
Шевченка.
5 ЖОВТНЯ

10.00 – 16.00. «Здоров’я чернівчан»: вимірювання артеріального
крові, стоматологічне та флюорографічне обстеження.– Площа Соборна.

10.00. Відкриття відреставрованої
металевої вхідної брами кінця ХІХ
століття. – Вул. Горького, 11.
6 ЖОВТНЯ

8.30. Покладання квітів на могили
почесних громадян, бургомістрів,
примарів і голів міської ради. Кладовища на вул. Зеленій та Червоноармійській.

тове та золоте весілля, концерт за

(Румунія) – Площа Центральна.

участю зірок української естради,

Свято хліба «Буковинський зави-

вогняне шоу. – Вул. О.Кобилянської,

ванець».– Площа Центральна.

29.

Свято ковалів. – Площа Турецької

10.30. Виставка квітів «Осінні Чер-

7 ЖОВТНЯ

10.00. «Весільний парад» шоу

криниці.

нівці». – Площа Театральна.

11.00. Благодійний ярмарок «По-

11.00. Книжкова виставка

«Сорбона» – площа Театраль-

«Книжковий світ Буковини». – Вул.

на – площа Центральна – вул.

О.Кобилянської, 28.

О.Кобилянської.

13.00. Фінал кубка міста з футболу.

15.00. Регіональний конкурс рок-

Стадіон Буковини.

музики «Відродження – 2012».–

13.00. Відкриття будівельно-гос-

ЦПКіВ ім. Т. Шевченка Літній театр.

подарського гіпермаркету «Епі-

17.00. Демонстрація художнього

центр К» в оновленому форматі. Вул.

фільму «Юденкрайс, або вічне коле-

Хотинська, 10-А.

со» (в головній ролі Богдан Ступка)

13.00. Міське свято творчих ро-

та творча зустріч з режисером Наці-

даруй дитині життя». – Центральна
площа.

9.00 -16.00. Осінній сільськогосподарський ярмарок. – Ринок
«Головний», вул. Ентузіастів.

10.00-18.00. Ярмарок-фестиваль народних ремесел «Буковинські джерела». – Площа Турецької
криниці.

10.00. Перший Благодійний Всеукраїнський весільний фестиваль
«Одруження на Панській», шоу
наймасовішого танцю наречених в
рамках проекту «Закохана Буко-

дин, музичних колективів, сімейних
ансамблів – ЦПКіВ ім. Т.Г.Шевченка.

18.00. Концерт естрадних зірок. –
Площа Соборна.

молодят. Розважальний комплекс

ональної кіностудії імені Олександра
Довженка Василем Домбровським і
консультантом фільму, заслуженим
діячем мистецтв України Семеном
Цидельковським. – Кінотеатр «Чер-

10.00. Офіційне відкриття Дня

вина». – Вул. О. Кобилянської, 29.

19.00. Фінал Конкурсу «Княгиня

нівці».

міста – Площа Центральна.

12.00 - 20.00. Привітання по-

Західної України -2012». Облмуз-

19.00. Концерт за участю зірок

Підписання угоди про співробіт-

дружжів, що відсвяткували діаман-

драмтеатр ім. О. Кобилянської.

естради. – Площа Соборна.

За підсумками першого етапу
Всеукраїнського профілактичного
рейду «Урок», в області виявили 91
дитину, яка своєчасно не з’явилася
навчання. Серед різних причин невідвідування шкіл – неналежне виконання батьками своїх обов’язків,
виїзд з батьками на відпочинок, у
тому числі за кордон, самовільне
залишення навчальних закладів,
повідомили в службі у справах дітей
облдержадміністрації.

Т

Найбільша кількість дітей, які
вчасно не розпочали навчальний
процес, належить до старшого шкільного віку. Наразі до занять у школах і
ПТУ повернули 18 неповнолітніх буковинців, ще одного влаштовано до
інтернатного закладу. Вирішується
питання про позбавлення батьківських прав батьків чотирьох дітей.
Служби у справах дітей краю ініціювали притягнення батьків 7 дітей
до адміністративної відповідальності:
двоє дітей не приступили 1 вересня
до навчання через конфлікт батьків
з педагогами, четверо не захотіли
йти до школи, одну батьки не підготували й не відправили на навчання.
Батьків 8 дітей можуть притягти до
кримінальної відповідальності: у цій
родині відвідування дітьми навчального закладу суперечить релігійним
переконанням.

Відеоролик про Чернівці став
переможцем кінофестивалю
Український туристичний кінофестиваль відбувався у київському Будинку
Кіно.
У конкурсній програмі взяли участь біля 35 учасників з України та інших
країн світу, зокрема Хорватії, Болгаріі, Вірменії, Аргентини, Індонезії, Естонії,
Мексики, Латвії, Японії, Греції, Великобританії тощо.
Фільми представляли в таких номінаціях: відеопрезентація країни/міста,
культурний захід, туристичний курорт, телевізійна туристична передача, активний туризм і спорт, туристична пам’ятка.
Чернівці були представлені у чотирьох номінаціях: культурний захід –
фестиваль «Маланка-фест», телевізійна туристична передача – «Один день»
(МТРК «Чернівці»), туристична пам’ятка – об’єкт ЮНЕСКО ЧНУ ім. Ю.Федьковича
«Храм науки і краси» та відео-презентація країни/міста – «Чернівці – місто, де
варто жити». Саме у цій номінації наше місто й стало переможцем, – повідомляє
прес-служба міської ради.

Чернівецькі театрали починають очікувати
на наступний фестиваль комедії «Золоті оплески
Буковини» вже наступного дня після закінчення
попереднього. Адже для чернівецької публіки
це здебільшого єдина можливість побувати на
театральному святі, побачити вживу акторів, режисерів, театральних критиків і вистави театрів з
інших міст і навіть країн, та ще й побути театраль-

ним критиком під час «Форумів на канапі» – одне
слово, людей подивитися й себе показати.
І от розпочалися останні три тижні перед початком VIII регіонального фестивалю комедії. З
цього приводу керівництво Облмуздраму – вони
ж засновники й організатори театральної фестини
на Буковині – традиційно зустрілися з представниками буковинських мас-медіа.
Буковинський храм Мельпомени прийматиме
цього разу 5 знайомих учасників – драму з Тернополя, Львова, Вінниці, оперету з Києва, і на завершення – «франківців» з виставою за А.П.Чеховим. До
цієї цікавої компанії приєднаються Миколаївський
російський театр і Театр ім. М.Емінеску з Ботошан
(Румунія). Через ремонт і відтермінований початок
сезону не приїде улюблений багатьма чернівчанами ясський театр ім.В.Александрі. Не побачать своїх улюбленців і прихильники Молодіжного театру з
Мінська. Не бере участі цього року й чернівецький
театр «Голос».

У нашому краї більше тисячі дітей
не мають батьків

У Чернівецькій області проживає
184900 дітей віком до 18 років, з них
1263 – діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, – повідомила начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації Юлія ЯКІВЧЕК. Із
загальної кількості дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування
838 виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), 210 – у 55 прийомних
сім’ях і 14 – у дитячих будинках сімейного типу.
Упродовж року створені 3 прийомні

сім’ї та 2 дитячі будинки сімейного типу,
куди влаштовано 12 дітей. У дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях виховується 16, 6% від загальної
кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом
8 місяців нинішнього року в області
громадянами України усиновлено 20 дітей. Обласний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді проводить для
кандидатів у прийомні батьки, батькивихователі, опікуни та піклувальники
навчальні семінари-тренінги.

3
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Вл. інф.

Буковина об’єднає Схід і Захід «Золотими оплесками»

Ігор БУРКУТ

ництво між Чернівцями та Яссами

регіональні

Версі ї

Програма святкування Дня міста

історичному центрі Чернівців
заборонили рекламу алкоголю й цигарок. Депутати міськради затвердили положення, яким
регламентуватиметься розміщення
зовнішньої реклами. Головні вимоги
стосуються збереження естетичного та гармонійного вигляду міста,
особливо його історичної частини.
ЧНУ ім. Ю. Федьковича буде
сигналізація. Засоби тривожної
сигналізації, що нині тут встановлюють, 5 жовтня підключать до головного пульту централізованого спостереження відділу державної служби
охорони при УМВС України в області.

№40 (457) 04.10.2012 - 10.10.2012

Димова завіса
перед зачисткою

Демократичне суспільство має дієвий
механізм захисту прав звичайного громадянина. Перш за все – суд, незалежний від
виконавчої влади. Далі – інститути громадянського суспільства, тобто велика кількість
різних організацій, які стоять на захисті прав та інтересів рядових
громадян. І, нарешті, засоби масової інформації. Звертаючись до них,
проста людина може донести свої біди до суспільства і отримати надію,
що їй допоможуть, принаймні, почують.
Йдеться тут про суспільство демократичне, розвинуте. Зовсім інша
ситуація там, де від демократії присутні тільки зовнішня оболонка, фантики, і де суд перебуває в руках виконавчої влади і панує «телефонне
право». Виграти справу у такому суді простій людині майже неможливо.
Як правило, корумпованість «печерських» суддів просто вражає. Якщо
нереально виграти суд, то залишається звернення до громадських
організацій. А з ними – інша проблема.
Будь-яка діяльність вимагає фінансування. Громадські організації
можуть діяти на повну силу там, де є розвинутий малий і середній бізнес,
які діляться своїми доходами з громадськістю. Або ж гроші надходять
з-за кордону, з різноманітних міжнародних фондів. Проте недемократичні режими роблять усе, щоби перекрити цей канал фінансування.
Наприклад, у Білорусі припинена діяльність іноземних фондів, відтак і
правозахисники різко зменшили свою активність.
Залишаються, насамкінець, засоби масової інформації. Проте по них
теж наносяться болючі удари. Чимало галасу в Україні спричинив проект
закону, що мав установити кримінальну відповідальність за «наклеп».
Його запропонував депутат від Партії регіонів Журавський. Нині в нашій
країні діє демократичний закон, який захищає честь, гідність і ділову репутацію людини. В разі його порушення суд виносить вирок, і винуватця
штрафують, одночасно вимагаючи від нього публічного спростування
неправдивих слів і вибачень на адресу того, кого він образив. Але ж
нікого не саджають і потім над людиною не висить судимість. Якщо буде
встановлена відповідальність кримінальна, журналісти тисячу разів
подумають, перш ніж виступити на захист громадянина, ображеного
владою. Адже цей закон спрямований на виведення влади з-під критики
громадськості, а не на захист прав рядового громадянина.
Подібний закон діяв у радянські часи, і чимало шукачів правди відправилися за ґрати, бо їхні слова суд розцінив як «наклеп». І не лише
журналісти могли «загриміти на нари». Навіть історикові загрожувала
така доля за «наклеп» на якусь особу чи подію минулого. Коли закон
приймають не для розширення прав громадянина, а на їхнє звуження,
суспільство повинно протестувати, інакше опиниться у новітній кабалі.
Розуміючи це, автор закону його тимчасово відкликав – до виборів,
щоби не позбавляти свою партію залишків підтримки. Недарма проти
закону Журавського в Україні піднялося стільки акцій протесту. Вони
засвідчили: громадянське суспільство у нас ще є, хоча і значно послаблене. Воно повинно відстоювати свої права, доки ще має змогу. Бо тінь
минулого насувається, накриваючи країну.

чук Лук’ян Іванович» нагороджена
дипломом ІІ ступеня, а Євгенія Шерстень, учениця 7 класу Чернівецької
гімназії №2, яка теж відвідує «Байт»,
нагороджена дипломом І ступеня в
секції «Краса врятує світ» за роботу
«Як стати астрономом-любителем.
Публікація «Зірка Митька». Науковий керівник обох робіт – Тетяна
Спориніна, викладач інформатики.
Крім секційних засідань та захисту наукових проектів, учасники
колоквіуму взяли участь у багатопрофільних тестуваннях і численних
екскурсіях.

апремонту потребують 35
буковинських бібліотек.
Торік на Буковині діяли 404 масові та
універсальні бібліотеки, з них 23 – у
Чернівцях. Бібліотечний фонд області
становив майже 6 млн. примірників.
35-ти закладам необхідний капітальний ремонт, 3 – в аварійному стані.

ошку для загублених речей
поставили в Жовтневому
парку. Вона розміщена біля входу до
парку й складається з двох частин: на
одній до залізних гачків прикріплені
різні загублені відпочивальниками
дрібнички, на іншій – повідомлення про знайдені на території парку
гроші й документи. Майже Європа!

Передплатний індекс 09584

колонка редактора

погляд політолога
ХТО ЗАХИСТИТЬ
РЯДОВИХ
РОМАДЯН?

«Космос. Людина. Духовність»

К

оступне житло прокредитували чотирьом буковинцям. За
інформацією банків, які беруть участь
в іпотечній програмі, до них звернулося 342 особи, з них 61 житель області
виявив бажання взяти участь у програмі кредитування доступного житла.

09584

Версі ї

акценти тижня

абзац новин

Передплатний індекс

Як бачимо, буковинський театральний фестиваль хоча й не є виключенням, адже в Україні їх
проводиться багато, але свою унікальність має: це
єдиний фестиваль комедії в Україні, а, за словами
організаторів, ще й в усьому світі. Мрія директора
чернівецького театру і за сумісництвом фестивалю
Юрія Марчака – об’єднати навколо комедійного
жанру театри Сходу й Заходу України і до Десятого,
ювілейного, вийти на рівень Міжнародного.
Пан Марчак розповів, що журі фестивалю, професійне й компетентне, з відомих особистостей, так
само запрошене з усієї України, але зберіг інтригу
щодо персонального складу: – Усіх побачите в
ложі журі!
Вартість квитків буде різною і залежатиме не
тільки від місця в театрі, але й вд рангу театрі та
кількості людей, зайнятих у конкретній виставі.
Чернівецький театр покаже свою конкурсну
виставу 28 жовтня.

Вл. інф.

аксист підробляв збутом наркотиків.
Першотравневий районний суд засудив
33-річного водія таксі однієї з чернівецьких
фірм. У салоні легковика таксист упродовж
лютого нинішнього року перевозив і збував
пасажирам сильнодіючу психотропну речовину – бупренорфін. Уже на другій угоді збуту
«бізнесмен» потрапив до поля зору правоохоронців. За скоєне таксист на шість із половиною років опинився за колючим дротом.
У нього конфіскують також особисте майно.

З

а хабар оштрафували заступника
директора коледжа. Сторожинецький
районний суд області визнав винною заступницю директора одного з коледжів Буковини
в хабарництві. Чиновницю притягнули до
відповідальності за отримання хабара в сумі
1500 грн. за сприяння абітурієнту в позитивному складанні вступних іспитів. Рішення
суду – штраф у розмірі 1700 грн. Згідно з чинним антикорупційним законодавством, після
вступу рішення суду в законну силу заступника директора звільнять із займаної посади.

Н

а кордоні затримали контрабандні
автозапчастини. Контрабандні запчастини до автомобіля на суму 18 тис. грн.
виявили у вантажівці на пункті пропуску
«Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» обласної митниці. Вантажівкою керував українець, який прямував транзитом у службових
справах із Туреччини до Росії. Під час огляду
транспортного засобу митники виявили 10
комплектів ресор для вантажних автомобілів, 20 ущільнювачів для дверей причепа,
звукові сигнали, гальмівні барабани. Запасні
частини конфіскували, до того ж перевізнику доведеться ще й сплатити штраф.

М

іліціонер дістав по шиї. На одній із автозаправок у Чернівцях троє
чоловіків розпивали спиртне. Підігрівшись
алкоголем, вони забагли гострих відчуттів:
зірвали запобіжник вогнегасника й почали
розприскувати рідину. Після зауваження
працівників заправки й попередження
про виклик міліції «жартівники» накивали
п’ятами. Коли ж міліціянти спробували затримати чоловіків для з’ясування обставин,
один із них відреагував агресивно і вдарив
правоохоронця кулаком у шию. Міліціянти застосували спецзасоби й затримали
нападника. Шевченківський районний суд
Чернівців засудив його до 2 років позбавлення волі з випробним терміном 1 рік.

Ч

лена виконкому міськради судитимуть за хабар. Прокуратура
області скерувала до Шевченківського
районного суду Чернівців кримінальну
справу з обвинувачення члена виконкому
Заставнівської міської ради в одержанні хабара. Чиновник вимагав і одержав
4000 гривень від приватного підприємця
за надання дозволу на торгівлю слабоалкогольними напоями та супутніми
товарами під час фестивалю «Мото-рок
Буковина-2012». Чиновнику загрожує
штраф 8500 – 17000 гривень або обмеження волі до двох років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Б

уковинське підприємство заборгувало своїм працівникам 5 мільйонів.
Прокуратура знову порушила кримінальну справу стосовно директора ТОВ ВКТ
«Арго». Внаслідок умисних дій керівника
підприємства утворилася заборгованість
перед 430 працівниками на загальну суму
5, 1 млн. грн., що є порушенням конституційних прав громадян на оплату праці,
йдеться в повідомленні прокуратури
області. Триває досудове слідство.

Театру ляльок потрібен провідний
бухгалтер із знанням бухгалтерської програми «Парус».
Звертатись за тел. 55-14-60.
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політичні

абзац політичний

С

ин губернатора незадоволений розміщенням агітматеріалів опонентів. Кандидат
у нардепи від «Партії регіонів» Артем Семенюк
поскаржився до ОВК на своїх опонентів у 204
виборчому окрузі – Леоніда Каденюка, Манолія
Плаксія, Віталія Криворучка та Богдана Баласиновича – за агітаційні матеріали на стовпах, деревах і
стінах у Хотині. Таке розміщення Семенюк вважає
незаконним. Проте схоже, що розміщення агітації в
навчальних закладах 29-річний кандидат вважає
цілком правомірним: факт розміщення прапора,
агітаційної продукції «Партії регіонів» і кандидата в народні депутати в 204 виборчому округу
А.Семенюка зафіксований у школі села Коновка
на Кельменеччині, про що повідомляли всі ЗМІ.

Версі ї

Якщо за «наклеп» саджатимуть,
то не тільки журналістів

Як це робиться на практиці:
замовляється експертиза, яка засвідчить, що від прочитання ваших
дописів у потерпілого зіпсувалося
здоров’я і проявилася… алергія на
театр! На лікування багато не треба
– 158.688 гривень, саме щоби вас…
Тобто, ви зрозуміли...

Посадили…
балакучу бабку

Н

а вибори, як на Великдень! У Клішківцях на
Хотинщині селянам роздавали п’ятикілограмові
пакунки з борошном, на яких фігурувало прізвище кандидата в депутати в 204 виборчому окрузі
Руслана Панчишина, повідомили в ГМ «Опора».
Отримавши мішок борошна, на якому великими
літерами, як не дивно, «красувався» напис «З
Великоднем!», щасливий виборець мав розписатися в спеціальній відомості. Якщо ж селянин
запопадливий, то була можливість отримати не
один, а навіть кілька мішків. А воно й правильно:
вибори виборами, а великоднє борошно не завадить – хтозна, що на нас чекає після 28 жовтня…

Б

уковинка звинувачує керівника «Батьківщини», що він погрожував їй зброєю.
Жителька Сокирянщини поскаржилася до міліції,
що по вул. Кафедральній у Чернівцях керівник ВО
«Батьківщина» погрожував їй пістолетом. Жінка
розповіла, що об’єднання заборгувало їй гроші,
і коли вона звернулася до керівника обласної
організації ВО «Батьківщина» із проханням відшкодувати кошти, він почав нецензурно лаятися та
погрожувати пістолетом. Іван Мунтян спростовує
навіть імовірність того, що міг комусь погрожувати зброєю, та зауважує, що не розуміє, про які
гроші йдеться: жінка брала в наметах агітаційну
продукцію партії і роздавала її, але така робота в
партії виконується на громадських засадах безоплатно. За цим фактом проводиться перевірка.

А

гітатори Партії регіонів закликають
чернівчан слухати й співати пісні «на
родном языке». Цими днями багатьом чернівчанам «пощастило» на дармові компакт-диски: їх
роздавали на вулицях міста агітатори від провладної «Партії регіонів». Диски «Слушаем и поем на
родном языке» вміщують 22 композиції російською
мовою – творчим доробком відомих виконавців,
серед яких Софія Ротару з піснею «Отчий дом»,
Таїсія Повалій «Мама, мамочка», Іво Бобул «Как
молоды ми были», Микола Гнатюк «Зорька алая»,
Лев Лещенко «День Победы» та багато інших
російськомовних пісень. Молодці політтехнологи.
Ще б до Львова з такою агіткампанією подалися…

Ї

дучи до Новоселиці, можна покататися з…
Федоряком. На кількох маршрутках «Чернівці-Новоселиця», що відправляються з автостанції
№2 (місто Чернівці, вулиця Фастівська, 33-б),
представники ГО «Опора» зафіксували агітаційну продукцію кандидата від «Партії регіонів» по
203-му виборчому округу Геннадія Федоряка.
Згідно з виборчим законом, така агітація заборонена. У штабі Федоряка прокоментували, що
агітки клеїли не їхні представники, тож цілком
можливо, що це – провокація. А штабісти готові
співпрацювати з громадською організацією та
на основі цих фактів подавати заяву до прокуратури. Одне слово, законослухняні…

К

ожен кулик своє болото хвалить… На зустрічі
з асистентом аташе посольства США в Україні
Шоном Андерсоном, який прибув на Буковину спостерігати за виборами, губернатор Михайло Папієв
повідомив, що виборчий процес в області проходить
«виключно в правовому полі з дотриманням норм
Закону «Про вибори народних депутатів України».
А й справді, що він мав казати? – Що чернівчан
агітують за провладних кандидатів телефоном чи
що комунальна газета стала партійним листком або
чиновники в робочий час займаються агітацією?
Звісно ж, ні. Він цього й не казав, зате натякнув,
що діяльність окремих громадських інституцій має
ознаки вибірковості. Чи не на «Опору» кивав, яка
останнім часом стала владникам тріскою в оці?…

09584

Проти сумнозвісного законопроекту про
наклеп нещодавно під стінами чернівецької
міськради протестували майже двісті журналістів.
Працівники обласних та загальнонаціональних
телеканалів, місцевих газет, Інтернет-ЗМІ,
блогери, майбутні журналісти – студенти
кафедри журналістики ЧНУ, політологи та й
просто чернівчани зібралися разом, щоби
висловити протест проти щодалі інтенсивнішого
«закручування гайок» та «диктаторських замашок
влади».
Нагадаю, що український
парламент більшістю голосів
прийняв за основу у першому
читанні законопроект, який
установлює кримінальну відповідальність за «наклеп та образу». Ініціатива регіонала Віталія
Журавського передбачає жорсткі покарання для українських
журналістів – суттєві штрафи та
кількарічні ув’язнення.
Проте, якщо хтось із «простих смертних» гадає, що «журналістський клопіт» його не обходить, то він жорстоко помиляється. Із нашими-то судами
– саджатимуть усіх. Було б лише
бажання «вищестоящих».

Об’єднана опозиція оголосила настання «смерті
української журналістики».
– Кримінальні справи
можуть бути спрямовані
проти журналістів за публікацію статей про діяльність
політиків і впливових бізнесменів. Там, де журналістам загрожує ув’язнення за
публікацію розслідування,
робота незалежних ЗМІ
перебуває під загрозою, –
відреагували «Репортери
без кордонів».

Ото вже ці сайти
з форумами!

Сайтів, на яких наразі спілкується наш люд, – мільйон, тож ви
можете ніколи і не дізнатися, що
хтось у якомусь селі Жмеринка зареєструвався під вашим іменем на
місцевому форумі. І написав якісь
неприємні «наклепи» про фірму чи
особу, про існування яких ви теж
ніколи не чули.
Проте ображений принесе до
суду так званий «нотаріально завірений скріншот», який начебто
встановить вашу особу, тобто, вашу
причетність до форумних повідомлень. В українському суді цього
авторитетного папірця цілком достатньо, аби присудити вам чималий
штраф, тим паче, що й прецеденти
вже існують.

Обережно із
враженнями!

Уявімо, що ви якось відвідали
театр і з необережності десь у газеті,
блозі чи приватному листі, наприклад, написали про свої враження.
Скажімо, дозволили собі дискусійні
нотки щодо інтерпретацій , приміром, Шекспіра. А раптом знайдеться
людина, яка сприйме це так близько
до серця, що подасть на вас до суду
за наклеп?

До 2001 року в Україні існувала
стаття Кримінального кодексу, що
передбачала позбавлення волі до
5 років за наклеп. Згідно зі статистикою Міністерства юстиції, лише
1998 року 123 особи були визнані
винними за кримінальний наклеп.
Сім справ із зазначених закінчилися
позбавленням волі. Зокрема, за
інформацією Союзу журналістів
України, журналісти програвали тоді
в суді кожні дві справи з трьох.
Тож трапилася тоді й така історія: літня сільська жінка розповідала односельчанам, що суддя, який
живе поруч, – хабарник. Бо вона
сама бачила, як йому несуть курей,
яйця, мед тощо. Суддя подав заяву
про наклеп, і бабусю… посадили на
рік. А ви кажете… Не журналістка ж,
і без публікацій!

І на завершення
– кілька слів про
ностальгію

Прикро, але ностальгійні спогади старшого покоління про дешевий
хліб не матеріалізують минулого.
Справжня ковбаса вже ніколи не
буде дешевою. Проте в Україну відтепер повернеться оптимістична,
життєрадісна, прогресивна вітчизняна преса, яка, захлинаючись
від щенячого захвату, невтомно
розповідатиме на своїх широких
шпальтах про суттєве покращення
життя трудящих уже сьогодні!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії».
P.S. Під тиском громадськості
вчора депутати підтримали постанову про скасування голосування за
законопроект про «наклеп». Проте
чи не повернуться вони до нього
після виборів? Принаймні, розмови
про це у депутатських кулуарах
тривають…

«Будь активним – голосуй за
власне
майбутнє!» – У рамках цієї кампанії ми пеПроект із такою назвою презентувала його керівник Євгенія ОЛІЙНИК,
член Чернівецької міської молодіжної
організації «Клуб Української Молоді».
Мета проекту – інформувати молодь, яка вперше візьме участь у виборах, про нове виборче законодавство та сам процес обрання народних
депутатів, про який у 18-літніх досить
приблизна уява.

редбачаємо провести форум-театри,
театралізовані дійства; виготовимо також соціальні ролики із роз’ясненням
виборчих процедур. А завершиться
проект спостереженням за виборами, – каже Євгенія Олійник.
Ми вже видали буклети про те, як
відбувається виборча процедура.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 - нежилі приміщення загальною площею 215,
10 м.кв, які розташовані в напівпідвальному поверсі чотирьохповерхового цегляного житлового будинку, які належать на праві приватної спільної часткової власності Сімагутіній Л.І. (м. Чернівці, Перший
провулок Залізничний, 13, код 2463614049). Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2. Нежилі приміщення складаються з: коридор І, площею – 34, 30кв.м, коридор ІІ, площею – 7, 40кв.м,
коридор ІІІ, площею – 7, 40кв.м, приміщення ІV – 6, 50кв.м, приміщення VІІІ – 8, 20кв.м, приміщення ІХ – 15, 20кв.м, приміщення Х – 16, 20кв.м, приміщення ХІ – 3, 50кв.м, приміщення ХVІІ – 11, 30кв.м,
приміщення ХVІІІ – 4, 10кв.м, коридор ХІХ – 9, 10кв.м, коридор ХХVІІІ – 3, 80кв.м, коридор ХХІХ – 11, 10кв.м, коридор ХХХ – 4, 50кв.м, приміщення ХХХІ – 10, 40кв.м, приміщення ХХХІІ – 3, 90кв.м, приміщення ХХХІІІ – 1, 60кв.м, які розташовані в напівпідвальному поверсі чотирьохповерхового цегляного житлового будинку. Технічний стан оцінюваних приміщень характеризується як добрий з ремонтом.
Земельна ділянка перебуває в державній власності. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів: Договір купівлі-продажу серії ВЕХ № 432328 від 05.09.2007 року.
Стартова (початкова) ціна – 992827.80 грн. (без ПДВ) (договір № 2612093від 01.08.12). Гарантійний внесок – 49641.39 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ПАТ «Укрсоцбанк», м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2. ЛОТ № 2 – нежитлові приміщення магазину промислових товарів загальною площею 29, 60 кв.м., що є власністю Остапчук Р.В. (м. Чернівці, вул.
Садова, 22/2, код 2283510457), Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САВ №565882 від 22.05.2008р., виданого виконавчим комітетом Чернівецької
міської ради на підставі рішення №352/9 від 13.05.2008 року. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, вул. Садова, 22. Нежитлові приміщення магазину промислових товарів, першого поверху (2-1-2-3)
будівлі літ.А, загальною площею 29, 60кв.м. та складаються з торгового залу, коридору та санузла. Фундаменти – бетонний, стіни, перегородки – цегляні оштукатурені, перекриття – дерев’яне з підшивкою, дах – дерев’яний схилий, підлога – керамічна плитка, прорізи – вікна металопластикові, двері металопластикові., на вікнах встановлені ролети, оздоблення – пофарбування водяними сумішами,
облицювання керамічною плиткою, штукатурка. Опалення автономне, водопостачання, каналізація, електрообладнання. Технічний стан добрий. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 297835.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612128 від 26.09.12). Гарантійний внесок –14891.75 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ТзОВ „Український промисловий банк”, 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 243. По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на
використання загальні для житлових будівель. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 24 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за
адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 24 жовтня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1, здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач:
Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 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.

№ 40

Теле

теле

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. Нежитлова будівля літ. А, загальною площею 207, 60 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Українська, 17, с. Чорнівка, Новоселицький район, Чернівецька область, є власністю боржника згідно
Свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого Виконавчим комітетом Чорнівської сільської ради 20.02.2008 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк».
Нежитлова будівля одноповерхова з підвалом та прибудовами (літ. а та аІ). Фундамент бетон, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля а/ц лист, підлога бетон, оздоблення штукатурка пофарбування водяними
сумішами, несправність системи проводки, технічний стан оцінено в 47% зносу. Відомості про правовий режим та розмір земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на використання.
Стартова (початкова) ціна – 22 657, 12 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 1 132, 86 грн. без ПДВ.
Лот № 2. Нежитлова будівля з навісом для сільськогосподарської техніки, загальною площею 107, 10 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Українська, 17 «Б», с. Чорнівка, Новоселицький район, Чернівецька область, є власністю боржника згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого Виконавчим комітетом Чорнівської сільської ради 21.02.2008 року та реалізується в рахунок погашення
заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Нежитлова будівля (літ. А) з прибудовою (літ. а), прибудовою навісом для господарської техніки (літ. АІ). Фундамент кам’яний, стіни цегляні, дах, покрівля дерев’яні,
а/ц лист, черепиця, підлога бетонна, , оздоблення штукатурка пофарбування водяними сумішами, несправність системи проводки, технічний стан оцінено в 44% зносу. Відомості про правовий режим та розмір
земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Стартова (початкова) ціна – 23 575, 20 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 1 178, 76 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1 та № 2 призначені на 22.10.2012 року об 16:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Косіора, 2. Кінцевий термін реєстрації: 22.10.2012 року
о 15:00 год.
Лот № 3. Житловий будинок № 24, площею 76, 4 м. кв. та житловий будинок №24-а, площею 68, 5 м.кв, з належними до них господарськими будівлями та спорудами, що знаходяться по вул. Добровольського,
в с. Сербичани, Сокирянського району, Чернівецької області, є власністю боржників згідно свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок від 13.02.1990 року, договору дарування житлового будинку
від 10.09.2012 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Житловий будинок по вул. Добровольського, 24 саманний (літ.А), одноповерховий двокімнатний
(кімнати площею 16, 80/27, 30 кв.м) 1958 року забудови загальною площею 76, 4 кв.м, житловою - 44, 10 кв.м, з прибудовою (літ. а) та верандою (літ. а1), до нього належать: камяні сараї (літ. Б) площею забудови
44, 4 кв.м та (літ. В) - 42, 0 кв.м. Житловий будинок непридатний для житла і його технічний стан характеризується як ветхий; технічний стан господарських будівель характеризується як задовільний. Житловий
будинок по вул. Добровольського, 24-а кам›яний (літ.А), одноповерховий трикімнатний (кімнати площею 18, 20/11, 60/14, 00 кв.м) 1978 року забудови загальною площею 68, 5 кв.м, житловою - 43, 80 кв.м, до
нього належать: кам›яна літня кухня (літ. Б) площею забудови 46, 0 кв.м, кам›яний сарай (літ. В) - 24, 3 кв.м та огорожа №1-2. Житловий будинок потребує капітального ремонту через послаблення основних
несучих конструктивів і його технічний стан характеризується як незадовільний; технічний стан господарських будівель характеризується як задовільний. Об›єкт нерухомості, що пропонується до продажу, є
практично єдиним домоволодінням з одним доступом до будівель, не виділеною земельною ділянкою. Відомості про правовий режим та розмір земельної ділянки відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження
на використання. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 69 331, 00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 466, 55 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 3 призначені на 24.10.2012 року об 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Косіора, 2. Кінцевий термін реєстрації: 24.10.2012 року о 10:00 год.
Лот № 4. Будівлі та споруди, загальною площею 1 975, 42 кв.м (Завод нерудних матеріалів «Нерудпром»), що знаходяться за адресою Чернівецька область, Вижницький район, с. Іспас, вул. Головна, 51-в,
є власністю ВАТ «Завод нерудних матеріалів «Нерудпром», згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Іспаської сільської ради Вижинського району Чернівецької
області від 10.10.2006 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ КБ «Хрещатик». Будівлі та споруди в складі: Адміністративний корпус (літ. А), двоповерховий з двома бетонними
ганками (літ. а, а1), матеріал стін – цегла, загальною площею 806, 25 кв.м, електропостачання, водопостачання та місцева каналізація, знос – 32 %; Адміністративно-побутовий корпус (літ. Б), одноповерховий з
бетонним ганком (літ. б), матеріал стін – цегла, загальною площею 218, 27 кв.м, електропостачання, водопостачання та місцева каналізація, знос – 13 %; Майстерня (літ. В), одноповерхова, матеріал стін – цегла,
загальною площею 140, 30 кв.м, електропостачання, знос – 29 %; Склад (літ. Г), одноповерховий, матеріал стін – цегла, загальною площею 258, 00 кв.м, електропостачання, знос – 30 %; Оглядова яма, бетон.
клони (літ. Д), загальною площею 147, 10 кв.м; Будівля ПММ (літ. Е), одноповерхова, матеріал стін – цегла, загальною площею 40, 60 кв.м, електропостачання, знос – 35 %; Насосна (літ. Ж), двоповерхова з
бетонним басейном для забору води (літ. ж1), матеріал стін – цегла, загальною площею 132, 0 кв.м, знос – 21 %, електропостачання; Дробільний з/б опори (літ. З); Дробільний з/б опори (літ. І); Дробільний з/б
опори (літ. К); Трансформаторна (літ. Л), двоповерхова, загальною площею 232, 90 кв.м, електропостачання, знос – 31 %; Дробільний з/б опири (літ. М); Вагова, матеріал стін – метал (літ. Н). Нерухоме майно
розташоване на земельній ділянці, загальною площею 11, 96 га, що знаходиться в постійному користуванні згідно Державного акту на право постійного користування землею виданого 09.02.1998 року згідно
рішення Іспаської сільської Ради народних депутатів від 03.12.1997 року № 112, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 6. Земельна ділянка надана в
постійне користування для Виробничих потреб по обслуговуванню управління «Нерудпром». Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 949 670, 00 грн.
без ПДВ. Гарантійний внесок – 47 483, 50 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 4 призначені на 25.10.2012 року об 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Січових Стрільців, 2. Кінцевий термін реєстрації: 25.10.2012 року о
10:00 год.
Лот № 5. Житловий будинок, загальною площею 73, 10 кв.м. з належними будівлями і спорудами та земельна ділянка пл. 0, 0894 га, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський район, с.
Остриця, вул. Гагаріна, 17, є власністю боржника згідно рішення Герцаївського районного суду за № 2-159 від 17.03.2008 року і Державного акту на право власності на земельну ділянку серя ЯД 073787 виданого
Герцаївським районним відділом земельних ресурсів 08.05.2005 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Житловий будинок (літ. А-1) одноповерховий, матеріал
стін - цегла, трикімнатний житловою площею 46, 20 кв.м, кімнати площею 18, 00 кв.м, 12, 40 кв.м та 15, 80 кв.м. Належні будівлі та споруди: Літня кухня (літ. Б) цегляний, сарай (літ. В) цегляний , сарай (літ. Г)
цегляний, вбиральня (літ. Д) цегляний, сарай (літ. Е) дерев›яний, сарай (літ. Ж) цегляний, сарай (літ. З) цегляний, криниця – 1 - бетон, огорожа – 2, 3 - дерево, метал. Домоволодіння розташоване на земельній
ділянці загальною площею 0, 0894 га, кадастровий номер №7320784000:01:001:0758, цільове призначення - для індивідуального житлового будівництва, яка належить боржнику на праві приватної власності.
Процент зносу відповідає значенню - технічний стан будівлі добрий. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 176 134, 20 грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 8 806, 71 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 5 призначені на 24.10.2012 року о 14:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 4. Кінцевий термін реєстрації: 24.10.2012 року о 13:00 год.
Лот № 6. Нежитлова будівля заготівельного пункту 132.6кв.м за адресою: вул. Головна, 84 в с. Іванівці Кельменецького р-ну Чернівецької обл., що є власністю ПП «Поляріс» (ЄДРПОУ 30071840) згідно договору
купівлі-продажу ВСА №357506 від 01.03.05р. за р.№200, та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Кельменецького відділення №6796. Об’єкт нерухомості – нежитл.будівля загот.пункту літ.А-1 (фундамент камінь бутовий, стіни камінь черепашник, мережі: електроосвітлення), заг.площею 132.60кв.м, розташована на зем.ділянці 0.15га для комерційної діяльності, яка
перебуває в оренді. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 68 914, 40 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 445, 72 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №6 призначені на 25.10.2012 року о 16:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Кінцевий термін реєстрації: 25.10.2012 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.

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 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35, 11.50, 20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.45, 19.30 Про головне.
10.10«Легко бути жiнкою».
10.55 Шеф-кухар країни.
12.00, 15.00, 18.15 Новини.
12.10, 18.45, 21.10 Дiловий свiт.
12.20, 13.05, 14.30, 16.15 Погода.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.10 Х/ф«У небi«Нiчнi вiдьми».
14.35 Вiкно до Америки.
15.20 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф«Євро-2012.«Вся правда
про бойкот».
16.20 Х/ф«У вогнi броду немає».
17.55 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.05 Справжня Україна.
18.25 Останнє попередження.
18.30 Агро-News.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична партiя
України.
19.50 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
20.00 Сiльрада.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Пенсiонерiв
України.
20.50 Плюс-мiнус.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Країну - народовi!
21.35 Сам на сам. В. Кличко - С.
Шустер.
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«Псковська духовна
мiсiя».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 Сiльрада.

01.50 ТелеАкадемiя.
02.55 Д/ф«Apple, модний диктат».
03.45 Т/с«Таксистка».
05.25 М/с«Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05«ТСН».
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Снiданок
з«1+1».
10.00«Шiсть кадрiв».
11.05, 11.50, 04.50 Т/с«Слiдаки».
12.30«Знiмiть це негайно».
13.35«Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень».
14.35«Не бреши менi 3».
15.40«Сiмейнi драми».
16.45«ТСН. Особливе».
17.10 Т/с«Величне столiття. Роксолана».
20.15, 03.50«Багатi теж плачуть».
21.30 Комедiя«Кохання та iншi
лiки». (2).
00.20 Трилер«Поїздочка». (2).
02.20 Трилер«Сушi герл». (2).
IНТЕР
04.30 Х/ф«Екiпаж».
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, 12.45 Т/с«Люба. Любов».
13.45«Знак якостi».
14.10 Д/с«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.10«Право на зустрiч».
16.15«Чекай на мене».
18.10 Т/с«Кровиночка».
19.05«Про життя».
20.00«Подробицi».
20.30«Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с«Мосгаз». (2).
23.00
Х/ф«Не
можу
сказати«прощавай».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30, 06.45, 02.15, 03.30 Погода.
05.35 Свiтанок.
06.40, 07.35 Дiловi факти.
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 01.15
Спорт.
06.55 Т/с«Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.35, 19.30, 01.20 Надзвичайнi
новини.
10.40 Х/ф«Американський нiндзя».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10, 21.20 Т/с«Прокурорська
перевiрка».
14.25, 20.15 Т/с«Надзвичайна
ситуацiя».
15.30 Х/ф«Шерлок Холмс».
18.45 Факти. Вечiр.

8 жовтня

22.55 Факти. Пiдсумки дня.
23.10, 03.35 Свобода слова.
02.20 ПроЦiкаве.
03.05 Факти.
5 КАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00«Київський час».
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30,
03.25«Час спорту».
06.50, 07.25, 08.40, 23.45, 00.40,
02.35, 03.35, 04.35«Огляд преси».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 02.00, 04.00«Час новин».
07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15,
03.15, 06.15«Бiзнес-час».
07.20«Автопiлот-новини».
07.30, 03.40«Ранок iз зiркою».
07.55, 08.50«Трансмiсiя-новини».
08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.10,
12.30, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20,
17.50, 22.35, 22.55, 23.50,
00.35«Погода».
08.30«Хронiка тижня».
09.20, 13.20, 14.20«5 елемент».
10.30, 11.20, 12.15«РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15«Вперед, на Олiмп!»
16.15«Мотор».
17.25, 04.10«В кабiнетах».
18.15, 04.40«Територiя закону».
19.30, 02.10«Час iнтерв`ю».
19.50, 02.30, 03.30, 04.30,
06.25«Хронiка дня».
20.10, 21.10, 01.00, 05.00«Час.
Пiдсумки дня».
21.40, 03.00, 06.00«Час-Тайм».
22.00, 02.40«Податковий щоденник».
23.30, 00.25, 03.20«Crime news».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 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, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
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
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10Т/С «Зона»
ТРК«УКРАЇНА»
06.00 Т/с«Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з«Україною».
09.25, 13.10 Т/с«Слiд».
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10.00, 20.00 Т/с«Країна 03».
11.10 Т/с«Моя велика сiм`я».
15.35, 00.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00, 19.00 Подiї.
17.10, 19.15 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с«Джамайка».
19.20«Говорить Україна».
21.10 Т/с«Карпов».
22.15 Х/ф«Поцiлунок Дракона».
(2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 20.05 «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 «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.15, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00, 01.45 Д\\фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.40 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012» Пер ед в и б о р н а а г і т а ц і я . П ол і т и ч н а п а рт і я В с еу к р а ї н с ь к е
об’єднання«Свобода»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Данчук Валерій
Георгійович
19.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
23.35 Д/фільм «Коннект»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Авіа»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.15, 09.50, 15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30 «Юний рятувальник»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 20.10 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Практичне керівництво для

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Дикуни»: 12:05, 14:30, 19:00, 21:25; «Петля часу»: 10:00, 16:50.
Малий зал: «На дорозі»: 13:20, 21:00; «Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно – 2012»: 11:10; «Цунамі 3D»: 15:50, 19:20; «Джунглі: у пошуках
Марсупіламі»: 17:30.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Суддя Дредд» 3D: 11.50, 17.50; «Петля часу» 2D: 13.40, 19.40, 22:00; «Оселя
зла 5» 3D: 16.00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Дикуни»: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20.
Малий зал: «Петля часу»: 10:00, 17:10, 21:00; «Чоловік з гарантією»: 12:10, 13:50,
15:30, 19:20.
ПАБ «PUBLIK»
4 жовтня: «M-jazza» (м. Чернівці).
5 жовтня: «Divided Heaven» (США, Лос Анжелес), «Серцевий Напад» (м. Чернівці),
конкурси, вхід вільний.
6 жовтня: «Cover Jam» (м. Чернівці).
7 жовтня: «Вееr Gun» (м. Чернівці).
8 жовтня: Іван Боголюбський (м. Чернівці).
9 жовтня: Артур Беркут з кращими хітами гуртів «Ария» та «Автограф», афтепаті
– «Вeer Gun», вхід – 100 грн.
10 жовтня: «Формула ПЛЮС» (м. Чернівці).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
«Another World» ( «Інший Світ»). Виставка картин молодого художника Володимира
Пастушака. Відкриття виставки: 5 жовтня о 15.00.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
5 жовтня, 18.00: «Вогні Рампи» Ювілейний вечір народної артистки України
Ольги Ільїної.
7 жовтня, 12.00: «Ще раз про Червону Шапочку», 18.30: «Лавина».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
6 жовтня, 18.30: Концерт солістів-вокалістів Чернівецької обласної філармонії.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
4 жовтня, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії. Художній керівник та головний диригент – Йосип СОЗАНСЬКИЙ.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
7 жовтня, 12.00: «Ослик та Чарівний Кролик»
«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

понеділок
понеділок
екстремального туриста»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Велике журі»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький
репортер»
22.05 Х/ф «Бааль – бог шторму»
(2)
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, 17.05 Маша та моделi 2.
12.50, 20.20 Т/с«Зайцев+1» (2).
13.25, 17.45 Т/с«Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15, 02.05 Досвiдос.
16.40, 01.40 Вайфайтери.
18.50 Богiня шопiнгу.
19.15, 01.10 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.55 Т/с«Дiффчатка». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Х/ф«Не погрожуй
Пiвденному Центру, попиваючи сiк
у чорному кварталi». (2 категорiя).
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Слава зi Славєком Славiним.
00.20 М/с«Масяня». (2).
00.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.30 До свiтанку.
НТН
05.45«Легенди карного розшуку».
06.15 Х/ф«Справа для справжнiх
чоловiкiв».
07.30, 03.15«Агенти впливу».
08.30«Правда життя». Пiти за
власним бажанням.
09.00 Т/с«Розкол».
10.55 Т/с«УГРО 2».
14.50 Т/с«Каменська 4».
18.30«Правда життя». Всупереч
iнстинктам.
19.00, 23.45, 02.00, 04.00«Свiдок».
19.30 Т/с«Лiтєйний».
21.45 Т/с«Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с«CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15 Х/ф«Титанiк 2». (2).
02.30«Речовий доказ».
04.35«Уроки тiтоньки Сови».
05.25«Правда життя».
СТБ
05.25«Документальний детектив».
05.55, 00.25 Т/с«Комiсар Рекс».
06.40, 16.00«Усе буде добре!»
08.25, 18.20«Неймовiрна правда

про зiрок».
10.05 Х/ф«Мама мимоволi».
13.00«Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
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«Щит i меч».
03.00 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, 01.20 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».
14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с«Друзi».
15.55, 23.00 Т/с«Свiтлофор».
19.30, 01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с«Щасливi разом».
21.00 Т/с«Татусевi доньки».
22.00 ФБР.
00.05 Т/с«Спокусливi i вiльнi».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с«Ясновидець 4». (2).
02.15 Т/с«Останнiй акорд».
03.05, 04.05 Зона ночi.
03.10 Благославляю i молюся.
03.35 Митрополит Дмитро Могила.
04.10 Чемпiон чемпiонiв.
04.25 Упертий українець.
04.40, 05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Solo-Mea.
К1
07.00 М/ф.
08.45, 12.40 Т/с«Баффi - переможниця вампiрiв».
10.40 Х/ф«Думки про свободу».
14.35, 18.00«Звана вечеря».
15.35«КВН-2012».
19.00«Шопiнг монстри».
20.00«Велика рiзниця».
22.00«Три сестри».
22.35«Штучки».
23.00«ШоуМонроу».
23.35 Х/ф«Щасливий кiнець». (2).
03.05, 04.05«Нiчне життя».
03.50«Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

ТРК«Ера».
06.00«Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.10, 07.05, 08.05 Спорт.
06.15, 07.10, 08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20, 07.15, 08.15 Погода.
06.25, 07.35 Тема дня.
06.30 Православний календар.
06.35 М/ф.
06.45 Вчимося разом.
06.50, 07.50 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.10, 11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.20 Про головне.
09.40 Свiтло.
10.05«Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона. О.
Образцова, ч. 1.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
12.20 Погода.
12.25 Хай щастить.
12.45«Таємницi успiху» з Н. Городенською.
13.20 Х/ф«20 днiв без вiйни».
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф«Фронт без флангiв».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.40 Останнє попередження.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Полiтична партiя
Українська платформа«Собор».
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Полiтичне
об`єднання«Рiдна Вiтчизна».
20.50 Плюс-мiнус.
21.30«Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК«Ера».
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.10, 01.10 Спорт.
23.15, 01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Д/ф«Росiйська Палестина».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Д/ф«Iсторiя образу».
03.45 Т/с«Таксистка».
05.25 М/с«Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00«Служба Розшуку Дiтей».
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.10«ТСН».
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Снiданок
з«1+1».
10.00«Шiсть кадрiв».
11.05, 11.50, 05.00 Т/с«Слiдаки».
12.30«Знiмiть це негайно».
13.35«Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35, 03.05«Не бреши менi 3».
15.40«Сiмейнi драми».
16.45«ТСН. Особливе».
17.10 Т/с«Величне столiття. Роксолана».
20.15«Мамо, я одружуюсь?»
21.25, 03.50«Мiняю жiнку 6».
2 3 . 2 5 Тр и л е р « П о ї зд оч к а 2 :
Смерть попереду». (2).
01.25 Трилер«Поїздочка». (2).

IНТЕР

06.00 Т/с«П`ята група кровi».
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 11».
11.15«Детективи».
12.30, 04.35«Знак якостi».
13.00 Д/ф«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.55«Судовi справи».
1 5 . 5 0 Т / с « Вул и ц i р озб и т и х
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с«Кровиночка».
19.05«Про життя».
20.00«Подробицi».
20.30, 03.25«Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с«Мосгаз». (2).
23.20 Т/с«Три товаришi»
02.55«Подробицi» -«Час».
03.35«Спорт у Подробицях».
03.40«Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/с«Таємницi iсторiї 2».

ICTV

05.10, 06.40, 02.25, 04.10 Погода.
05.15, 03.40 Факти.
05.30, 04.15 Свiтанок.
06.35, 07.35 Дiловi факти.
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 01.25
Спорт.
06.50 Т/с«Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35, 19.30, 01.35 Надзвичайнi
новини.
10.05, 16.30 Т/с«Опера».
12.30, 13.00, 21.20
Т/с«Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.30, 20.15 Т/с«Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с«Кодекс честi 4».

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 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25, 12.20 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00«Легко бути жiнкою».
11.00 В гостях у Д. Гордона. О. Образцова, ч. 2.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
12.25 Українська пiсня.
12.55 Х/ф«Їм пiдкорюється небо».
14.35 Про головне.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф«12 стiльцiв».
17.40 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.40 Останнє попередження.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Полiтична партiя«Народнотрудовий союз України».
19.30 Осiннiй жарт з О. Воробей.
19.55 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Радикальна Партiя Олега
Ляшка.
20.50 Мегалот.
20.55 Плюс-мiнус, Офiцiйна хронiка.
21.30 Сам на сам. А. Яценюк - С.
Шустер.
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«Монахиня Iрина (Денисова)».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Д/ф«Iсторiя образу».
03.40 Т/с«Таксистка».

05.25 М/с«Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00«Служба Розшуку Дiтей».
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00«ТСН».
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Снiданок
з«1+1».
10.00«Шiсть кадрiв».
11.05, 11.50, 04.45 Т/с«Слiдаки».
12.30«Знiмiть це негайно».
13.35«Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень».
14.35«Не бреши менi 3».
15.40«Сiмейнi драми».
16.45, 03.30«ТСН. Особливе».
17.10 Т/с«Величне столiття. Роксолана».
20.15«На ножах».
21.30, 03.55«Територiя обману».
22.35«Грошi».
00.15 Трилер«Вакансiя на жертву 2:
Перший сюжет». (2).
02.05 Трилер«Поїздочка 2: Смерть
попереду». (2).
IНТЕР
05.20 Т/с«П`ята група кровi».
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, 03.40«Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с«Таємницi слiдства 11».
11.10«Детективи».
12.30, 04.40«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, 03.30«Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с«Мосгаз». (2).
0 0 . 2 5 « П а р к а вт о м о б i л ь н о го
перiоду».
01.10 Х/ф«Iгри патрiотiв». (2).
03.00«Подробицi» -«Час».
03.45«Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».
03.50 Д/с«Таємницi iсторiї 2».
ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10, 06.40, 02.25, 04.10 Погода.
05.15, 03.40 Факти.
05.30, 04.15 Свiтанок.
06.35, 07.30 Дiловi факти.
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 01.25
Спорт.
06.50 Т/с«Леся+Рома».
07.35 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.

02.30 Битва нацiй.

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 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
3.00 Анатомія культури

ТРК«УКРАЇНА»

05.00, 05.10 Срiбний апельсин.
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».
11.10 Т/с«Моя велика сiм`я».
12.10«Хай говорять. Самогубство
Олександра Бєлявського?»

15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00, 19.00, 03.25 Подiї.
17.10, 19.15, 03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с«Джамайка».
19.20, 03.45«Говорить Україна».
21.10 Т/с«Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с«Подружжя».
01.10 Х/ф«Поцiлунок Дракона».
(2).
02.45 Т/с«У полi зору 3» (2).
04.25 Т/с«Дорожнiй патруль 10».

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, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д/фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.31,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.36 «Зав’язь»
12.00 Д/фільм «Здоровий спосіб
життя»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М \\фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
19.00 «Вибори 2012». Передвиборна агітація. Комуністична
партія України
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Мельник Руслан
Васильович
19.30 «Акценти»
20.05, 23.35 «Спорт-тайм»
20.18, 23.48 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
23.05 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім» (рум.мов.)
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05Д/с «Дивовижний

10 жовтня
09.35, 19.30, 01.35 Надзвичайнi
новини.
10.05, 16.30 Т/с«Опера».
12.30, 13.00, 21.20 Т/с«Прокурорська
перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.30, 20.15 Т/с«Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с«Кодекс честi 4».
02.30 Битва нацiй.
5 КАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00«Київський
час».
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30,
03.25«Час спорту».
06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.35,
03.35, 04.35«Огляд преси».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 02.00, 04.00«Час новин».
07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15,
03.15, 06.15«Бiзнес-час».
07.20«Автопiлот-новини».
07.30, 03.40«Ранок iз зiркою».
07.55, 08.50«Трансмiсiя-новини».
08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 10.35,
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20,
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35«Погода».
08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 04.30,
06.25«Хронiка дня».
09.20, 13.20, 14.20«5 елемент».
10.10, 19.30, 02.10«Час iнтерв`ю».
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.00,
05.00«Час. Пiдсумки дня».
15.15«Здоровi iсторiї».
16.15«Драйв».
17.25, 04.10«Арсенал».
18.15, 04.40«Агроконтроль».
21.40, 03.00, 06.00«Час-Тайм».
22.00, 02.40«Сканер».
23.30, 00.20, 03.20«Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 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
21.00 Акцент
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
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світ авіації»
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 «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.05 Х/ф «Школа гірськолижників-2» (2)

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» (2).
13.25, 17.45 Т/с«Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15, 01.20 Досвiдос.
16.40, 00.55 Вайфайтери.
19.15, 00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с«Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Х/ф«Американський пирiг».
(2).
00.00 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.45 До свiтанку.

НТН

05.50«Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф«Битва за Москву».
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 2».
14.30, 19.30 Т/с«Лiтєйний».
16.45, 19.00, 23.45, 02.00,
04.20«Свiдок».
21.45 Т/с«Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с«CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15 Х/ф«Найманцi». (2).
02.30«Речовий доказ».
03.45«Агенти впливу».
04.55«Уроки тiтоньки Сови».
05.40«Правда життя».

СТБ

05.15«Документальний детектив».
06.10, 16.00«Усе буде добре!»
07.55, 18.20«Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15«Куб 3».
11.05 Х/ф«Довгоочiкувана лю-

бов».
13.30«Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi».
18.00, 22.00«Вiкна-новини».
20.00«Фермер шукає дружину 2».
22.20«Вагiтна в 16».
23.20«Дочки-матерi».
00.25 Т/с«Доктор Хаус».
01.25 Т/с«Комiсар Рекс».
02.15«Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф«Щит i меч».
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, 01.05 Репортер.
07.35, 08.35, 01.25 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».
14.35, 15.50 Teen Time.
14.40 Т/с«Друзi».
15.55, 23.05 Т/с«Свiтлофор».
19.30, 01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с«Щасливi разом».
21.00 Т/с«Татусевi доньки».
22.00 Весiлля буде здається!
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 Подорож у втрачене минуле.
03.40 Червона Земля (Terra
Vermelha).
04.15 Вище за небо.
04.40, 05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Сумний П`єро.

К1
07.00 М/ф.
09.15, 13.05 Т/с«Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 3 0 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, 00.20«Три сестри».
22.35, 01.00«Штучки».
23.00«ШоуМонроу».
23.35 Т/с«Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.50«Нiчне життя».
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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».
11.10 Т/с«Моя велика сiм`я».
12.10«Хай говорять. У сини годиться».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00, 19.00, 03.40 Подiї.
17.10, 19.15, 03.55 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с«Джамайка».
19.20«Говорить Україна».
21.10 Т/с«Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с«Подружжя».
01.10 Х/ф«Мiсiя«Серенiтi». (2).
03.00 Т/с«У полi зору 3» (2).
04.00«Хай говорять».
04.50 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний
експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д \\фільм «Здоровий
спосіб життя»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.35, 21.00 «Студія А-3»
18.25 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори 2012». Передвиборна агітація. Політична партія
Українська Національна Асамблея
19.10 «Вибори 2012». Передвиборна агітація. Говорнян Семен
Володимирович
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»
23.35 Д\\фільм «Коннект»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00

«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55 Д/с «Дивовижний світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00, 17.05Д/с «Дивовижний світ
авіації»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Велике журі»
22.05 Фінал Кубка Чернівців із
футболу
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» (2).
13.25, 17.45 Т/с«Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15, 01.15 Досвiдос.
16.40, 00.50 Вайфайтери.
19.15, 00.20 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с«Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Х/ф«Без вiдчуттiв». (2).
23.55 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.40 До свiтанку.
НТН
06.10«Легенди карного розшуку».
06.40 Х/ф«Битва за Москву», 2 с.
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 2».
14.35, 19.30 Т/с«Лiтєйний».
16.45, 19.00, 23.45, 02.10,
04.30«Свiдок».
21.45 Т/с«Кримiналiсти: мислити як
злочинець». (2).
22.45 Т/с«CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15 Х/ф«Привид опери». (3).
02.40«Речовий доказ».
03.00«Агенти впливу».
05.00«Уроки тiтоньки Сови».
05.20«Правда життя».

СТБ
05.15«Документальний детектив».
06.05, 16.00«Усе буде добре!»
07.50, 18.20«Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15«Фермер шукає дружину 2».
11.10 Х/ф«Вечiрня казка».
13.40«Битва екстрасенсiв. Дiтиясновидцi».
14.45«Битва екстрасенсiв».
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».
02.25 Х/ф«Щит i меч».
03.40 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, 01.35 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».
14.40, 15.50 Teen Time.
14.45 Т/с«Друзi».
15.55, 23.15 Т/с«Свiтлофор».
19.30, 01.30 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с«Щасливi разом».
21.00 Т/с«Татусевi доньки».
22.00 Ближче до тiла.
00.20 Т/с«Спокусливi i вiльнi».
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с«Ясновидець 4». (2).
02.35 Т/с«Останнiй акорд».
03.20, 04.20 Зона ночi.
03.25 Чорний колiр порятунку.
03.50 Справа про возз`єднання.
04.25 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.45, 05.05 Зона ночi. Культура.
04.50 Усмешник.
К1
07.00 М/ф.
09.15, 13.05 Т/с«Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 3 0 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, 00.20«Три сестри».
23.00«ШоуМонроу».
23.35 Т/с«Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
01.00«Штучки».
02.50«Нiчне життя».
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У Чернівцях – міжнародний турнір з боксу
Завдяки Віталію
Михайлішину, до нас
завітали збірні Ізраїлю,
Росії, Молдови та
українські боксери з
різних областей.
29-30 вересня у Чернівцях в ОСК
«Авангард» відбувся міжнародний
турнір з боксу, присвячений Дню міста.
В ньому взяли участь п'ять боксерів з
Чернівців, які пройшли до фіналу, а
троє з них стали призерами турніру.
– Цей турнір має статус міжнародного, тут змагалися команди з чотирьох країн: Росії, Ізраїлю, Молдови та
України. У кожній ваговій категорії
боксували наші хлопці з Чернівців, Донецької та Івано-Франківської областей, – розповів президент Чернівецької
міської федерації боксу Володимир Загурський. – Буковина була доволі міцно
представлена на змаганнях: з п’яти фіналістів троє – призери. Сьогодні спорт
у нас загалом перебуває на підйомі. Це
завдяки Віталію Михайлішину, який постійно підтримує нас. Боксери беруть
участь у різних змаганнях, а один із наших хлопців боксує зараз на всесвітніх
змаганнях військовослужбовців.
За постійну та всебічну підтримку
Віталієм Михайлішиним спорту президент української федерації боксу
п. Продіус і вся олімпійська збірна
України з боксу передали очільнику
міста підписані боксерські рукавички
та вимпел. Наразі, саме завдяки Віталію Михайловичу, переможці турніру
отримали не лише почесні грамоти, але
й грошові винагороди.
– Завжди підтримував і підтримуватиму всі спортивні змагання у

НАЖИВО:
Іван СТРАШНИЙ, переможець
турніру (Чернівці): – Перемогти
було дуже складно, як у першому,
так і в другому бою. Суперники гідні
й сильні. Цього разу довелося боксувати проти лівші, це важко, адже
потребує іншої тактики. Я дуже радий, що мене підтримали в залі, що
за мене вболівали. Прийшли друзі,
це дуже важливо. Було важко, але
я буквально вирвав перемогу. Найважливіше, ніколи не здаватися,
тож я дякую своїм тренерам, які
прищепили мені волю до перемоги.

Чернівцях і зроблю все можливе, щоби
якомога більше людей обирали здоровий спосіб життя, – пообіцяв Віталій
Михайлішин. – Впевнений, що такі
змагання треба проводити щонайменше 2-3 рази на рік, аби майстерність
наших спортсменів зростала. Я за те,
щоби саме чернівецькі спортсмени
захищали прапори України на міжнародних змаганнях, олімпіадах тощо.
Віталій Михайлович щиро подякував за подарунок і впевнений, що
ці сувеніри завжди нагадуватимуть
йому про ці змагання, про перемогу
нашої олімпійської збірної та стимулюватимуть до ще активнішої підтримки спорту в місті. Він запевнив,
що підтримає наших спортсменів, які
виступатимуть на чемпіонаті України
з боксу.
– Бої були цікаві та напружені,
учасники показали себе просто чудо-

Олександр ТЕСЛЕНКО, переможець турніру (Чернівці): – Противник був сильний, виступав на
рівних. Загалом турнір був дуже
корисним. Приїхали різні противники з різною тактикою та
прийомами. Всі бої були цікавими, напруженими, не було тільки
легких боїв… Усі продемонстрували
високу техніку і добрі навички.

во. Суддівство було об’єктивним, – підсумував тренер ДЮСШ №1 Геннадій
Соловйов. – Адже цей турнір – останній
перед чемпіонатом України серед
дорослих, який відбудеться у Донецьку. Ми подивилися виступи наших
спортсменів, побачили їхні помилки
та переваги. До чемпіонату ще 19

днів, тож встигнемо ще внести певні
корективи, щоби наші боксери мали
найкращу форму. Зараз після багаторічної відсутності в нас з’явився дорослий бокс. Спортсмени із задоволенням
тренуються. Головна запорука добрих
результатів – це звичайно ж підтримка,
особливо Віталія Михайлішина.

Тато ХАРАЗІШВІЛІ, переможець
турніру (Росія): – Ваші боксери
вправні, мають добру тактичну
підготовку, та моєму супернику
трохи не вистачило досвіду, він
молодший за мене. Але у фізичній
підготовці не поступався. Наш
тренер тісно спілкується з вашою
федерацією і часто привозить
сюди різні команди. Хоча я вперше
у Чернівцях. Мені у вас сподобалося. Люблю старовинні міста, а
Чернівці – ше й по-справжньому
європейське. Затишне, красиве.
Дороги ж, викладені бруківкою, викликають захоплення.
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Ресторанів із грецької кухнею у Чернівцях немає
Проте студенти-кулінари до відкриття подібних закладів уже готові

– Інгредієнти страв і тамтешній алкоголь надсилали нам родичі із Греції, –
зізнається Інна. – Зокрема, напередодні
свята стосовно особливостей грецької
кухні нас детально проконсультувала
бабуся однієї з однокурсниць.
– І де ж ця ваша подруга-рятівниця,
познайомте мене з нею, – кажу я Інні.
– Вона не змогла взяти участь у
події, – посміхається дівчина. – Через
вагітність…

Третій рік поспіль
студенти факультету
менеджменту, туризму та
ресторанного господарства
ЧТЕІ КНТЕУ в актовому
залі центрального корпусу
разом із викладачами
організовують кулінарну
експозицію.
– Щороку ми змінюємо тему, –
розповідає старший викладач кафедри технології та організації ресторанного господарства Олена Палагнюк. – Презентували російську,
італійську, китайську, корейську
кулінарію... Цього ж року ми вирішили порадувати гостей особливостями
етнічної кухні Греції та Грузії, а також
Гуцулії. Бо так захотіли студенти.
Вони самотужки розробляють подібні
теми, вирішують, які страви готувати,
готують відповідний національний
одяг…
– Чому ми обрали саме грецьку
кухню? Тому що у Чернівцях немає
подібних ресторанів, – каже студентка 4 курсу Інна Пастух. – А ми хотіли,
щоби люди побачили, що це таке,
скуштували національні страви, доторкнулися до елінської культури.

військові

СОЛДАТСВОЄДІЛОЗНАЄ
ПРОТЕ БТР МАРШРУТКУ
ПРОТАРАНИВ…

Студенти підготували також
солодкий стіл із шоколадним
фонтаном, вироби з овочів. А ще
невеличкий куток українського
побуту та їжі, експонати до котрого привезли зі свої сіл.

Наприклад, відомий і популярний
у Чернівцях грецький салат у самій
Греції називається «селянським».
Його готують по-різному. Деякі кулінари стверджують, що до нього
не можна давати огірки і перець, а
лише помідори, синю цибулю, чорні
масліни (обов’язково з кісточкою –

вони не пройшли хімічної оброки і
зберегли природний смак) і сир фета,
нарізаний невеличкими пласкими
прямокутниками, який посипається
орігамі (так латиною зветься українська материнка – ред.) та заправляється оливковою олією, – розповідає
студентка.

Окрім смачних салатиків, полюбляють греки поласувати фаршированими баклажанами та різноманітним
сиром. А ще – смачними рулетами
та грінками, збризнутими олійкою і
приготованими на мангалі. Адже вони
добре поєднуються з найрізноманітнішими стравами.

Родзинка цьогорічної експозиції
«Кулінарне мистецтво студентів» –
майстер-клас виробів із солоного тіста.
– У нас подібний вид кулінарії демонструється вперше, тож експозиція
ще невеличка. Та плануємо розвивати
цей напрямок, який в Україні є насправді
великою рідкістю. В Росії існує спеціальна школа «Хлібосол», у якій діти навчаються ліпити різноманітні речі не тільки
з глини, а й із солоного тіста. Адже воно
– вічне, здатне зберігатися роками, як
картина, – каже Олена Палагнюк, викладачка КНТЕУ та натхненниця усіх
кулінарних експозицій.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора
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Ця неприємна для львівських десантників подія стала горезвісною ложкою дьогтю в діжці меду після успішних
батальйонних навчань «Перспектива-2012» на сторожинецькому полігоні
«Прибан «(с. Ропча) 300-го окремого
механізованого полку. Здійснивши
стрімкий марш-кидок зі Львова, неподалік румунського кордону військові
навчалися знешкоджувати терористів.
– 28 вересня у селищі Неполоківці Кіцманського району
18-річний водій БТР виїхав на
смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з пасажирським
автобусом «Мерседес Бенц» під
керуванням 30-річного чоловіка, – повідомив прес-секретар
УДАІ УМВС у Чернівецькій області Іван ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
– В автобусі було 12 пасажирів.
Він рухався за маршрутом «Снятин-Чернівці». Внаслідок аварії
чотирьох пасажирів госпіталізували до Кіцманської райлікарні.
Двох із них після огляду відпустили додому.
Навчання із застосуванням літаків
та бойових гвинтокрилів проводилися
не вперше, проте нинішнього року
міністерство оборони вирішило привернути до них пильнішу увагу, запро-

сивши журналістів. Аби чи то перед
натівськими сусідами пограти м’язами,
чи то – полякати потенційних «теро-

ристів», згадки про яких усе частіше
з’являються в Україні. Хоча поміркуємо:
коли ви востаннє чули про терористів
у буковинських лісах? Хіба що у злостивих репліках про бійців Української
повстанської армії «ще за совєтів
«? Без сумніву, підготовка до «рішучої протидії» абстрактним
«терористам» в Україні – наразі
надзвичайно модна тенденція «в
силових колах», і не тільки вітчизняних.
Як би там не було, проте подібні
«прориви» в бойовій підготовці українських військовиків для будь-якої армії
світу є звичайною рутинною нормою та
необхідністю. Адже солдату треба навчатися керувати складною сучасною
технікою. Інша річ, що на озброєнні
української армії техніка переважно ще
радянська, застаріла і морально, і фі-

зично. Що зайвий раз продемонстрував
неприємний інцидент із маршруткою.
Адже, за попередньою версією, БТР
виїхав на зустрічну смугу через відмову
кермової колонки.

зчеплення, в іншому – обірвалася трубка паливної системи. До
місця призначення їх довелося
тягнути спеціальною евакуаційною технікою.

– 380 км в один бік – це дуже
важкий марш, – зауважив по
завершенню навчань командир
80-го окремого аеромобільного
полку полковник Віктор Копачинський. – До навчань було залучено близько 600 військовослужбовців та 77 одиниць техніки. Вирушивши зі Львова, через
14 годин десантники повинні
були однією колоною ввійти до
району бойового призначення.
Проте на марші зламалися
два БТРи: в одному відмовило

Щоправда, у Міністерстві оборони
стверджують, що в зіткненні автобуса й
БТРа винен водій автобуса! Бо він «не
надав перевагу в русі транспортним засобам». Мовляв, водій бронетранспортера
таки «допустив незначне виступання
носової частини за роздільну смугу», але,
за логікою міністерства, коли дорогою їде
колона із 39 БТРів, цивільний транспорт
повинен заздалегідь зупинятися на узбіччі шляху. Про поломку бронемашини в
Міноборони, звісно ж, не згадують.

Михайло ПАПІЄВ: «Мир і спокій тоді, коли
боєздатна, добре озброєна армія»
– Зверніть увагу (і порівняйте з періодом 20052010 років), що протягом навчань ми побачили в
небі два літаки Міг-29 та один СУ-24, по два гелікоптери МІ-8 та МІ-24… Ще й п’ятий гелікоптер,
на якому прилетів міністр. Боєздатність Збройних
сил зростає, виділяються додаткові кошти на
паливно-мастильні матеріали, – прокоментував
завершення навчань голова Чернівецької ОДА
Михайло Папієв.
– Відповідно до військової доктрини, у нас зараз змінюється дислокація
певних підрозділів, збільшується чисельність аеромобільних військових
формувань, – зауважив губернатор,
відповідаючи на запитання про долю
чернівецького 300-го полку. – Наш полк –
це збройне формування, яке існувало ще
за радянських часів, із відповідним оснащенням. Майбутнє ж – за авіацією, за тими
збройними формуваннями, які можуть бути
швидко передислоковані до будь-якого
регіону країни. Тому зараз змінюється і
назва 300-го полку, з нього виводяться
деякі підрозділи, посилюється складова
десантних військ…

Дмитро САЛАМАТІН:
«Грошове забезпечення
військовослужбовців буде
збільшене вдвічі»

– Ми сьогодні в Житомирі також відвідали навчання, які є частиною загальноукраїнських «Перспектива-2012» – повідомив журналістам міністр
оборони України Дмитро Саламатін. – Ми дуже мобільні
і практично щодня переміщаємося країною, бо намагаємося якомога більше охопити подібних заходів.
Завдяки Президенту, фінансування Збройних сил цього
року суттєво збільшене. Результати ви бачите: авіація літає,
Збройні Сили діють.
Зокрема, Дмитро Саламатін повідомив журналістам, що
грошове забезпечення військовослужбовців невдовзі буде збільшене вдвічі. Відповідаючи ж на запитання про можливі зовнішні
загрози, міністр дипломатично запевнив, що армія готова виконати весь спектр завдань, визначений Конституцією України.
– Ми, безумовно, маємо сценарії на всі випадки життя, –
додав Дмитро Саламатін.

120 терористів проти
батальйону десантників
За сценарієм навчань, після отримання інформації про розташування на території нашої держави
незаконного збройного формування керівництво 80го окремого аеромобільного полку 13-го армійського
корпусу прийняло рішення блокувати зазначену місцевість і запропонувати злочинцям здатися.
Проте
бандити здаватися відмовилися та відкрили вогонь у відповідь. Після цього позиції ворога атакували літаки-винищувачі
Міг-29, СУ-27, бандитів бомбардували бойові
гвинтокрили МІ-24, водночас МІ-8 десантували бійців
батальону, у складі якого, до речі, пліч-о-пліч зі строковиками та контрактниками воювали з «бойовиками»
й резервісти.
Атака з повітря, а також щільний мінометний
вогонь змусили членів бандформування здійснити
спробу втечі. Проте їхня автоколона потрапила в засідку
десантників. Ще дві роти на бронетранспортерах БТР80 блокували район бойових дій, не давши вцілілому
ворогу вийти з оточення.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора

10

Передплатний індекс

№40 (457) 04.10.2012 - 10.10.2012

юридичні

Версі ї

Професія загостреного
почуття справедливості

2 вересня свій День народження відзначив в.о. начальника
ГУЮ у Чернівецькій області Мірча Дмитрович Беженар.

Шановний Мірчо Дмитровичу!

Колектив Головного управління юстиції у Чернівецькій області вітає Вас із Днем народження!
Бажаємо Вам здоров’я, щастя, успіху та натхнення
у справах! У родинному колі - тепла та доброти! Серед
друзів - любові й поваги! Нехай Ваша енергія та життєлюбність, відданість справі та високий професіоналізм
і надалі супроводжують Вас у житті!
Ми пишаємося тим, що нам випала можливість
працювати з Вами і досягати разом професійних висот.
Бажаємо вам мудрих помислів, доброго серця та
людської пошани.
Наснаги Вам, мужності й оптимізму!

Правовий статус ветеранів
У переліку осіб, правовий статус яких визначається
Законом України «Про правовий статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших
осіб та їх соціальний захист», – ветерани військової служби,
ветерани органів внутрішніх справ, ветерани СБУ, ветерани
податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони,
ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України,
ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної
служби спеціального зв›язку та захисту інформації України.
Державної служби спеціального зв›язку
та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України,
інших центральних органів виконавчої
влади та військових формувань;
2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;
4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне
забезпечення протезами та протезноортопедичними виробами;
5) переважне право на забезпечення
санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України,
Служби безпеки України, Державної
служби спеціального зв›язку та захисту інформації України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, інших
центральних органів виконавчої влади
та військових формувань для ветеранів
та членів їхніх сімей з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України;
6) 50-відсоткова знижка плати за
користування житлом (квартплати) та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та
інші послуги), користування квартирним
телефоном зазначеними ветеранами і
членами їхніх сімей, які проживають разом
з ними, в житлових будинках усіх форм
власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка
вартості палива, в тому числі рідкого, в
межах установлених норм, для осіб, які
проживають у будинках без центрального
опалення;
7) першочергове забезпечення житлом осіб з числа ветеранів, які потребують
поліпшення житлових умов.
Позачергово забезпечуються житлом

ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових
містечках житлове приміщення та не були
забезпечені іншим житловим приміщенням
для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім’ї
померлих ветеранів;
8) право на безоплатне отримання у
власність займаного ними та членами їх
сімей житла, незалежно від розміру його
загальної площі, в будинках державного
житлового фонду;
9) безоплатний проїзд і перевезення
багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після
звільнення з військової служби в порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;
10) безоплатний проїзд (туди й назад) у межах України один раз на рік
залізничним транспортом у купейному
вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення – для
лікування та відпочинку в санаторіях та
будинках відпочинку;
11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту
(за винятком таксі), автомобільним
транспортом загального користування
в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських
маршрутів у межах України;
12) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;
13) використання чергової відпустки
за місцем роботи у зручний для них час,
а також отримання додаткової відпустки
без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;
14) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві,
в установі чи організації;
15) право переважного залишення
на роботі, на яку вони були зараховані
вперше після звільнення з військової
служби, при скороченні чисельності або
штату працівників;
16) переважне право на вступ до
гаражних, садово-городніх, житлових
та інших кооперативів.

Іванна ДРАГОМАРЕЦЬКА, провідний
спеціаліст відділу реєстрації
нормативно-правових актів,
систематизації законодавства,
правової роботи та освіти Головного
управління юстиції у Чернівецькій
області

теле Версі ї
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8 жовтня – День юриста України

З Днем народження!

Ст.5 Закону визначає, що ветеранами зазначених служб та підрозділів
силових структур визнаються громадяни
України:
1) які бездоганно прослужили у зазначених структурах 25 і більше років у
календарному або 30 та більше років у
пільговому обчисленні (з яких не менше
20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або
у відставку, відповідно до законодавства
України або колишнього Союзу РСР чи
держав СНД;
2) інваліди I та II групи, інвалідність
яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
пов›язаних з виконанням обов›язків
військової служби чи при виконанні службових обов›язків з охорони громадського
порядку, боротьби із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3) інваліди I та II групи, інвалідність
яких настала внаслідок захворювання,
одержаного в період проходження військової служби і служби в зазначених
силових структурах, і які мають вислугу
20 років і більше;
4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран Збройних Сил
СРСР» за законодавством колишнього
Союзу РСР;
5) особи, які бездоганно прослужили
на військовій службі 20 і більше років у
календарному або 25 та більше років
у пільговому обчисленні і звільнені з
військової служби у зв›язку з реформуванням Збройних Сил України.
Відповідно до ст.6 Закону України
«Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
особам, на яких поширюється дія Закону,
надаються такі пільги:
1) безоплатне користування закладами охорони здоров›я Міністерства оборони України, Служби безпеки України,

09584

Професія юриста не тільки цікава і перспективна, але й дуже
відповідальна. Оскільки виконання професійних повноважень уже
ставить перед юристами високу планку щодо особистих якостей.
Першочергово людина, яка стала юристом, повинна чітко усвідомлювати, що вона наділена високим довір’ям суспільства і держави. Тож порядність, чесність, безкорисливість, об›єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі у будь-якій справі, постійне прагнення
самовдосконалення повинні бути невід’ємними рисами її характеру.
Загострене почуття справедливості є характерною ознакою професійної зрілості юриста. А це, насамперед, означає небайдужість
до біди, нещастя інших людей, у тому числі і до таких, які через збіг
складних життєвих обставин самі опинилися серед правопорушників. На відміну від інших громадян, юрист, завдяки своєму професійному хисту, спроможний не обмежуватися роллю спостерігача,
а ефективно й активно домагатися відновлення порушених прав,
відновлення справедливості. Діяти саме так – це його професійний і
громадянський обов’язок.
Всупереч відомому прислів’ю «людині властиво помилятися»,
юрист, як лікар, не має права на помилку. Бо вона занадто дорого обходиться людині зокрема та суспільству загалом. Ціною такої помилки можуть бути важкі наслідки: втрата волі, здоров’я й навіть життя.
Звичайно, ніхто не застрахований від хибних рішень. Але в тому
й полягає особливість юридичної діяльності, щоби «метод спроб і
помилок» був для неї неприйнятний. Рішення з будь-якої юридичної
справи має бути глибоко виваженим і всебічно обміркованим.
Отже, головна мета професії юриста — встановлення справедливості. Особливо важливою є ця професія для нашої країни. Бо в часи,
коли відбувається процес розбудови правової держави в Україні,
передусім на правників покладаються надії та завдання утвердження
принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

Мірча БЕЖЕНАР, в.о. начальника Головного управління юстиції
у Чернівецькій області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
– провідного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення управління бухгалтерського обліку і звітності, планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення ГУЮ у
Чернівецькій області (тимчасово на період перебування основного
працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку).
Головні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища економічна освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за
фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не
менше 2 років, знання державної мови та ПК.
– провідного спеціаліста організаційно-контрольного відділу
Чернівецького МУЮ.
Головні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища освіта (магістр, спеціаліст з Правознавства), стаж роботи
за фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2
років, знання державної мови та ПК.
– провідного спеціаліста Сторожинецького РУЮ (тимчасово на
період знаходження основного працівника у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Головні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на
посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 2 років або стаж роботи
за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
– провідного спеціаліста Герцаївського РУЮ (тимчасово на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Головні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
вища юридична освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за
фахом на державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не
менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 3 років, знання державної мови та ПК.
До заяви про участь у конкурсі, із зазначенням про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на
державну службу та проходження державної служби, додаються:
■ заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
■ 2 фотокартки 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; ■ декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий
рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і
протидії корупції»; ■ копія документа, який посвідчує особу; ■ копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов›язаних); ■ довідка
про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.
Звертатися за адресою: м. Чернівці,
вул. М. Грушевського, 1, тел. 55-09-61.

Керівництво ГУЮ у Чернівецькій області,
колектив Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького МУЮ та ЧОО Союзу юристів України висловлюють щирі співчуття
секретареві-друкарці Першотравневого
ВДВС Маник Світлані Юріївні з приводу важкої
втрати – смерті її матері
Спиридонової Галини Єгорівни.
Хай з Богом спочиває!

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

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 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.25, 12.20, 12.50 Погода.
09.30 Книга.ua.
09.55«Легко бути жiнкою».
10.40 Про головне.
11.00 Здоров`я.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.55 Крок до зiрок.
13.40 Х/ф«Син полку».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф«12 стiльцiв», 3 i 4 с.
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.40 Останнє попередження.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Зелених
України.
19.30 Осiннiй жарт з К. Новиковою
та Є. Смолiним.
19.55 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
20.20 Вибори-2012. Перед виборна агiтацiя. Полiтична
партiя Всеукраїнське
об`єднання«Батькiвщина».
20.50 Плюс-мiнус.
21.35 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«Времена...»
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.50 Д/ф«Iсторiя образу».
03.45 Т/с«Таксистка».
05.25 М/с«Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00«Служба Розшуку Дiтей».
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05«ТСН».
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Снiданок
з«1+1».
10.00«Шiсть кадрiв».
11.05, 11.50, 04.45 Т/с«Слiдаки».
12.30«Знiмiть це негайно».
13.35«Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35, 03.05«Не бреши менi 3».
15.40«Сiмейнi драми».
16.45, 02.40«ТСН. Особливе».
17.10 Т/с«Величне столiття. Роксолана».
20.15«Давай, до побачення».
21.30«Чотири весiлля 2».
23.20 Трилер«Обличчя у натовпi».
(2).
01.20 Трилер«Вакансiя на жертву
2: Перший сюжет». (2).
03.55«Грошi».

IНТЕР

05.20 Т/с«П`ята група кровi».
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, 03.05«Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с«Таємницi слiдства 11».
11.10«Детективи».
12.30«Знак якостi».
13.00 Д/с«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
14.55«Судовi справи».
1 5 . 5 5 Т / с « Вул и ц i р озб и т и х
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с«Кровиночка».
19.05«Про життя».
20.00«Подробицi».
20.30, 02.55«Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с«Мосгаз». (2).
00.05 Х/ф«Мексиканець».
02.25«Подробицi» -«Час».
03.10«Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/с«Таємницi iсторiї 2».
04.05 Д/с«Жадiбнiсть».
04.55 Знак якостi.

ICTV

05.05, 06.35, 02.25, 04.10 Погода.
05.10, 03.40 Факти.
05.25, 04.15 Свiтанок.
06.30, 07.30 Дiловi факти.
06.40, 09.30, 12.55, 19.25, 01.25
Спорт.
06.45 Т/с«Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35, 19.30, 01.30 Надзвичайнi
новини.
10.05, 16.30 Т/с«Опера».
12.30, 13.00, 21.20
Т/с«Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.

11 жовтня

15.25, 20.15 Т/с«Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с«Кодекс честi 4».
02.30 Битва нацiй.

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,
16.25, 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
16.30 Місто мрій
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

ТРК«УКРАЇНА»

06.00 Т/с«Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з«Україною».

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.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45 Глас народу.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 11.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Д/ф«Мандрикiвська
трагедiя».
10.25 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
11.00«Вiра. Надiя. Любов».
12.00 Новини.
12.10, 21.10 Дiловий свiт.
12.20, 15.15 Погода.
12.25«Надвечiр`я».
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф«Викуп».
14.45 Про головне.
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф«Фронт за лiнiєю фронту».
18.10 Шляхами України.
18.30 Українська пiсня.
19.05 Зiрки гумору. В. Вишневський, брати Пономаренки, О.
Ширвiндт, М. Державiн.
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).
02.00 Хiт-парад«Нацiональна
двадцятка».
03.15 Д/ф«Iсторiя образу».
05.00 М/с«Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
03.55«ТСН».
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Снiданок

з«1+1».
10.00«Шiсть кадрiв».
11.05, 11.50, 04.40 Т/с«Слiдаки».
12.30«Знiмiть це негайно».
13.35«Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.35«Не бреши менi 3».
15.40«Сiмейнi драми».
16.45«ТСН. Особливе».
17.10 Т/с«Величне столiття. Роксолана».
20.15 Бойовик«Трон. Спадок». (2).
23.20«Добрий вечiр 2».
00.25 Бойовик«Вiдправ їх у пекло,
Мелоуне». (2).
02.20 Трилер«Обличчя у натовпi».
(2).

IНТЕР

05.20 Т/с«П`ята група кровi».
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«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».
20.25, 04.45«Подробицi. Неформат».
20.35 Спорт у Подробицях.
20.55 Футбол. Збiрна Молдови збiрна України.
23.00«Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.30 Х/ф«Недоторканнi». (2).
04.20«Подробицi» -«Час».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10, 06.40, 02.25, 04.10 Погода.
05.15, 03.45 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.35, 07.35 Дiловi факти.
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 01.25
Спорт.
06.50 Т/с«Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35, 19.30 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.30 Т/с«Опера».
12.35, 13.00, 21.20
Т/с«Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.25, 20.15 Т/с«Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Факти. Пiдсумки дня.
00.25 Т/с«Кодекс честi 4».
01.35 Голi i смiшнi.
02.30 Битва нацiй.
04.15 ПроЦiкаве.
04.45 Мiранок.

09.25, 13.10, 22.10 Т/с«Слiд».
10.00, 20.00 Т/с«Країна 03».
11.10 Т/с«Моя велика сiм`я».
12.10«Хай говорять. Бiла смуга».
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».
21.10 Т/с«Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с«Подружжя».
01.10 Х/ф«Ключ вiд усiх дверей».
(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 «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Здоровий
спосіб життя»
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»
18.10 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Партія Зелених
України
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація.
Плаксій Манолій Васильович
19.30 «Формула успіху»
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.05 «Час країни»
23.35 Д\\ фільм «Коннект»
02.40 «Акценти»
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»

12 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, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
21.00 Акцент
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

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».
11.10 Т/с«Моя велика сiм`я».
12.10«Хай говорять. Гiрка ягода
Марiї Пахоменко».

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».
21.10 Т/с«Карпов».
22.15 Т/с«Iнтерни».
23.00 Х/ф«Навiжений професор». (2).
01.00 Х/ф«Щасливчик Гiлмор».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30«Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30 Д \\фільм «Світ мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.35, 20.31, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 01.35 Д/фільм «Здоровий
спосіб життя»
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»
17.40 «Толока»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Політична партія
Українська платформа«СОБОР
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Панчишин Руслан
Ігорович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Нейландт Геннадій Робертович
20.05, 02.40 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
23.35 Д\\ фільм «Коннект»
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 17.55, 20.10 «Афіша»

понеділок
четвер
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05Д/с «Дивовижний
світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Княгиня Західної України»
13.45 «Один день»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.05 «Пряма відповідь»
23.00 «Буковинська міні-миля»

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» (2).
13.25, 17.45 Т/с«Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15, 01.35 Досвiдос.
16.40, 01.10 Вайфайтери.
19.15, 00.40 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с«Зайцев+1». (2).
21.20 Ка$та.
22.00 Х/ф«Всi в захватi вiд Мерi».
(2).
00.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
02.00 До свiтанку.

НТН

05.50«Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф«Битва за Москву», 3 с.
08.30 Ранковий«Свiдок».
09.00«Кримiнальнi справи».
10.00, 17.00 Т/с«Об`єкт 11».
12.00 Т/с«Детективи».
12.35 Т/с«Версiя 3».
14.35, 19.30 Т/с«Лiтєйний».
16.45, 19.00, 23.45, 03.10,
04.35«Свiдок».
21.45 Т/с«Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с«CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15«Випадковий свiдок».
00.30«Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.30 Х/ф«Волоцюга». (2).
03.40«Речовий доказ».
05.10«Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.30«Документальний детектив».
05.55, 16.00«Усе буде добре!»
07.40, 18.20«Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05«Вагiтна в 16».
10.05«Дочки-матерi».
11.10 Х/ф«Коханий за наймом».
13.40«Битва екстрасенсiв».
18.00, 22.00«Вiкна-новини».
20.00, 22.40«Зваженi i щасливi 2».
01.10 Т/с«Доктор Хаус».
02.00 Т/с«Комiсар Рекс».
02.45«Вiкна-спорт».
02.55 Х/ф«Щит i меч».
04.05 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, 01.35 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».
14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с«Друзi».
15.55, 23.10 Т/с«Свiтлофор».
19.30, 01.30 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с«Щасливi разом».
21.00 Т/с«Татусевi доньки».
22.00 Парад порад-2.
00.15 Т/с«Спокусливi i вiльнi».
01.40 Служба розшуку дiтей.
01.45 Т/с«Ясновидець 4». (2).
02.30 Т/с«Останнiй акорд».
03.20, 04.10 Зона ночi.
03.25 Українцi Вiра.
04.15 Пристрастi навк ол о
символiки.
04.30, 05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Майстер музи.
04.50 Любов всього життя.

К1
07.00 М/ф.
09.15, 13.05 Т/с«Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 3 0 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, 00.20«Три сестри».
23.00«ШоуМонроу».
23.35 Т/с«Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.50«Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05Д/с «Дивовижний
світ авіації»
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 «Буковинська миля»
22.05 Х/ф «Час під вогнем» (2)

ТЕТ

06.00 М/с«Перчинка Енн».
06.20 М/с«Перерва».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.05 М/с«Лiло i Стiч».
08.40, 14.30 Т/с«Кремлiвськi
курсанти».
09.45 Т/с«Всi жiнки - вiдьми».
10.45 Т/с«Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Богiня шопiнгу.
12.25, 17.05 Маша та моделi 2.
12.50 Т/с«Дiффчатка».
13.25, 17.45, 19.55 Т/с«Моя прекрасна няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15, 02.00 Досвiдос.
16.40, 01.35 Вайфайтери.
18.50 БарДак.
21.40 Альо, директор?!
22.30 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф«Забiйнi канiкули». (2).
00.40 Надто грубо для Ю-туб`а.
01.05 Дурнєв+1.
02.25 До свiтанку.

НТН

06.05«Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф«Битва за Москву».
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 3».
14.30 Т/с«Лiтєйний».
16.45, 19.00, 03.25, 04.35«Свiдок».
19.30 Т/с«Одного разу в Ростовi».
23.40 Х/ф«Небезпечна
комбiнацiя».
01.40 Х/ф«Привид опери». (3).
03.55«Речовий доказ».
05.05«Уроки тiтоньки Сови».
05.45«Правда життя».

СТБ

05.30«Документальний детектив».
06.20 Х/ф«Пригоди Шерлока

Холмса i доктора Ватсона».
16.15, 18.05 Х/ф«Москва сльозам
не вiрить».
17.55, 22.00«Вiкна-новини».
20.00, 22.40«Танцюють всi! 5».
00.20«ВусоЛапоХвiст».
01.35 Х/ф«Коханий за наймом».
03.05«Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф«Мужики!..»

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с«Будтато».
05.55 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, 01.25 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».
14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Т/с«Друзi».
15.55, 23.05 Т/с«Свiтлофор».
19.30, 01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с«Щасливi разом».
21.00 Т/с«Татусевi доньки».
22.00 Україна чудес 2.
00.05 Т/с«Спокусливi i вiльнi».
01.30 Т/с«Ясновидець 4». (2).
02.15 Т/с«Останнiй акорд».
03.00, 04.00 Зона ночi.
03.05 ТБ про ТБ.
03.40 Марiя i Марфа.
04.05 Зiрка Вавiлова.
04.40, 04.55 Зона ночi. Культура.
04.45 Легендарне парi.
04.50 Нiмфея кандида.

К1
07.00 М/ф.
09.15, 13.05 Т/с«Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 3 0 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-2012».
21.40«Жiноча лiга».
22.35, 00.20«Три сестри».
23.00«ШоуМонроу».
23.35 Т/с«Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.50«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, 10.00 Шустер-Live.
09.45 Школа юного суперагента.
12.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
12.35, 12.55, 17.15 Погода.
12.40 Зелений коридор.
13.00 Х/ф«Зустрiч перед розлукою».
14.20 Х/ф«П`ять хвилин страху».
15.45 Х/ф«Дорогою до Берлiна».
17.20 Золотий гусак.
17.45 Свiт атома.
18.10 Концерт«Живи в Українi».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 КВК. Кубок Президента.
Перший Пiвфiнал.
ТРК«Ера».
00.00 Особливий погляд.
00.10 Ера здоров`я.
00.35 Погода.
00.40 Твiй голос.
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Кабмiн: подiя тижня.
01.55 Зворотний зв`язок.
02.05 Свiт атома.
02.30«Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.30 ТелеАкадемiя.
04.30 Д/ф«Мандрикiвськ а
трагедiя».
05.25 Околиця.
«1+1»
06.00 М/ф«Смурфи».
06.35«Справжнi лiкарi 2».
07.35«Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
08.00«Свiтське життя».
09.00«Хто там?»
10.15, 10.40 М/с«Чiп i Дейл».
11.05 Мелодрама«Небезпечний
зв`язок».
19.30«ТСН».
20.15«Операцiя краса 2».
22.00 Комедiя«Нiчнi сестри». (2).
00.10, 04.10 Мелодрама«Бальна
сукня».
01.50 Бойовик«Вiдправ їх у пекло, Мелоуне». (2).

03.20«Добрий вечiр 2».
IНТЕР
0 4 . 5 5 « В ел и к а п о л i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.00«Позаочi».
09.00«Орел i Решка».
10.05«Україно, вставай!»
11.00«Юрмала 2010».
12.10 Х/ф«Кохати по-росiйськи».
14.05 Х/ф«Кохати по-росiйськи
2».
16.05 Х/ф«Кохати по-росiйськи
3. Губернатор».
18.10, 20.40«Вечiрнiй квартал».
20.00«Подробицi».
22.55 Х/ф«Спекотний листопад». (2).
01.00«Битва композиторiв».
02.05 Х/ф«Привид будинку на
пагорбi». (2).
03.50«Подробицi» -«Час».
04.15 Д/с«Жадiбнiсть».
ICTV
05.45, 06.05 Погода.
05.50 Факти.
06.10 Iнший футбол.
06.40 Козирне життя.
07.25 Останнiй герой 2.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.30 Екстрений виклик.
12.30 Нетаємнi файли.
13.55 Спорт.
14.00 Дивитися всiм!
15.20 Х/ф«Переможець
ураганiв».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф«Три iкси».
21.55 Х/ф«Три iкси 2: Новий
рiвень». (2)
00.05 Наша Russia.
01.10 Голi i смiшнi.
02.05 Х/ф«Метро». (2).
04.00 ПроЦiкаве.
04.30 Битва нацiй.
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,
00.20, 03.25«Час спорту».
06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10,
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 17.55,
19.20, 23.40, 00.25, 00.55, 02.35,
03.35, 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,

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 Самбо України.
УТ-1.
09.00, 14.35, 18.35, 21.50 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Країну - народовi!
10.55 Ближче до народу.
11.30 Сам на сам. А. Яценюк - С.
Шустер.
12.50 Караоке для дорослих.
13.40 Шеф-кухар країни.
14.40 КВК. Кубок Президента.
Перший Пiвфiнал.
16.55 Золотий гусак.
17.20 Маю честь запросити.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.40 Життя зi Злагодою в серцi.
18.50 Бенефiс О. Воробей.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Точка зору.
2 2 . 0 0
Ц е р е м о н i я
в i д к р и т т я Х М i ж н а р од н о го
кiнофестивалю«Покров».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК«Ера».
2 3 . 0 0
Ц е р е м о н i я
в i д к р и т т я Х М i ж н а р од н о го
кiнофестивалю«Покров».
23.30 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
00.00 Олiмпiйський виклик.
00.15 Погода.
00.20 Д/ф.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.50 Головний аргумент.
02.00 Х/ф«Операцiя«Пiлот».
05.25«Надвечiр`я».
«1+1»
06.00 Комедiя«Негiдницi».
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, 04.15 Комедiя«Ягуар».
15.15 Комедiя«Нiчнi сестри».
17.40, 02.25 Комедiя «Iспанський
вояж Степановича».

19.30, 23.30«ТСН-Тиждень».
20.15«Мiй зможе 2».
22.15«Свiтське життя».
00.15 Х/ф«Четвертий вид». (3).
03.40«Ремонт+».
IНТЕР
05.15 Х/ф«Дiм, милий дiм».
07.10 М/с«Вiнкс».
08.25«Глянець».
09.25«Школа доктора Комаровського».
10.00«Недiля з«Кварталом».
11.05«Свати бiля плити».
11.30 Х/ф«Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика».
13.25, 15.15«Вечiрнiй квартал».
17.45, 21.00 Т/с«Синдром Дракона».
20.00, 02.30«Подробицi тижня».
23.15«Що? Де? Коли?»
00.35 Х/ф«Мальтiйський хрест».
(2).
03.15 Х/ф«Легенди осенi». (2).
05.10«Жадiбнiсть».
ICTV
05.35, 05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.05, 04.25 Свiтанок.
06.50 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.30 Дача.
09.15 Дивитися всiм!
10.20 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
13.50 Х/ф«Переможець
ураганiв».
15.50 Х/ф«Три iкси».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.05 Х/ф«Лисий нянька».
23.10 Х/ф«Три iкси 2: Новий
рiвень». (2).
01.35 Iнтерактив. Тижневик.
01.50 Х/ф«Хронiки мутантiв». (2).
03.35 ПроЦiкаве.
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,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 04.00,

13 жовтня
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,
03.20«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,
06.20«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 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Ласкаво просимо до Едельвейсу»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.15 Х/Ф «Дітям до 16»
ТРК«УКРАЇНА»
06.00, 05.20 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з«Україною».
09.25 М/ф«Ну, постривай!»
09.35, 11.00 Т/с«Iнтерни».
10.00 Додому на свята.
12.10, 03.50 Т/с«Дорожнiй патруль 10».
14.10 Т/с«Злочин буде розкрито».
16.10, 19.20 Т/с«Моя велика
сiм`я».
19.00, 03.30 Подiї.
22.00 Х/ф«Загубленi в лiсах».

00.00 Т/с«Ментовськi вiйни
5». (2).
02.00 Х/ф«Королева криги». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Коннект»
07.00, 14.00, 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 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Ключ до самопізнання»
12.00 Д/фільм «Світ квітів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.40 Д/фільм «Авіа»
17.05, 23.35 Д/фільм «Дорогами
України»
17.35, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Соціалістична
партія України
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Мельник Василь
Миколайович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Михайлішин
Віталій Михайлович
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Коннект»
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 11.55, 15.20 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.40,
17.50, 19.00, 01.20 «Парад
планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»
08.25 «Афіша»
08.30 «Світ тварин»
09.00 «Княгиня Буковини»
09.40, 17.55, 19.05, 21.45, 23.55
«Вільний мікрофон»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.15, 21.00 «Один день»
13.00, 01.30 «Блискуча година

14 жовтня
05.00«Час новин».
07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15,
03.15«Бiзнес-час».
07.30«Клуб 700».
08.30«Феєрiя мандрiв».
09.10«Вiкно до Америки».
09.35, 15.15«Полiтична кухня».
10.10«Технопарк».
11.20«Трансмiсiя-тест».
12.10«Життя цiкаве».
13.15«Мотор».
14.20«Гра долi».
16.15«Фактор безпеки».
17.15«Палата».
17.30, 04.10«Новини Київщини».
18.15«Вiкно в Європу».
19.30, 01.10, 05.10«РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50, 02.20, 03.30, 06.20«Тема
тижня».
21.00, 02.25«Час: пiдсумки».
21.40, 03.00«Час-тайм».
22.00, 03.40«Територiя закону».
22.35«Кiно з Янiною Соколовою».
23.40«Рекламна кухня».
00.30, 03.35, 04.35«Огляд преси».
04.30«Хронiка тижня».
04.40«Велика полiтика».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 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 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Червоні кросівки»
16.00 Акцент
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
ТРК«УКРАЇНА»
06.00, 05.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф«Щасливчик Гiлмор».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.00, 04.15 Т/с«Дорожнiй патруль 11».
13.00 Т/с«Злочин буде роз-

теле Версі ї
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
20.40 «Княгиня Буковини»
21.50 Міжнародний турнір з
боксу в Чернівцях
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.
09.40 М/с«Чорний плащ».
10.40 Дикi та смiшнi.
11.05 Т/с«Хто у домi господар?»
11.45, 12.50 Т/с«Моя прекрасна
няня».
12.10 ТЕТ 2.0.
13.55 Мiстер Трололо.
14.45 Х/ф«Зухвалi днi».
1 6 . 4 5 Х / ф « А вто с то п о м п о
галактицi».
18.55 Х/ф«Гарфiлд 2».
20.30 Т/с«Зайцев+1». (2).
21.35 Дайош молодьож!
22.00 Альо, директор?!
23.00 Слава зi Славєком
Славiним.
23.05 Х/ф«Щелепи 3D». (3).
00.50 Х/ф«Джек-стрибунець».
02.30 До свiтанку.
НТН
06.15«Легенди бандитського
Києва».
07.40 Т/с«Прямуючи на
пiвдень».
09.40 Х/ф«Мiж життям i смертю».
11.30«Речовий доказ». КДБ
проти МВС.
12.00, 23.00«Головний свiдок».
12.55 Х/ф«Небезпечна
комбiнацiя».
14.50 Т/с«УГРО 3».
19.00 Т/с«Кулiнар».
23.50«Випадковий свiдок».
00.15 Х/ф«Марiя, мати Iсуса».
02.10«Речовий доказ».
03.40«Агенти впливу».
04.30«Уроки тiтоньки Сови».
05.30«Правда життя».
СТБ
04.35 М/ф«Ну, постривай!»
06.00 Х/ф«Пригоди Квентiна
Дорварда - стрiлка королiвської

812
гвардiї».
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».
00.15«Детектор брехнi 2».
01.15 Х/ф«Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
03.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с«Останнiй акорд».
05.50, 05.05 Зона ночi. Культура.
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.
13.00 Весiлля буде здається!
14.00 Даєш молодь.
14.40 ШоумаSтгоуон.
17.50 Україна чудес 2.
19.00 М/ф«Шрек назавжди».
21.00 Х/ф«Щоденники принцеси
2: Як стати королевою».
23.05 Х/ф«Не жартуйте iз Зоханом». (2).
01.10 Спортрепортер.
01.15 Х/ф«Темна iсторiя». (2).
03.10 Т/с«Ясновидець 4». (2).
03.50, 04.20 Зона ночi.
03.55 Леопольд, або Втеча вiд
волi.
04.25 Пiд знаком бiди.
05.10 Катерина Бiлокур. Послання.
К1
07.00 М/ф.
08.35 М/ф«Казки Ганса Хрiстiана
Андерсена».
09.00 М/с«Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф«Лис i пес».
12.00 Х/ф«Дiти-шпигуни».
13.50«Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф«Дорога назад».
17.05 Т/с«А щастя десь поряд».
19.00«КВН-2012».
21.40 Т/с«Надприродне». (2).
00.10 Т/с«Корабель».
02.00 Х/ф«Мадмуазель Мушкетер».
04.45«Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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крито».
15.00, 20.30 Т/с«Iнтерни».
15.30, 19.30 Т/с«Поки квiтне
папороть».
19.00, 03.45 Подiї тижня.
22.20«Великий футбол».
00.20 Т/с«Ментовськi вiйни 5».
(2).
02.20 Х/ф«Ковчег монстра». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Коннект»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.45, 22.35, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 13.00, 00.10, 03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.40 М/фільм
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
09.30 «Музичний експрес»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00 Д/фільм «Світ квітів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Роздуми про сокровенне»
16.10 «Фейс-контроль»
16.40 Д/фільм «Дорогами України»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху»
19.00 «Лідери якості»
19.15 «Дольче Віта»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д \\фільм «Авіа»
22.00 «Телелітопис краю»
23.40 Д/фільм «Фільми та зірки»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
03.30 Д \\фільм «Дорогами українців»
04.30 «Акценти»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55,
14.40, 18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30 «Малятко»
07.50, 15.15, 23.55 «Один день»
08.10, 09.35, 11.50, 16.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»

08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 17.25, 18.00, 19.05, 21.25
«Вільний мікрофон»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Княгиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.45 «Буковинська миля»
16.55 Музична програма (рум.
мов.)
18.05 «Служба порятунку 101»
21.00 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
21.30 Х/ф «Собака на сіні» (1)
ТЕТ
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«Дельфiн: iсторiя
мрiї».
12.30 Х/ф«Iграшки».
14.50 Мiстер Трололо.
15.40 Х/ф«Джон Такер повинен
умерти».
17.35 Х/ф«Гарфiлд 2».
19.00 Альо, директор?!
20.00 Т/с«Зайцев+1». (2).
21.00 Дайош молодьож!
22.45 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф«Навiть не думай
2». (2).
00.50 Дурнєв+1.
01.15 До свiтанку.
НТН
05.50«Легенди бандитського
Києва».
07.35 Т/с«Одного разу в Ростовi».
11.30«Легенди карного розшуку». МУР проти«Пiдривникiв».
12.00, 03.15«Агенти впливу».
13.00 Т/с«Розкол».
15.00 Т/с«Кулiнар».
19.00 Т/с«Каменська 5».
23.00 Х/ф«Принцеса на бобах».
01.15 Х/ф«Крамниця чудес».
02.55«Речовий доказ».

05.15«Уроки тiтоньки Сови».
05.35«Правда життя».
СТБ
04.40 М/ф«Ну, постривай!»
05.45, 03.05 Х/ф«Чорна стрiла».
07.10«Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
07.20«Їмо вдома».
08.45«Караоке на Майданi».
09.45«МайстерШеф 2».
13.45«Х-фактор 3».
1 9 . 0 0 « Б и т ва е к с т р а с е н с i в .
Апокалiпсис».
21.50 Х/ф«Остання роль Рiти».
00.15 Х/ф«Пригоди Шерлока
Холмса i доктора Ватсона».
НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с«Останнiй акорд».
06.55, 08.25 Зроби менi смiшно.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
0 9 . 1 5 М / с « К у н г - фу П а н д а :
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с«Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Парад рад2.
13.25 Ближче до тiла.
14.30 Т/с«Щасливi разом».
15.50 Х/ф«Щоденники принцеси
2: Як стати королевою».
18.05 М/ф«Шрек назавжди».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.05 Х/ф«Хлопчикам це подобається». (2).
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф«Жага швидкостi». (2).
02.05 Т/с«Ясновидець 4». (2).
03.30 Зона ночi.
03.35 Точка роси.
04.30, 05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Мовчазне божество.
04.50 Цiнуйте майстрiв змолоду.
К1
07.00 М/ф.
07.15 М/ф«Лис i пес».
09.00 М/с«Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.25 Х/ф«Дiти-шпигуни».
12.15 Х/ф«Велика пригода Оссi
i Теда».
14.10«Дiм на заздрiсть усiм».
15.10 Т/с«А щастя десь поряд».
19.00«КВН-2012».
21.40 Т/с«Надприродне». (2).
00.10 Т/с«Корабель».
01.55 Х/ф«Мадмуазель Мушкетер».
04.35«Нiчне життя».
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оздоровчі

Версі ї

Хочете бути здоровими фізично?
– Не втрачайте духовного
Кілька років тому до Європи прийшов новий,
невідомий, вірус грипу – H1N1. Недуга мала стрімкий
перебіг і спалювала людські легені за лічені дні. Люди
були в паніці, бо ж ніхто не був застрахований від того,
що завтра страшний вірус не торкнеться саме його
родини. Налякані були й лікарі: висували непевні гіпотези,
намагалися зберігати спокій самі і не сіяти паніку в масах.
Але істина була єдиною: ніхто не знав достеменно і, мабуть,
не знає й досі, що ж то була за пошесть.
А між тим, надворі вже жовтень. І
невпинно наближається новий епідсезон, під час якого, як прогнозують
медики, на нас знову очікує той самий
Н1N1(як його охрестили, «свинячий»),
«Вікторія» (Н3N2) та абсолютно новий
штам, перебіг якого ескулапи прогнозувати поки не беруться, – «Вісконсін».
А тим часом у Німеччині на шлунковокишкову інфекцію перехворіли вже
понад 8 тисяч осіб, переважно школярі.
Та експерти не поспішають порівнювати
нинішню інфекцію з минулорічною, від
якої в Німеччині померли 50 людей.
За даними лікарів, у світі від
грипу щороку помирає від 25
тис. до 500 тис. осіб. В епідсезоні
2011-2012 рр. МОЗ України прогнозує захворюваність на ГРВІ
на рівні 8 млн. людей.

Хворіємо, бо втратили
моральність…

Простір, тобто Бог, не може дозволити переходу на вищий щабель існування тим, хто втратив свою духовність,
зв’язок із Всевишнім. Наше духовне
падіння проявляється в злості, агресії,
жадобі до матеріальних благ, утраті любові до ближнього. За допомоги тяжких
хвороб і передчасних смертей Простір
«відсіває» тих, хто втратив своє моральне обличчя. Цей процес триває вже понад три десятиліття: за цей час людство
пізнало нові види холери, чуми, невідомі
раніше хвороби – СНІД, «пташиний» та
«свинячий» грипи.
А чи знаєте ви, що вірусу імунодефіциту людини не виділено й досі? Хоча
інші віруси, які призводять до хвороб,
ретельно досліджені та сфотографовані.
СНІД же – захворювання на енергетичному рівні, спричинене, передусім,
розбалансованістю енергетичного поля
людини. А вражає ця смертельна недуга
переважно тих, хто став на шлях алкоголізму, наркоманії, розпусти.

Страшні недуги – це
попередження

Що ж відбувається з нашим
здоров’ям зараз?

Осінь 2009-го. Перше попередження – пандемія «свинячого» грипу H1N1.
Масове захворювання людей невідомим
вірусом. Симптоми та клініка лише поверхнево нагадували ознаки ураження
грипом, а звичні методи лікування полегшення не давали: хвороба прогресувала, хворі помирали. Медицина була не
в змозі ідентифікувати недугу й знайти
методи її лікування. Вражалися тільки
селезінка та права легеня. Дивувало
й те, що медичний персонал, близькі
хворих, надаючи допомогу ураженим,
не інфікувалися. Це свідчило, що ця
хвороба – не вірусного походження. Та
й діти до 14 років на H1N1 не хворіли.
У травні 2010 року я прогнозував,
що наприкінці осені – початку зими
розпочнеться ще одна пандемія «свинячого» грипу: тепер вражатимуться
та ж селезінка і вже не одна, а обидві
легені. До того ж, нездужатимуть і дітки
навіть від народження. На жаль, так і
сталося: люди почали хворіти на новий
вид – H3N2.
У квітні 2011 року я казав, що від
травня до тих органів, які вражалися
раніше, додадуться печінка, жовчний
міхур, тонка й товста кишки, нирки…
Згадайте, що відбувалося тоді в Європі:
масове захворювання людей, причини
якого встановити не могли. Кількість
хворих різко збільшувалася, зросла й
смертність. Цю недугу назвали вірусною
або атиповою пневмонією.
Від другої половини лютого нинішнього року багато людей почали відчувати нестерпний головний біль. І це, як
не дивно, за нормального артеріального
тиску! Медикаментозне лікування за
традиційними схемами полегшення не
приносило. Діагнози, що виставляли
медики, були різними: від інсульту аж
до онкології.

Засмітив духовну
чакру – маєш
«свинячий» грип

Та насправді причина усіх цих захворювань одна й та ж: вона полягає у
втраті зв’язку з Богом – вищій розумній
життєутворювальній і життєдіяльній
енергії Всесвіту. Саме Він дає нам ту
духовну й життєву сили, що зумовлюють

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житловий будинок, загальною площею 127,
00м. кв. та земельна ділянка загальною площею 0, 0682 га, з цільовим призначенням для обслуговування
житлового будинку, що є власністю Гурара Олега Георгійовича (вул. О.Вишні, 3А, м. Новоселиця, Чернівецької обл., код 2876711698). Місцезнаходження майна: вул. О.Вишні, 3А, м. Новоселиця, Чернівецької
обл. Житловий будинок загальною площею 127, 00кв.м, житловою – 91, 90кв.м. Житловий будинок літ.
А. складається з: коридор – 11, 7кв.м, 1-а житлова кімната – 18, 30кв.м, коридор – 6, 10кв.м, кухня – 11,
90кв.м, комора – 5, 40кв.м, 2-а житлова кімната – 13, 60кв.м, 3-я житлова кімната – 13, 20кв.м, 4-а житлова
кімната – 22, 40кв.м, 5-а житлова кімната – 24, 40кв.м. Вікна в будинку з металопластику, вхідні двері
металеві, матеріал будівлі ракушняк. Земельна ділянка не приватизована. Майно належить боржнику
на підставі наступних правовстановлюючих документів: договір купівлі-продажу серії ВАЕ № 221658
від 28.02.03 року. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 243451, 00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612125 від 19.09.12)Гарантійний внесок – 12172, 55 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед: ПАТ «Державний експертно-імпортний банк України», м. Чернівці,
вул. Головна, 183; ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лоту обмеження на
використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200
в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 22 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Новоселиця,
в приміщенні ВДВС Новоселицького РУЮ. Остаточний термін подачі заяв 22 жовтня 2012 р. до 09:00 год.
Остаточна оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37311002002813 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: ВДВС Новоселицького районного управління
юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,
2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39
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якість нашого здоров’я та життя.
Людина має сім енергетичних центрів (чакр), які відповідають за постачання духовної
енергії до душі та життєвої енергії до органів. Верхні, духовні,
чакри постачають енергію голові, органам сприйняття, серцю,
легеням, ниркам, щитовидній
залозі, органам травлення. Нижні, матеріальні, – органам черевної порожнини, тазу, хребта
та ніг.
Людина, яка втратила духовність і не
дотримується Заповідей Господніх, буде
хворіти. Існує й перелік недуг, які виникають, коли ми негативно ставимося до себе
чи до Світу. І «свинячий» грип є одним
із наслідків втрати духовності, закриття
духовних чакр: через Сахасрару-чакру до
організму людини не потрапляє духовна
енергія, Аджна-чакра, своєю чергою, не
передає її до селезінки, яка, як наслідок,
не перетворює духовну енергію на життєву
і не спрямовує її до куприкового сплетіння. Через це не наповнюється життєвою
енергією спинний мозок, який є головним
енергетичним каналом людського організму. Тож відбувається повне енергетичне
розбалансування, що тягне за собою невиліковні хвороби та смерть людини.
Коли життєва й духовна енергії не
потрапляють через спинний мозок до головного мозку, порушуються і його життєві
функції: життєва енергія не потрапляє до
лівої півкулі, а духовна – до правої. Замість
цих енергій клітини головного мозку наповнюються важкою матеріальною енергією
і впадають у «коматозний» стан. Оскільки
важка енергія з них не виводиться, клітини
збільшуються в розмірах і розмножуються.
Це проявляється в цілком фізіологічних
явищах – больових симптомах і набряках.
Проходячи через селезінку, кров насичується новими еритроцитами. В печінці
з крові «відловлюються» відпрацьовані
еритроцити, далі вони спрямовуються до
жовчного міхура, а звідти разом із жовчю
виводяться з організму через кишечник.
Через те, що селезінка припинила
вироблення нових, здорових еритроцитів,
а кількість відпрацьованих та деформованих різко зросла, жовчний міхур не в змозі
працювати повноцінно. Через надмірну
кількість відпрацьованих і та деформованих еритроцитів жовчний протік не може
пропустити загуслу жовч – утворюється її
застій і жовчний міхур збільшується в розмірах, з’являється біль у правому підребер’ї.
Виникає ризик розриву стінок жовчного
міхура з подальшим поширенням жовчі
черевною порожниною.
Не проходячи через жовчний протік,
жовч перестає надходити до дванадцятипалої кишки, тож там не відбувається
нейтралізація шкідливих речовин, які
потрапляють з їжею. Тепер насичені бакте-

ріями та вірусами шкідливі речовини через
стінки тонкої кишки всмоктуються в кров.
Виникає гостре запалення внутрішніх стінок тонкої та товстої кишки, що призводить
до нестерпного болю в черевній порожнині,
різко проявленої діареї з кров’янистими
виділеннями.
Як наслідок, лікарі виставляють помилкові діагнози перитоніт, панкреатит,
сальмонельоз, гостре харчове отруєння… І
тут не варто звинувачувати медиків у тому,
що вони не змогли правильно поставити
діагноз: «свинячий» грип. Адже прояви
цієї хвороби на фізичному рівні й результати клінічних досліджень дуже схожі на
всі ці відомі недуги.

Захворіли? – Одразу
до лікаря!

Існує дві фази захворювання. Перша – інкубаційний період, під час якого
спостерігаються загальна слабість, сонливість, втрата апетиту. На психічному
рівні з’являється апатія, зникає інтерес
до всього, що відбувається. Виникає
важкість у лівому підребер’ї, що вказує
на порушення функції селезінки. Цей
прояв дуже схожий на порушення функції підшлункової залози.
Першочергово уражується права
легеня. Основний потік крові від селезінки спрямовується до правої легені,
адже за об’ємом вона на третину більша за ліву. В ділянках правої трахеї,
правій половині горла, правій лопатці
та під нею, в правому плечовому суглобі з’являється відчуття важкості.
Виникає періодичне легке поверхневе
покашлювання, температура тіла 36,
7-36, 8, зрідка – 37, 0-37, 2 градуси. Ці
симптоми дуже схожі на прояви грипу,
ГРЗ, пневмонії. Відчуття тиску в правій
легені вказує на те, що її клітини не виконують своєї функції газообміну крові,
адже селезінка не видалила з неї відпрацьованих і деформованих еритроцитів.
Від цього моменту цього періоду починається активна фаза захворювання:

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації
арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка за кадастровим номером № 7322580500:04:001:0114 загальною площею 0, 10 га., і є власністю Максемюка
Ю.І. (м. Чернівці, вул. Головна, буд. 120А, кв. 3, код 2276811935). Правовстановлюючі документи: Державний акт на право приватної власності на землю І-ЧВ №030257 від 23.05.2001р.
Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Реваківці, вул. Чапаєва,
4. Земельна ділянка з функціональним призначенням для ведення особистого підсобного
господарства довжиною фронтальної лінії 66, 67 м.п. Земельна ділянка рівнинна, забезпечена
мережею електропостачання та грунтовою під’їзною дорогою і розміщена в периферійній частині
населеного пункту серед вільних земельних ділянок та поодинокої житлової забудови.Стартова
(початкова) ціна – 24009, 00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612082 від 11.07.12). Гарантійний
внесок – 1200, 45 грн без ПДВ
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «УкрСиббанк», м. Чернівці, вул.. Головна, 119.По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових
будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на
номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 24 жовтня 2012 р. об 16:00 год. за адресою:
Чернівецька область, Кіцманський район, с. Реваківці., в приміщенні сільської ради. Остаточний
термін подачі заяв 24 жовтня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту
№1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл.,
МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої служби Кіцманського
районного управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами:
098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

симптоми ураження правої легені дублюються лівою легенею, кашель посилюється, проявляється гостра легенева
недостатність, задуха, температура
почасти сягає 40 градусів і вище. Серцева аритмія й відчуття ознобу часто
супроводжуються хвилеподібними
судомами тіла, різким болем у правому
підребер’ї, людина втрачає свідомість.
Падає кількість еритроцитів і лейкоцитів
у крові, прискорюється ШОЕ. Саме лейкопенією супроводжується «свинячий»
грип. Прийом препаратів на зразок
сульфаніламідних, а також бутадіон,
реоперин, амідопірин тощо тільки погіршують ситуацію. Розміри печінки та
жовчного міхура збільшуються. Нирки
дають збій, організм зневоднюється.
Порушується робота товстої кишки.
Заключні симптоми, що вказують на початок незворотного наближення смерті,
– неприйняття організмом їжі, блювота,
різкі болі в черевній порожнині, сильна
діарея з великою кількістю кров’яних
виділень. Показники еритроцитів та
лейкоцитів понижуються до нульових
позначок,
Ані традиційне медикаментозне лікування, ані оперативне втручання, ані
штучна вентиляція легенів лікувального
ефекту не дають. Хворий впадає в коматозний стан, далі – летальний кінець.
Якщо ви відчули, що захворіли й
симптоми схожі на ознаки вірусу грипу
Н1N1, не займайтеся самолікуванням,
не списуйте ці симптоми на застуду чи
гостре респіраторне захворювання:
відразу звертайтеся за допомогою до
лікарів.
Крім того, в діагностуванні та лікуванні вам допоможуть народні цілителі,
застосувавши біоенергоінформтерапію
та природні засоби.

Гаврііл ШУРПІН, народний цілитель,
член вченої ради Української
академії цілительства, директор
Чернівецької філії «Витоки» УАЦ

Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні
торги по реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки), а
саме: Лот №1: квартира №3 загальною площею 86, 30 кв. м, що знаходяться
в м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. №4В. Квартира двокімнатна житловою площею 40, 70 кв., знаходиться на першому поверсі двоповерхового житлового
будинку, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – збірні залізобетонні плити, підлоги - паркет, керамічна плитка, вікна – металопластикові
та дерев›яні; інженерне устаткування: електропостачання, водопостачаня,
каналізація, газопостачання, технічний стан – добрий , з ремонтом. Стартова
(початкова) ціна – 368390, 00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 18419, 50грн.
без ПДВ. Боржник: Тарадайко Анатолій Васильович (Чернівецька область, Сокирянський район, с. Олексіївка, ідентифікаційний №2942623990). Стягувач:
ПАТ «ФольксБанк» / м. Львів, вул. Грабовського, 11 код ЄДРПОУ 19358632/.
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год.
за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних торгів.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської
Олімпіади, 1А. Прилюдні торги відбудуться „22” жовтня 2012 року об 11:00
год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 1А, у приміщенні
Чернівецької філії ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за
годину до початку прилюдних торгів. Гарантійний внесок вноситься на р/р
26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404,
одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП «Остаточна оплата за придбаний
об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу
про проведення прилюдних торгів, не враховуючи дня проведення прилюдних
торгів, на зазначений у протоколі р/р 37318002002203 в УДК в Чернівецькій
області, МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС
Чернівецького МУЮ. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.
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соціальні

Європейський Союз власним
коштом допоможе Чернівецькій
області на прикордонних з
Молдовою та Румунією територіях
створити 11 інформаційних
пунктів попередження про повені.
Бюджет зазначеного проекту — 1
млн. 395 тис. євро.
Впродовж двох років за ці
кошти мають укріпити береги
Прута, збудувати дамби та
створити інформаційні пункти з
тренованими волонтерськими
бригадами. Та чи отримають селян
обіцяну допомогу?

– Коли була молодою, Прут від села був
далеко, – махає рукою в бік річки Домніка
Марівцан, жителька Магали, хутір Прут. –
Але тут вище весь час копали екскаватори,
вивозили шутер (гравій). І 69-го року, коли
була велика вода, Прут змінив течію і тепер
близько від села…
– 2008 року затопило подвір’я, понаносило зламаних дерев, коріння… Хата потріскалася геть! Ночами не спали, дуже боялися, бо
не знали, що буде далі… 2010 року теж була
вода, хоч і не така велика. Але ще більше по-

Передплатний індекс 09584

Версі ї

Поки чиновники «освоюють»
кошти, річка сунеться на село

Про повені на
Новоселиччині
згадують з острахом

09584

обвалювалися береги, річка ближче посунулася до села, – бідкається бабуся.
За словами Олени Нандриш, голови Магалівської сільської ради, за дві останні повені
тут розмило 12 га берегу.
– Якщо, не дай Бог, ще одна повінь, то до
першої хати 30 метрів. Це вже біда! Вода наближається саме там, де село, – каже Олена
Нандриш. – Після кожної повені обіцяють
укріпити береги: навезти великого каміння,
скріпити його металевою сіткою.
У селі вже облаштували усе потрібне для
цих робіт: стоянку для транспорту, є робітники, і про охоронця не забули. Але ремонтної
бригади, яка наобіцяла міцні береги – так і не
дочекалися.

– Зараз повені немає – то про нас забули,
а щойно вода прийде – згадають, – зітхає
пані Олена.

«Шкандаль» під
час презентації

Проект допомоги Євросоюзу, який нещодавно презентували в селі Бояни, мав би
допомогти подібним селам уникнути біди.
Проте його святкова презентація несподівано
перетворилася… на з’ясування стосунків між
ініціаторами та організаторами проекту.
– Історія цього проекту – це п’ять років
роботи особисто його керівника Світлани
Скрикуляк (ідеї, сприяння і блиск в очах) і
кваліфікованої роботи наших менеджерів,

– розповідає Ярослав Кирпушко, виконавчий директор ГО «Буковинський центр реконструкції та розвитку». – Образно кажучи,
ми пройшли вогонь і воду. Проте випробування мідними сурмами і
золотим телям – не витримали…
Ярослав Кирпушко стверджує, що БЦРР «викинули» з управління проекту:
– Ми чітко відстоюємо принципи партнерства та прозорості, –
наголошує Кирпушко. – В даному випадку місцевим аплікантом,
тобто органом місцевої влади – Новоселицькою райдержадміністрацією, – замість партнерства проявлена сваволя. Кажучи
російською – бєспрєдєл. У цьому проекті (а цього не було сказано
під час його презентації, попри усю гласність і прозорість) є 16
посад в Україні. Фонд заробітної плати становить понад 300 тис.
євро на два роки (тобто, в середньому 800 євро на одну зарплатню, – авт.). Тому, коли кажуть: «нічого особистого», «які гроші?!»,
«тільки користь країні, людям» тощо – насправді це не зовсім так.
За партнерською угодою фахівці Буковинського центру реконструкції та розвитку, окрім консультаційної допомоги, мали здійснювати і менеджмент. Ми цим займаємось тривалий час, маємо
дуже позитивні результати. Загалом за чотири роки залучили до
Чернівецької області 40 мільйонів гривень через різні проекти,
передусім – транскордонні. Нині розробляємо 11 проектів. Проте,
ким заповнені посади в цьому проекті – я не знаю…
– Підписана угода про партнерство, відповідно до якої БЦРР
бере участь винятково у консультаційній підтримці проекту, в тому
числі й питань кадрового підбору, – своєю чергою дивується голова Новоселицької райдержадміністрації Георгій Нікітович. – Тому я
не розумію, що пан Ярослав тут вбачає… Я не розумію, чому вони
мають брати участь в управлінні, керуванні, це так само амбіції
різних людей.
– Ми уклали договір із незалежним аудитом в Україні, з чернівецьким аудитом, з молдавським аудитом, з румунським аудитом, –
зауважила Світлана Скрикуляк, керівник проекту. – Тому ці кошти
контролюватимуться. Кошти, які приходять за співфінансування з
нашого бюджету, контролюються фінансовою інспекцією.
– Згідно з угодою Ярослав Кирпушко мав би спочатку повідомити про свій вихід у письмовій формі головного партнера
проекту, що не було зроблено. Сьогодні у нас поважна преса і
він вирішив просто попіаритися на даному заході, – резюмував
Георгій Нікітович.
В усякому разі, публічний демарш пана Ярослава перед
пресою для організаторів став неприємним сюрпризом. Проте «в
кулуарах» один з учасників проекту зауважив: «Ну от напишете
ви у газетах… Через тиждень про це все одно усі забудуть. А нам
два роки працювати»…
– Подібних прецедентів у нас досі не було, – зітхає Ярослав
Кирпушко. – Тому як складеться доля цього проекту – я не знаю.
Можливо, наш вихід буде взагалі його зупинкою, а може навіть
і закриттям. Бо ж наскільки ефективним з «такими» фахівцями
буде його виконання?
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Гороскоп на тиждень
Відчуєте натхнення до праці, до звичних справ візьметеся з новими ідеями. Понеділок сприятливий для
накопичення інформації та оновлення контактів, вівто-

Чернівецькі панянки міняли
рукавички тричі на день

ток, кутюр’є. В кого саме – залежало від
доходів. Але обов’язково вручну. Певний виріб приурочували до конкретної
події, свята.
Модистки слідкували за диктатом
моди – тоді він був досить жорстким. І
базувався на багатьох світських правилах і умовностях. Наприклад, до 12-ї
години дня довжина спідниці мусить
бути такою-то, а ввечері виріз на сукні
– таким-то. Ні сантиметром більше, ні
менше. Рукавички слід було міняти тричі
на день, а до декольте обов’язково надягали прикраси.

Безперечно, шарм Чернівців – у його унікальній архітектурі.
Візитівкою ж міста є архітектурний ансамбль – колишня Резиденція
митрополитів, яка прославила наше місто на весь світ. Але
найбільшою родзинкою цього шарму є люди – чернівчани, які жили
тут і творили мультинаціональну буковинську культуру.
До Дня міста Чернівецький краєзнавчий музей піднімає завісу
міського життя кінця ХІХ – початку ХХ століття у столиці Буковини...

на Пруті», «європейською Александрією», «маленьким Віднем».

Слідкувати за модою
привчали з дитинства

Студгуртожиток БДМУ – як добрий готель.
Тільки ціна «не кусається»

У царині забезпечення житлом своїх студентів вельми добре працює Буковинський державний медичний університет: навчальний заклад
має 5 гуртожитків з гарними умовами проживання, які загалом вміщують 2350 постояльців. Це
переважно студенти стаціонару та інтерни. Про
те, чи вистачає місць у гуртожитках і як працює
навчальний заклад на поліпшення умов проживання в них, ми поспілкувалися з помічником
ректора БДМУ із соціальних питань, лікарем-інфекціоністом, кандидатом медичних наук, доцентом кафедри інфекційних
хвороб та епідеміології Юрієм РАНДЮКОМ.
– Нині в гуртожитках БДМУ проживають понад 1600 українських студентів і 630 – із-за кордону, днями ще заселимо студентів з Індії, – каже
Юрій Рандюк. – Українці мешкають у першому,
другому, третьому та частково четвертому корпусах, іноземці – в четвертому й п’ятому. Пріоритет
при поселенні мають ті, хто приїхав до Чернівців
на навчання із найвіддаленіших регіонів, а також,

безумовно, студенти пільгових категорій – сироти, напівсироти, з багатодітних родин.
Сьогодні 95% студентів, які висловили
бажання проживати в гуртожитку, мають таку
можливість. Інших 5% змушені поки що самостійно вирішувати питання житла: місць для всіх
не вистачає. Щоби змінити ситуацію, від травня
керівництво навчального закладу веде перемовини з іншими установами, які мають у своєму
підпорядкуванні гуртожитки. Таким чином планують забезпечити добрими умовами проживання
за прийнятною ціною решту спудеїв. Окрім того,
університет має змогу навчати більшу кількість
фахівців, проте керівництво БДМУ розуміє: доки
не будуть розширені можливості з надання житла,
робити це недоцільно.
За словами помічника ректора, в усіх наявних
гуртожитках належні умови: є гаряча вода, власні
котельні, системи фільтрації води на кухнях. У
всіх корпусах працюють буфети, де можна попоїсти, пральні – щоби студенти мали змогу без

Чернівці називали «Вавилоном Південно-Східної Європи»,
«другим ХААНом», «Єрусалимом

1875 року віденський журналіст Карл
Еміль Францоз у своєму нарисі «З Відня
до Чернівців» писав: «…тому, хто приїздить сюди, робиться якось дивно на
душі, він раптом опиняється знову на
Заході, де можна зустріти освіченість,
манери і білу скатертину на столі».
Місто росло і розвивалося, диктувало свій спосіб життя, свої звичаї,
традиції, а ще й модні тенденції, які проявлялися навіть у манерах, у вбранні,
аксесуарах.
Моді в Чернівцях навчалися від трирічного віку, адже сто років тому панянки добре розуміли, що бути жінкою – то
є мистецтво.
У ті часи одяг шили у кравців, модис-

У жовтні очікується 12 слабких магнітних бур:

особливих зусиль мати охайний вигляд, кімнати
для самопідготовки.
– Кімнати, де студенти можуть готуватися до
пар, – дуже корисна справа, – каже пан Рандюк.
– Бо ж допомагають зосередитися на навчанні, а
за потреби – отримати корисну пораду від колег
по студентській лаві: для медиків обговорення
фахових питань, досвід мають неабияке значення. У таких кімнатах налаштоване дуже добре
освітлення, є зручні столи й стільці. Місць там
удосталь: у 1-му гуртожитку кімната для самопідготовки має 40 місць, у всіх інших – понад 50.
У першому гуртожитку розташоване центральне відділення університетської бібліотеки,
в 3-му – працює абонемент, у 5-му – є можливість

скористатися іноземною літературою. В 2-му
гуртожитку для студентів обладнали спортивну
кімнату. У п’ятому гуртожитку, де мешкають лише
іноземці, блочна система, в усіх інших – коридорна. Студентів з інших країн – Сомалі, Гани,
Судану, Нігерії, Індії – поселяють посегментно.
Так їм зручніше спілкуватися в побуті.
Плата за місяць проживання в 1, 2, 3-му гуртожитках – 175 гривень, у 4 та 5-му – 212. Лікаріінтерни, магістри та лікарі платять за гуртожиток
на 30 гривень більше – з їхньої оплати вираховується податок. Отримані гроші медуніверситет
витрачає на оплату комунальних послуг, а також
поліпшення побутових умов студентів.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ОВЕН

рок – для серйозних починань, середа – для дискусій. У
п›ятницю завершуйте більшу частину розпочатих справ,
щоби не повертатися до них у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ

Оточення усвідомить вашу значущість, тож маєте
нагоду розкрити свої приховані таланти повною мірою.
Що активніший спосіб життя оберете для себе, тим легше
досягнете бажаного результату. Особливо напруженими
можуть видатися понеділок і п›ятниця, середа – день
радісних подій і приємних несподіванок.

Жорсткий диктат моди

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

Осінь – не тільки пора романтичних прогулянок, збору гербаріїв,
задушевних розмов… Для студентів та їхніх батьків – це, передусім,
пора, коли потрібно вирішувати питання, що стосуються навчання. І чи
не найперше, з чим стикаються спудеї, які прибувають здобувати знання
до Чернівців з інших міст і навіть держав, – житло. Де оселитися, щоби
було й комфортно мешкати, й зручно діставатися до місця навчання, й
спілкуватися з друзями, й, головне, ефективно «гризти граніт науки»?

відпочинкові

Версі ї
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6 жовтня, субота – від 01 до 04 год.;
8 жовтня, понеділок – від 10 до 12 год.;
12 жовтня, п’ятниця – від 17 до 19 год.;
15 жовтня, понеділок – від 13 до 16 год.;
16 жовтня, вівторок – від 07 до 08 год.;
18 жовтня, четвер – від 16 до 18 год.;

20 жовтня, субота – від 17 до 19 год.;
22 жовтня, понеділок – від 06 до 08 год.;
24 жовтня, середа – від 14 до 16 год.;
27 жовтня, субота – від 10 до 13 та
29 жовтня, понеділок – від 20 до 22 год.

У зазначені дні в людей з послабленим імунітетом, які мають хронічні захворювання,
реагують на зміни погоди, може погіршитися самопочуття. Тому уникайте фізичних та
емоційних навантажень.
Крім того, 2, 3, 10, 13 та 26 жовтня, під час спалахів на Сонці, ви можете відчувати слабість та знесилення. Рекомендується зменшити навантаження і збільшити час відпочинку.
І пам’ятайте, що менше ви думаєте про магнітні бурі, то краще почуваєтеся.

Відійшла у вічність прекрасна людина, лагідна й турботлива мати й бабуся, вірна подруга і справжній професіонал
Любов Андріївна ГРУБА.
Звістка про її смерть глибоко засмутила усіх, хто знав
Любов Андріївну, хто працював із нею в різні роки життя.
Ми знали, що вона важко хвора, але усі сподівалися, що
Господь подарує їй ще кілька років життя – адже залишилося
по ній стільки справ, так не вистачає її доньці та маленькому
онукові!
Колектив «Версій» приєднується до усіх співчуттів.
Нехай спочиває з Богом!
Земля їй пухом!

Чернівецькі модниці
не поступалися
європейським

Чернівецькі модниці з неабиякою
цікавістю гортали французькі та польські модні журнали, пильно стежачи
за зміною модних тенденцій у Європі.
Щоби задовольнити вибагливий смак
чернівчанок, у місті з’явилися магазини
модного одягу, ювелірні та кравецькі
майстерні. На замовлення виготовлялися головні убори та аксесуари.
До прикладу, на вул. Панській (нині
– Кобилянської) було кілька поважних
крамниць, серед яких і салон капелюхів
«У француженки» (нині – магазин «Дебют»). Ціни тут були дуже високими, але
дами в таких капелюшках могли «дати
фору» модницям будь-яких європейських столиць. Магазин капелюхів був
і в Сторожинці. Там продавали не лише
привозний одяг та аксесуари, але й
вбрання місцевого виробництва.
До послуг місцевого населення від
середини ХІХ ст. у Чернівцях працювало
312 кравців та 200 їхніх помічників. А вже
1912 року в місті створили першу фабрику
з пошиття одягу та білизни.
Отож, капелюшки, рукавички, муфточки, жіночі та чоловічі прикраси австрійської доби та зразки одягу відтворені
за історичними аналогами, прийдуться
до смаку відвідувачам експозиції відділу
нової історії Чернівецького обласного
краєзнавчого музею.

БЛИЗНЮКИ

РАК

Не проявляйте ініціативи в понеділок, а протягом
тижня не плануйте важливих справ. Будьте уважні, аби
не помилитися при роботі з документами. На вихідних
не відмовляйтеся від можливості розважитися та відпочити: в суботу обов’язково прийміть запрошення на
вечірку, а неділю присвятіть спілкуванню з родиною.

ЛЕВ

Повсякденні справи матимуть гарний результат,
увінчаються успіхом і творчі починання. Цей тиждень
сприятливий для змін. Скористайтеся можливістю підвищити професійні знання. В другій половині тижня ймовірне
значне поліпшення матеріального становища. Є перспектива кар’єрного зростання, а також вигідних пропозицій.

ДІВА

Ваші задуми справдяться лише тоді, коли вони
щирі й не суперечать інтересам інших людей. Старайтеся своєчасно виправляти допущені помилки.
Намагайтеся не дратуватися з дрібниць і не звертайте
уваги на недоречні зауваження. Вихідні присвятіть
близьким.

ТЕРЕЗИ

Не метушіться й не поспішайте, бо, вигрібаючи проти
течії, лише марно втратите сили. На роботі професійно
грамотно й ретельно продумуйте кожну дрібницю. Можуть
знадобитися порада й допомога друзів – і ви цілком можете
на них розраховувати. Налагодяться стосунки з дітьми та
батьками.

СКОРПІОН

Сприятливий період для реалізації багатьох починань. Ви будете енергійні, активні, винахідливі. Розкриваючи свій творчий потенціал, здобуватимете натхнення
на подальші досягнення. Справи підуть легко, лише
спрямовуйте свою енергію в потрібне русло. Вдалий час
для навчання.

СТРІЛЕЦЬ

Тільки терпіння допоможе уникнути зайвих стресів
і зберегти сили, потрібні для активності на особистому
фронті. Всередині тижня розкриються таємниці, які
ретельно приховувало близьке оточення. Не вірте
порожнім обіцянкам, натомість робіть висновки про
людей за їхніми вчинками.

КОЗЕРІГ

Не найвдаліший час для зміни роботи, натомість
чудовий момент для підвищення професійного рівня чи
поглибленого вивчення галузі. На початку тижня доведеться відстоювати свою точку зору перед начальством,
бажано підготуватися до цього заздалегідь. Частіше
прислухайтеся до інтуїції.

Світлана БЕЛІНСЬКА, член
національної спілки краєзнавців
України, науковець ЧОКМ

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки): ЛОТ
№ 1 – вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 60, 27 м2, що є
власністю Швед О.І. (вул. Незалежності, 8/4, м. Кіцмань, Чернівецької обл., код
2462203743). Правовстановлюючі документи: Договір купівлі - продажу ВСА
№357690 від 16.03.2005р., Договір про виділ у натурі частки нерухомого майна
ВЕА №001932 від 12.07.2006р. Місцезнаходження майна: вул. Незалежності, 8, м.
Кіцмань, Чернівецької області. Вбудоване нежиле приміщення п’ятиповерхового
цегляного житлового будинку на першому поверсі для побутового призначення.
Приміщення знаходиться в доброму стані та використовується як перукарня. Висота приміщень – 2, 70м. Приміщення складається з: кабінет завідуючого -1-33
площею 20, 70кв.м, роздягальня 1-34 площею – 10, 7кв.м, комора 1-35 площею
– 1, 90кв.м, частина вестибюлю 1-37 площею – 26, 97кв.м. Фундаменти – бетонні
блоки, стіни – цегляні поштукатурені, перегородки – цегляні поштукатурені,
перекриття – 3/бетонні плити, дах – рулонне покриття, підлоги – керамічна
плитка, прорізи – м/пластикові склопакети, внутрішнє опорядження покращене,
штукатурка, шпатлювання, побілка водоемульсійним розчином, обшивка г/картоном, оздоблення керамічною плиткою, обої. В наявності – автономне опалення,
водопровід, каналізація, газопостачання., електроенергія, телефон, пожежна та
охоронна сигналізація, радіо, телебачення. Земельна ділянка не приватизована.
Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 298070, 00 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612129 від 26.09.12)
Гарантійний внесок –14903, 50 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і
в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Промінвестбанк», м. Чернівці,
вул. Головна, 205.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні
для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок №
26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН
336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний
внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим. Торги призначені на 22 жовтня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: м.
Кіцмань, Чернівецької області.в приміщенні ВДВС Кіцманського РУЮ.
Остаточний термін подачі заяв 22 жовтня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна
оплата за придбаний об›єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з
дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ
34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського районного управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів
для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Тиждень обіцяє успіхи практично в усіх починаннях.
Присвятіть п›ятницю та суботу наведенню ладу в оселі
чи навіть дрібному ремонту. Дехто з оточення засумнівається у вашій самостійності, тож настійливо запропонує
допомогу. Не відмовляйтеся: допомога не буває зайвою.

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Зосередьтеся на найголовнішому. У понеділок будьте
уважні, постарайтеся не пропустити важливої інформації,
яка відкриє нові можливості. Ймовірне цікаве знайомство,
на яке ви давно сподівалися. Зателефонуйте друзям, з
якими давно не спілкувалися.

Приділіть увагу здоров’ю та зовнішності: запишіться
на фітнес, відвідайте перукаря. Будьте привітними й доброзичливими: вам личить посмішка, а позитивні емоції додадуть
гармонії не тільки в стосунках з оточенням, а й з собою. Якщо
постанете перед вибором, трохи потягніть час і зачекайте.
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ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ

78-річний Михайло Котляр – справжній Учитель,
далекоглядний оптиміст – і просто щаслива людина
Михайло Давидович Котляр – географ,
краєзнавець, турист, екскурсовод, орієнтувальник,
учитель, геолог, електромонтажник. І головне – він
усе це робить на совість. І коли був керівником
гуртка юних геологів на станції юних туристів чи
туристсько-краєзнавчого гуртка «Азимут» у гімназії
№2, і педагогом-організатором, і електриком чи
організатором геологічних експедицій до Карпат. Та й
нині, у свої 78, Михайло Котляр консультує школярів
і вчителів у пошуково-дослідницьких роботах з
краєзнавства, бере участь у змаганнях зі спортивного
орієнтування. З ним завжди цікаво, надійно та
позитивно-неспокійно.
Перші подорожі –
евакуація на Схід…

Михайло Давидович організовує
найцікавіші пішохідні мандрівки. Подорожі з ним – це нові враження, досвід,
несподівані перешкоди, відкриття. Мені
назавжди запам’яталися наш похід до
чорторийських озер 1998 року, зустріч
там із композитором, автором «Черемшини» Василем Михайлюком, похід до
500-літнього дуба неподалік села Валя
Кузьмин 2002-го, до тисового лісу поблизу Тисівців 2004-го, до мінеральних
джерел у селі Біла.
Та першою подорожжю самого Котляра була… евакуація. Коли Михайлові
виповнилося 7 років, почалася війна. І
першого ж її дня, 22 червня, родинний
будинок був зруйнований: усе майно й
документи згоріли. Сім’я разом із іншими
біженцями подалася на Схід, батька відразу забрали до трудової армії, а мати
з чотирма дітьми дісталася спочатку до
Сталінградської області, а потім – до Наманганської області Узбекистану.
– Моя мама, Іта Шейлівна, з багатодітної родини. Вона була красунею – у 17
років навіть стала «Міс Молдова». Батько
ж, Давид Хаймович, кравець за фахом,
був дуже релігійною людиною, – згадує
Михайло Давидович. – Усі діти нашої родини – діти війни. Я народився 1934 року
в Бєльцях. Оскільки всі наші документи
згоріли, коли ми втікали від фашистів, то
згодом в Узбекистані нам вдруге видали
свідоцтва про народження: і мені, і двом
моїм братам, і сестричці записали однакову дату народження – 20 вересня.
Російську та українську мови на той
час знали погано, тож спілкувалися
на ідиш, говорили також румунською.
Михайло Котляр добре пам’ятає, як
під час подорожі у вагонах чи на станціях солдати, які теж були голодними,
розв’язували свої мішки й давали його

мамі для дітей шматочок хліба. Згодом
в Узбекистані, щоби прогодувати чотирьох дітей, мама збирала бавовну. Іноді
кілька коржів давала сусідка-узбечка...
– 1944 року ми повернулися додому
до Бєльців, а через певний час пере-

року після записки Л. Берії про ГУЛАГ в
СРСР видали Указ «Про амністію», за
яким на волю вийшло близько мільйона
засуджених на терміни до 5 років. На
волі опинилися сотні тисяч бандитів і
кримінальних авторитетів. Один із таких
звільнених за амністією злочинців прийшов працювати до бригади Михайла й
одразу заявив, що працювати не буде.
Кремезний здоровань Петька замість
роботи постійно вимагав від комірникаінваліда цінні деталі, а потім продавав їх
на базарі. Комірник, навіть боячись ревізії, опиратися цим вимаганням не міг…
Одного разу Михайло не витримав
і вступився за чоловіка: «Не забирайте
прилади! Бо буде ревізія і комірник
постраждає, а він один годує велику
сім’ю», – гукнув він, стоячи в траншеї
цеху. Петька схопив лопату, щосили вдарив хлопця по голові й пішов
геть. Закривавлений Михайло впав без
тями… Пощастило, що був не на рівні з
нападником, а нижче, – це зменшило
силу удару й урятувало життя. А коли
вранці з пов’язкою на голові прийшов

Передача «Малі річки міста Чернівців» (2004) Заслуженого
діяча мистецтв України В. Селезінки на чернівецькому
телебаченні. Зліва направо: Василь Селезінка, Олександр
Короп, Михайло Котляр, Ірина Царинна, Тетяна Спориніна
їхали до Чернівців, бо почули, що там
є вільні квартири, – каже пан Михайло.
– Таку квартиру ми знайшли – однокімнатну, на вулиці Шолом-Алейхема. Там
і оселилися увісьмох. Згодом моя сестра
вийшла заміж, батько на вулиці Руській
знайшов стару кузню, відремонтував
її і ми з батьками переїхали туди жити.

«Холодне літо 53 року»
– фільм страшний,
але в житті було ще
страшніше…

1953 року Михайлу Котляру виповнилося 19. Він працював електромонтажником на моторному заводі. Того

на роботу, Петька загрозливо сказав:
«То ти ще живий? Я це скоро виправлю».
Михайла Котляра врятувало те, що
саме того дня амністованого злочинця
призвали до армії. Та Михайло Котляр
ще довгий час згадував кривдника,
боячись, що той повернеться… Він і досі
переконаний, що дідівщина в армії почалася саме тоді.

«Мої університети
почалися з
чорнороба…»

У школі Михайло Котляр провчився
лише 6 років – одразу пішов працюва-

оволодівайте здатністю до самозцілення.

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

Довідки за телефоном:
050-858-28-52, 097-670-38-47

передплатний індекс:
09584
С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Дитину треба не карати,
а зрозуміти й пробачити

Щодня до Михайла Давидовича
просто на вулиці підходять привітатися
колишні вихованці-гуртківці. Імен багатьох з них він уже не пам’ятає – часто
йому важко впізнати в цих уже дорослих і солідних чоловіках своїх колишніх
учнів. А коли запитуєш у Михайла Давидовича, як йому вдавалося знаходити
спільну мову з вихованцями та здобути
таку шану, він каже, що таємниці нема
жодної, просто завжди, працюючи з
дітьми, керувався ключовим законом
педагогіки: не карати, а пробачати.
– Вихованці були й залишаються
для мене партнерами й товаришами,
– каже пан Михайло. – І нині я вдячний
долі, що спілкувався й працював із
такими чудовими людьми, гарними фахівцями, як науковець-природознавець
кафедри фізичної географії ЧДУ Петро
Мєркулов, учений-картограф, професор Ярослав Жупанський, із колегами
з Івано-Франківської, Донецької та Закарпатської геологічних експедицій.

Допитливий
співрозмовник,
далекоглядний
оптиміст і щаслива
людина

Михайло Котляр із гордістю показує
Свідоцтво департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію авторського права на твір №40209 – посібник
«Визначення мінералів з допомогою
комп’ютера» від 19.09.2011. Його не
залишає мрія, що колись знайдеться
меценат, який допоможе надрукувати
цей підручник…

Тетяна СТРІЛЬЧИК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки): ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами загальною
площею 39, 40 кв.м., що є власністю Ватрич Л.Й. (вул. Буковинська, 29, с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл., код
відсутній).Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право на спадщину за законом серії ВАР №068625 від 16.09.2003р.
Місцезнаходження майна: вул. Буковинська, 29, с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл. Одноповерховий цегляний
житловий будинок літ.А-1, 1964 року забудови загальною площею 39, 40кв.м, літня кухня літ.Б, площею забудови 9, 0кв.м, сараї
літ.В, Г, Д, гараж літ.Е, вбиральня літ.Ж, підвал Пд, колодязь літ.К, огорожа №1-3. Технічний стан житлового будинку, будівель
та споруд характеризується як добрий. Житловий будинок складається з: коридор – 8, 6кв.м, 1-а кімната – 12, 60кв.м, 2-а
кімната – 14, 8кв.м, комора-котельня – 3, 40кв.м. В наявності електропостачання та газопостачання, опалення.. Фундаменти:
бетон, стіни, перегородки – цегла, перекриття – дерев’яні балки; дах – двосхилий по дерев’яних кроквах, покрівля: металева,
азбестоцементні листи, прорізи дерев’яні, підлога – дощата, оздоблення – штукатурка стін з наступним фарбуванням, шпалери.
Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 88641, 00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612130
від 26.09.12). Гарантійний внесок –4432, 05 грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості
перед: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143. По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель. Гарантійний внесок
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер
договору є обов’язковим.
Торги призначені на 22 жовтня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: с. Валява, Кіцманського р-ну, Чернівецької обл., в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 22 жовтня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт
здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний
рахунок р/р 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291 одержувач: ВДВС Кіцманського
районного управління юстиції. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Довідки за телефонами: 098 383 33 39

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

Версі ї

ти. Навчання продовжував у вечірній
школі робітничої молоді, де викладали
досвідчені, вимогливі, але справедливі
вчителі-фронтовики. Від 1951 року
працював чорноробом на моторному
заводі, що на вулиці Зеленій, згодом комірником, відтак перейшов до бригади
електромонтажників.
Студентом геофаку Чернівецького
державного університету пан Михайло
став аж у 28, уже маючи на той час 13
років трудового стажу. Всі семестри навчався на стипендію, дипломну роботу
«Медична оцінка клімату міста Чернівці» писав під керівництвом Олексія
Івановича Токмакова й захистив її на
«відмінно».
Грамотами й дипломами, якими
нагороджено Михайла Котляра, можна
заповнити всі чотири стіни кімнати, так
їх багато: і грамота ЦК ВЛКСМ за активну
участь у геологічних походах 1976-1979
років і пошуку корисних копалин, Диплом ІІІ ступеня V Всесоюзного зльоту
юних геологів в Усть-Каменогорську
(Казахстан) 1980 року, Почесна грамота Міністерства геології СРСР і ЦК
профспілки робітників геологорозвідувальних робіт за активну участь у профорієнтаційній роботі з молоддю, Почесні грамоти Міністерства освіти СРСР
та УРСР, дипломи, кубки за спортивні
здобутки, золоті, срібні, бронзові медалі
за участь у змаганнях з орієнтування.
– І ще було багато відряджень до Москви, Ленінграда, Усть-Каменогорська,
Києва, Тернополя, Бреста на змагання,
зльоти, зустрічі, – розповідає Михайло
Давидович. – А під час п’ятого Всесоюзного зльоту юних геологів на Алтаї
кіностудія ім. М. Горького зняла повнометражний фільм «Вперед, хлопчиська», де знімалася й команда з України,
яку представляли учні з Чернівців.
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