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Україну завалить трупами
ДУРЯТЬ УСІХ
2 стор.

«

Дочекався
черги:
судмедексперти
зу
пройшов

МІСТУ – 604, А МЕНІ – 64»

9 стор.

ЧУЖИЙ ТУАЛЕТ

У МОЇЙ КВАРТИРІ

10 стор.

…якщо Мінздоров’я, МВС, Генпрокуратура
не відреагують на звернення професорасудмедексперта, кандидата у народні депутати
Віктора БАЧИНСЬКОГО

7 СТОР.

2
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Передплатний індекс

Б

уковинську кукурудзу їсть новий
шкідник. Появу кукурудзяного
жука зафіксували на Буковині вперше. Наразі він присутній у чотирьох
районах області на загальній площі 647
га. Комаха пошкоджує коріння кукурудзи і завдає суттєвої шкоди врожаю.
Побороти шкідника можна хімічними
методами, глибокою оранкою на зиму.
а Руській здали новобудову.
Десятиповерховий житловий будинок має 117 одно-, дво- і трикімнатних
квартир. Зведенням житла займалася
будівельна компанія «Чернівціжитлобуд». Вартість квадратного метра
становить 4000-5200 гривень.
уковинське підприємство
отримало сертифікати якості
міжнародного рівня. ТОВ «ГАЛС»
ЛТД виготовляє консервовані фрукти, овочі, соки, фруктові нектари
та концентрати соків під торговою
маркою «Глибкон». Отримані сертифікати визнаються 172 країнами
світу, в тому числі й країнами ЄС.

Е

леватор за 70 млн. грн. будують
на Буковині. Корпорація «Сварог Вест Груп» у с. Неполоківці на
Кіцманщині розпочала будівництво
сучасного елеватора ємністю 40000
тонн. Завершити будівництво планують
наступного року. Там зберігатимуть
зернові, зернобобові й олійні культури.

В

обласному спеціалізованому будинку дитини відкрили
реабілітаційне відділення. З дітьми
працюють психолог, логопед, педагог,
масажист, проводяться заняття в залі
сенсорної інтеграції, гідрокінезотерапії. Сюди приймають дітей віком від
1 до 6 років на 30, 60, 90 днів з цілодобовим чи денним перебуванням.

Н

а Буковині відновлюють вуличне освітлення. За перше півріччя
переоснастили 7,7 км мереж зовнішнього освітлення в Кіцмані, Новоселиці, Сторожинці, Сокирянах, Хотині та
8,8 км у Чернівцях. До кінця року, за
словами керівників управління ЖКГ
ОДА, планують установити системи
освітлення вулиць довжиною 20 км.

Б

уковинські виші вже готують до
ЗНО. У ЧНУ ім. Ю.Федьковича підготуватися до незалежного тестування
пропонують за 8 місяців, БДМУ – за
3 і 6 місяців. Лекції відбуватимуться
у вихідні, їх проводитимуть викладачі вишів. Набір до груп триває.

У

Чернівцях відреставрували браму ХІХ століття. Це унікальний зразок віденської сецесії. Майстри повністю
зберегли конструкцію й автентичний
матеріал, у первісному стані залишили
всі елементи. Антикорозійне покриття
гарантує, що брама залишиться неушкодженою принаймні чверть століття.

Н

а прикордонних територіях
створять пункти попередження
про повені. За кошти Євросоюзу в
Чернівецькій області планують облаштувати таких 11 інформаційних
пунктів, ще 7 – на території Молдови.
В рамках проекту укріплять береги
Прута на українському боці в с. Тарасівці та відновлять захисну дамбу.

Ч

отири школи на Буковині
збудують за 15,5 млн. грн. Зокрема, за ці кошти добудують корпус
школи в Мошанці на Кельменеччині,
корпус НВК у Тернавці на Герцаївщині, реконструюють школу в Горішніх
Ширівцях на Заставнівщині, збудують
ЗОШ в Усть-Путилі на Путильщині.
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погляд політолога
МАЖОР ЧИ МІНОР?

Долали стереотипи…
телевізійно

Н

Б

Передплатний індекс 09584

Версі ї

акценти тижня

абзац новин

09584

Сергій Гакман, науковий консультант
проекту, кандидат історичних наук
Понад 70 етносів проживає у Чернівецькій області. Явище, безперечно,
дивовижне. Та найбільше дивує світову спільноту те, що усі народності на
території нашого краю живуть мирно та поважають одна одну. Проте розслаблятися не варто, треба постійно вести роботу з подолання негативних
етнонаціональних та етнорегіональних стереотипів. Подібну мету мав телевізійний проект, реалізований Благодійним фондом «Суспільні ресурси
та ініціативи» спільно з ТОВ «Телерадіокомпанія «А.С.С.» за фінансової
підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Упродовж року щотижня у
програмі «Час новин Чернівці» на «5 каналі» виходили в ефір інформаційно-аналітичні матеріали, присвячені вихованню та підтримці міжетнічної
толерантності у суспільстві. Першого жовтня завершився проект, у рамках
якого було показано 50 сюжетів, які після виходу в ефір розміщалися в
Інтернеті. В сюжетах викривалися певні стереотипи, демонструвалася їхня
безпідставність.

Вл інф.

Сантехніки та працівники
культури почують
Могилевську

Вчора для сантехніків, а сьогодні для працівників культури співатиме
Наталка Могилевська.
Щодо комунальників, то вони розібрали всі запрошення і просили додаткові. А ось працівники культури обурювалися. Як повідомив один із них,
їх змушують іти на концерт в добровільно-примусовому порядку, що має відбутися після закінчення робочого дня, тобто після 18:00. Більше того, мають
бути присутні навіть ті, хто цього дня вихідний, повідомляє molbuk.ua.
Нагадаємо, що раніше для працівників освіти вже співав Олександр
Буйнов, а для медиків – Олександр Розенбаум.

Нинішнього жовтня половину депутатів
Верховної Ради обиратимемо за мажоритарними
округами. Французьке слово «мажор» походить
від латинського «майор», що означає «великий».
За мажоритарною виборчою системою переможе
той кандидат, який отримає найбільше голосів
у своєму окрузі. Відтак і настрій в нього буде
мажорний – бадьорий, радісний. А конкуренти
перебуватимуть у сумному, скорботному настрої,
який називають мінорним (латинське «мінор» означає «менший»).
Кому мажор, а кому мінор, дізнаємося лише після виборів. Поки що всі
кандидати ведуть запеклу боротьбу за симпатії виборців і розраховують на
щось добре.
Далеко не всі з них пішли на вибори, щоби перемогти й стати депутатами.
Є так звані «технічні кандидати» – їхнє головне призначення полягає у розпорошенні голосів, аби їх не отримав конкурент того, хто наймає собі таких
«технічних» псевдовисуванців.
Є й інша категорія псевдокандидатів – це бізнесмени, які використовують
передвиборну кампанію для реклами свого бізнесу: їхні прізвища «світяться»
у засобах масової інформації, цих людей починають упізнавати на вулицях,
що сприяє розвитку їхньої головної справи. Реклама ж, як відомо, є двигуном
торгівлі.
Дехто пішов на нинішні вибори з далеким прицілом на майбутнє. Скажімо,
людина робить лише перші кроки у політиці й прагне чимось прославитися,
щоби мати свій електорат на виборах наступних. Нині така людина стає більшменш впізнаванною, а цей капітал знадобиться у майбутньому.
Нарешті, є люди надзвичайно амбітні, які мріють про суспільне визнання
і навіть всенародну славу. Здобути таке визнання у своїй професії вони не
можуть з об’єктивних причин (недостатньо таланту, низька кваліфікація,
несприятливий збіг обставин тощо), – от і використовують можливість потрапити в центр суспільної уваги, яку відкривають вибори з їхньою публічною
боротьбою й громадським інтересом до «великих перегонів».
Кожен має власні мотиви висування й обирає тактику, що мала би принести успіх. З кожними новими виборами зростає ціна влади і до виборчої
сфери вкладаються все більші гроші. Кандидати намагаються знайти спеціалістів-політтехнологів, здатних привести їх до перемоги. А ті вже вигадують
різні способи маніпуляції симпатіями виборців. Нині мало хто читає програми
кандидатів, людям приємніше особисто почути від борців за виборну посаду компліменти на свою адресу та обіцянки значно покращити їхнє життя.
Правда, і тут не все просто: зростає розчарування простолюду у політиках.
Але чимало людей ведеться ще на елементарний підкуп – від продовольчих наборів до більш серйозних подарунків, які може зробити грошовитий
кандидат. Хоча закон забороняє підкуп виборців, команди кандидатів знаходять шпаринки в ньому і роблять свою справу.
Деякі кандидати завалюють виборця своєю рекламою настільки, що тому
набридає одне і те ж обличчя, відтак людина може проголосувати проти набридлої фізіономії. Інші кандидати використовують прямі образи на адресу
своїх конкурентів, вдаючись до крайнього хамства і непристойностей. Чим
лише відштовхують від себе вихованого і порядного виборця. Перед фінішем
перегони стануть вкрай напруженими. А мажорний настрій гарантований
лише одному з учасників. Іншим справжнім (не «технічним») кандидатам
доведеться скуштувати гіркоту поразки і відчути весь сум мінору.

Ігор БУРКУТ

Ой, не ходи, Грицю, по покупки до крамниці:

Обдурюють і обважують ледь не кожного другого буковинця
До Інспекції з питань захисту прав споживачів у
Чернівецькій області на порушення своїх прав щодня
скаржаться близько десятка буковинців. Найчастіше люди
невдоволені якістю непродовольчих товарів. Щодо якості
харчів звертаються рідше. Ймовірно, тому, що банка шпротів,
яка несподівано виявляється простроченою, обходиться
значно дешевше, аніж новенькі черевики, що розповзлися
по швах після зустрічі з першою ж калюжею.
Втрачати кревно зароблені гроші
ніхто не хоче, тож і шукають люди
справедливості в Держспоживінспекції. Проте звернутися сюди зі скаргою
– тільки половина справи. Її треба ще
правильно оформити, – зауважив на
прес-конференції начальник Інспекції з питань захисту прав споживачів
у Чернівецькій області Віктор ЛАЩАК.
– Звертаючись до нас, люди часто-густо не можуть чітко відповісти,
як називається магазин, де придбали
товар, яка його адреса, – каже Віктор
Лащак. – А для того, щоби в нас були
підстави провести перевірку суб’єкта
господарювання, в зверненні мають
бути чітко зазначені його назва, місце
розташування й викладена суть порушення.
Якщо ви придбали товар і не за-

доволені його якістю, вам потрібно
звернутися спочатку безпосередньо
до продавця, щоби зменшили ціну
або безоплатно усунули недоліки,
чи відшкодували витрати з усунення
цих недоліків. У разі, якщо недоліки
у придбанім товарі суттєві, ви маєте
право вимагати повернення грошей у
повному розмірі чи обміну неякісного
товару на відповідний якісний.
Добре, коли всі питання вдалося
вирішити на рівні продавця. Якщо ж
він не зреагував на ваше звернення,
– а так найчастіше й буває – йдіть до
Інспекції з питань захисту прав споживачів у Чернівецькій області (м.
Чернівці, вул. Ватутіна, 6, телефон
«гарячої» лінії: (0372) 52-72-02).
Звернення до Держспоживінспекції
має сенс тоді, коли ви маєте документ,

що підтверджує купівлю-продаж товару – чек. Якщо товар на гарантії, не
забудьте надати й гарантійний лист.
– Відповідно до законодавства
про захист прав споживачів, ми можемо застосовувати до порушників
як економічні, так і адміністративні
санкції, – каже начальник Держспоживінспекції в області. – Економічні
санкції стосуються безпосередньо
самого суб’єкта господарювання,
адміністративні ж – тієї посадової
особи, з вини якої допущені ті чи інші
порушення. Суми штрафів сягають
від 17 до 3400 гривень, залежно від
порушення.
Перевірка за зверненням громадянина може здійснюватися лише
з тих питань, які зазначені у скарзі.
Триватиме такий візит працівників Держспоживінспекції до вашого
кривдника близько двох днів у разі,
якщо стосується фізичної особи, якщо
юридичної – до п’ятнадцяти. Фахівці
перевірять наявність зазначення
на упаковці складу продукту, дати
виготовлення, терміну придатності,
адреси виробника, а також відберуть
зразки для подальшого дослідження
в лабораторії.
– Інспектор проводить контр-

ольну закупівлю, потім звіряє вартість
товару за чеком з тією вартістю, яка
вказана на цінниках, – розповідає
Віктор Лащак. – У 70% проведених
контрольних закупівель ми бачимо,
що покупця так чи інакше обманюють: обважують, обраховують.
Від початку року Держспоживінспекція провела 240
перевірок. Штрафні санкції
склали більше 1 млн. грн. Порушення виявлені в 75% перевірених суб’єктів господарювання. Найбільше штрафних
санкцій стосуються якості паливно-мастильних матеріалів.
Від серпня Держспоживінспекція розпочала перевірки за ще одним
напрямком – ринковим наглядом:
перевіряється не певний суб’єкт
господарювання, а конкретний
товар. Інспектори досліджують
його походження аж до виробника
та експортера. В разі незадовільної
якості товару, Інспекція має право
призупинити реалізацію товару,
змусити продавця повернути його
виробнику, зняти з виробництва.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

І знову вибори
без вибору

Хатчіг Сукіассіан, спостерігач за виборами, прибув на Буковину з Франції, а
його колега Барбара Бюкенен – з Канади. В області вони представляють ОБСЄ,
а точніше – БДІПЛ. Ця абревіатура розшифровується як Бюро з
демократичних інститутів і прав людини. Щоправда, на запитання журналіста вони не відповідають, бо, кажуть, що мовляв, рано
про щось говорити. Та й загалом підбивати підсумки – не їхня
прерогатива, на це має повноваження тільки їхнє керівництво.
І, до речі, саме це керівництво минулого четверга у Варшаві
на щорічному засіданні Бюро озвучило для світової спільноти
цікаві речі. Втім, цікаві саме для Заходу, а не для пересічних
українців. Бо останні знають те, що повідомив Олексій Кочетков,
директор Міжнародної місії спостерігачів за виборами СІS-EMO. А
наголошував він на особливостях політичної боротьби в Україні
та застерігав світову спільноту не сприймати все, що відбувається у нас, за чисту монету. Бо саме в нашому випадку, на думку
Кочеткова, варто відмовитися від спрощених уявлень і далеких
від реальності схем, які розглядають боротьбу на виборах як
зіткнення світоглядів і протистояння між «демократичною опозицією» та «тоталітарною владою».
В Україні все інакше. В Україні як опозиція, так і провладна
партія – це фінансово-олігархічні клани. І боротьба за місце біля
корита відбувається між ними.
– Представники бізнес-еліт Україні представлені на всіх
прохідних місцях усіх політичних партій, які мають шанс здолати
5-тивідсотковий бар’єр, – додав Олексій Кочетков.
…Уже вкотре українці обирають без вибору. Вкотре задаються питанням – чому? І вкотре самі собі відповідають: яка
громада, такі й представники. Які люди – таку систему собі й
створили. Росіяни мають щодо цього дуже вдалу приказку, яка
блискуче ілюструє цю ситуацію: «Нєчєго на зєркало пєнять,
колі рожа кріва».
Так ось, доки ми всі не налаштуємося на зміни, при цьому
почавши з себе, нічого доброго ніколи не матимемо.

Людмила ЧЕРЕДАРИК

регіональні

Версі ї

Суєта суєт

кримінал

або Як за кількістю заходів
проґавили стареньких…
З нагоди святкування Дня міста й до
Дня людей літнього віку і Дня ветерана у
Чернівецькому академічному муз драм
театрі ім. О. Кобилянської 1 жовтня о
18.00 мав відбутися грандіозний концерт
під назвою «В бой идут одни «СТАРИКИ».
Запрошення чемненько роздали, та концерту, на жаль, ветерани не побачили.
–У чому ж причина?! – обурюється
Кирил Котєльніков, наш постійний читач, ветеран Великої Вітчизняної війни,
який приніс до редакції запрошення з
точно зазначеною датою і годиною: –
Ми поцілували закриті двері театру і,
найобразливіше, ніхто нічого нам не
пояснив. І цілий гурт людей літнього
віку попрямував до міськради. Але то
вже було після кінця робочого дня. Тож
і там нам ніхто нічого не сказав. Якщо відверто, то плюнули в душу. Можна було,
принаймні, повісити на дверях оголошення з вибаченням і зазначити причину
скасування концерту.
Зацікавлені тим, що ж таки сталося,
звернулися до міськради.
– Того дня мали відбутися два концерти, о 15.00 та 18.00, – розповідає Оксана
ПАВЛЮК, спеціаліст першої категорії
загального відділу міської ради. – Але
відбувся тільки один концерт, о третій,
а наступний скасували через щільний
графік артистів. Про скасування концерту
стало відомо ще напередодні, у п’ятницю,
28 вересня. Тож ветеранів, за словами

Оксани Володимирівни, повідомили про
це телефоном. Можливо, саме до цього
ветерана їм не вдалося додзвонитися, та
99% людей вони повідомили.
Пані Павлюк наголосила, що концерт
все ж таки відбудеться і всім ветеранам,
хто не потрапив на нього, рознесуть нові
запрошення.
Дивина: виходить, що саме до нашого
ветерана не змогли додзвонитися? Але ж
Кирил Павлович Котєльніков стверджує,
що під театром чекав не він один…
Вибачайте, але ситуація навіяла
вислів: цирк поїхав, лише клоуни залишилися. Тільки в даному випадку
клоуни – це наші ветерани, як не прикро
це констатувати.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Ні, не власника! – Господаря!
Останніх кілька місяців Будинок офіцерів –
непоказна, але престижна будівля в центрі міста –
став таким собі яблуком, яке хтось ділить, ще хтось
відбирає, інший перекидає з руки на руку. Та наразі
будівля, якою опікується Міноборони, стала нічим
іншим, як… будинком з привидами.

«Працівниками державної фінансової інспекції в Чернівецькій області проведено
ревізію фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Чернівці за період від 01.07.2010

року до 01.05.2012 року. Ревізією встановлені фінансові
порушення, що призвели до
збитків на загальну суму 1
млн. 453,2 тис. грн., у тому
числі недоотримання коштів
установою та державним бюджетом на суму 1 млн. 252,6
тис. грн…» (За матеріалами
ревізії Держфінінспекції в
Чернівецькій області).
За позовом військової прокуратури цими днями справу
розглянув Господарський суд
Чернівецької області. Військовий прокурор наполягав, що за
результатами перевірки приміщення Будинку офіцерів, яке на
той час уже мало бути звільнене
ТзОВ «Терра ностра» у зв’язку з
розірванням договору між КЕВ і
цим товариством, досі займають
підприємці. Представник «Терра
ностра» стверджував: на момент
розгляду суду предмет спору
відсутній, бо ж приміщення ТзОВ
вивільнені та передані КЕВ, а що
там відбувається тепер – вже не
їхня справа. За підсумками розгляду суддя Господарського суду
області Микола Гурін прийняв
рішення: «Провадження в справі
припинити», оскільки ТзОВ звільнило приміщення.

Л

едь не забив до смерті рідного
батька. 19-річний житель села Кліводин, що на Хотинщині, повертався додому
після весілля. Дорогою на одній із вулиць
села зустрів батька. Між ними виникла
сварка й син не знайшов кращих аргументів,
аніж стусани: побив 47-річного чоловіка й
покинув на узбіччі, а сам пішов додому та
спокійно ліг спати. З численними тілесними
ушкодженнями побитого госпіталізували
до центральної районної лікарні, а проти
його сина правоохоронці порушили кримінальну справу. Слідство у справі триває.

Ч

«Будинок з привидами» шукає господаря

«Привиди» й «мертві душі», що
тиняються довжелезними коридорами пустки в самому серці Чернівців,
перешіптуються по закутках, тупотять сходами, – не вигадка письменника й не витвір чиєїсь хворої уяви.
Ба навіть не містика, а реальність:
одного дня контрольні органи виявили суттєві порушення в договорах
між КЕВ міста Чернівці та ТзОВ «Терра ностра», яке надавало послуги з
утримання Будинку офіцерів – державної власності.
Підприємливі власники цього
ТзОВ не проґавили можливості підзаробити й… здали державне приміщення площею 5 тисяч квадратних
метрів у… суборенду. Майже сотня
чернівецьких підприємців щомісяця
сплачували «Терра нострі» 120 грн.
за квадратний метр, а ТзОВ перераховувало КЕВ 20 тис. грн. на місяць.
У результаті – порушення законодавства, недоотримання державою
величезної суми грошей, розірвання
угоди КЕВ з «Терра ностра» – і, звісно, підприємці, які виявилися в цій історії взагалі п’ятим колесом до воза.

3

ернівецька «модниця» вдев’яте
сіла за ґрати. 58-річна жінка викрала
із одного з контейнерів на Калинівському
ринку дванадцять предметів жіночого одягу
загальною вартістю 4640 гривень. За скоєне
Садгірський районний суд знову відправив її
за колючий дріт – тепер упродовж трьох років
«обновки» цій панянці не знадобляться.

«

Продав» одночасно трьом покупцям… одну й ту ж квартиру. 30-річного
чернівчанина, тренера однієї з ДЮСШ обласного центру, Шевченківський районний
суд засудив до восьми років позбавлення
волі за шахрайства, скоєні в великих та
особливо великих розмірах. Він розмістив
в Інтернеті оголошення про продаж своєї
приватизованої трикімнатної квартири,
надав копії документів одразу трьом охочим
її придбати, отримав від усіх них кошти за
житло, проте договір купівлі-продажу не
оформив. За подібною схемою діяв і, «продаючи» своє авто: гроші в знайомого взяв, а
транспортний засіб не переоформив. Згодом
ошукані звернулися до правоохоронців.

Щ

оби приховати обличчя, замість
маски використав… мотоциклетний
шолом. До відділення «Укрпошти» в с. Зелений Гай на Новоселиччині увірвався молодик
у шоломі мотоцикліста. Погрожуючи газовим
пістолетом працівниці поштового відділення,
вимагав віддати йому касу. Жінка не розгубилася, вихопила в нього зброю й натиснула на
гачок. На допомогу поштарці прийшов і місцевий житель, який саме проходив повз поштове відділення. Він і скрутив зловмисника
– 17-річного молодика, який проживав у цьому ж селі. Тепер прихильник гострих вражень
і легкої наживи проведе три роки за ґратами.

У
Питання фінансових збитків
поки так і залишилося висіти в повітрі, бо ж не було предметом розгляду на цьому судовому засіданні.
У військовій прокуратурі подальші
наміри нам прокоментували коротко:
перевірка триває, до її завершення
говорити про конкретні речі зарано,
можливо, конкретніша інформація з’явиться наприкінці жовтня.
В регіональному відділенні Фонду
держмайна в області сказали, що
справа на контролі військової прокуратури й КРУ, а в міськраді кивнули
на Міноборони, мовляв, приміщення
не комунальна власність, тож місто
не має стосунку до цього питання…
Отже, чекатимемо кінця жовтня – початку листопада…
А що наразі робити підприємцям,
які роками винаймали тут офіси,
справно сплачували орендну плату,
вкладали гроші в ремонт цих приміщень, а сьогодні волею випадку
залишилися за бортом цього «корабля»? Представники Західного
територіального КЕУ Міноборони
України, що у Львові, кажуть: укладати законні договори на оренду
приміщень із Квартирно-експлуатаційним відділом Чернівців. Для цього
потрібно подати до Чернівецького
КЕВ відповідну заяву, далі провести

експертну оцінку приміщення.
Оскільки сама процедура укладання договору на оренду майна
Міноборони – доволі тривала в часі,
а відносини орендодавця й орендаря
мусять регулюватися в правовому
полі, з підприємцями укладатимуть
попередні договори. Потім проведуть
конкурс і на конкурентних засадах
нададуть приміщення в довгострокову оренду – від 3 до 5 років. Орендну
плату розрахують за спеціальною
методикою, затвердженою КМУ.
Та підприємці вже нікому не вірять: ні нашим, ні їхнім. Не вірять, бо
вже не раз обпеклися. І тепер, розмірковуючи, як їм бути далі і чи продовження оренди не стане черговим
зашморгом на їхній шиї, ставлять риторичне запитання КЕВ у Чернівцях,
Західному територіальному КЕУ Міноборони України, правоохоронним
органам і, врешті решт, Міністерству
оборони: невже ніхто з них не бачив
раніше, що в цій співпраці з ТзОВ
«Терра ностра» вагон і маленький візочок порушень, і чому сьогодні саме
вони, законослухняні громадяни,
стали цапами-відбувайлами?...
Найгірше, що відповіді на поставлені запитання ніхто не чекає. Бо
всі до такого звикли. На жаль…

Максим КЛИМЕНКО, «Версії»

бив односельця й зробив вигляд,
що то – нещасний випадок. Житель с.
Подвірне Новоселицького району прийшов
до 23-річного односельчанина й запропонував перехилити чарочку-другу. Чоловіки посварилися, й молодик узявся за
дерев’яну палицю й завдав гостю ударів по
голові. Від завданих травм бідолаха там і
помер, а хлопець, злякавшись, намагався
приховати сліди злочину: підлаштував
усе так, ніби потерпілий заліз на горище
будинку, щоби щось украсти, але випадково впав і розбив собі голову. 23-річного
буковинця помістили до ізолятора й порушили проти нього кримінальну справу
за умисне нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, що спричинили смерть.

«

Ти зніми, зніми мене, фотограф…». На
два роки до місць ізоляції від суспільства
суд відправив 16-річного мешканця Хотина.
Хлопець украв у власної тітки цифровий
фотоапарат вартістю 940 гривень. Ухвалюючи рішення, суд урахував, що, незважаючи
на надто юний вік, підліток на лаві підсудних
за аналогічні злочини опинився вже втретє.

М

айстер лісу хотів вислужитися. Прокуратура Сокирянського району встановила, що старший майстер лісу ДП «Сокирянське лісове господарство», щоби продемонструвати керівництву свою нібито успішну
роботу, підробляв протоколи про адміністративні правопорушення. Шість жителів
Сокирянщини, на яких цей кар’єрист склав
протоколи, навіть не підозрювали про них,
бо зазначених правопорушень не вчиняли.
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В

иборча кампанія–2012 – найдорожча
в історії України? Досі найдорожчими вважалися парламентські вибори 2007 року. Тоді,
згідно з даними ЦВК, загальний обсяг виборчих
фондів 20 партій і блоків склав 581,4 мільйона
гривень, а їхні загальні витрати на рекламу, за
оцінками експертів, перевищили 800 мільйонів. У
нинішній кампанії на національному рівні активно
рекламуються тільки вісім партій, але їхній загальний медіабюджет уже перевищив 500 мільйонів гривень. За прогнозами фахівців, незабаром
ця цифра збільшиться вдвічі: найбільше реклами
закуповується саме останнього місяця перед
виборами, інформує «Комерсантъ-Україна».

Н

а виборчих дільницях області встановлюють відеокамери. Запровадження
системи відеоспостереження, відеозапису й
трансляції зображення в день парламентських
виборів передбачене законом «Про особливості
забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України».
На реалізацію закону парламент виділив майже
мільярд гривень. Установлювати камери на
виборчих дільницях Буковини вже розпочали,
й до відкриття дільниць буде встановлене все
відеоустаткування на всіх дільницях краю, повідомили в Чернівецькій філії ВАТ «Укртелеком».

Версі ї

Михайлішин перемагає Федорука

Соціологи фіксують 6% розриву між головними конкурентами

Д

иверсант по-чернівецьки: у штабі Михайлішина стверджують, що Федорук
хоче зірвати вибори. Довірена особа кандидата в народні депутати по 201 виборчому округу
Віталія Михайлішина Ростислав Білик заявив,
що виборчий штаб Миколи Федорука прагне
завадити виборчій кампанії в.о. міського голови.
Пан Білик стверджує, що представники команди
Федорука розповсюджують неправдиві чутки та
заважають зустрічам Михайлішина з виборцями.
За його словами, команда М.Федорука готується до зриву виборів і визнання їх недійсними.

М

ихайло Папієв – лідер серед губернаторів з використання адмінресурсу.
Такі результати моніторингу оприлюднила
громадська організація «Опора». Зокрема,
як засвідчило дослідження «Опори», голова
Чернівецької ОДА Михайло Папієв і губернатор
Донецької області Андрій Шишацький найчастіше
вдаються до використання адміністративного
ресурсу: вони зробили це по 14 разів і розділили перше місце. Другим став губернатор
Одеської області Едуард Матвійчук із 13-ма
випадками, третім – голова Харківської ОДА
Михайло Добкін із 12-ма випадками. Не вдавалися до використання адмінресурсу губернатори
Івано-Франківської та Львівської областей.

Д

ень міста був суцільним передвиборним майданчиком Віталія Михайлішина. На Мистецькому узвозі, що розгорнули на
площі Турецької криниці, на наметах з крамом
більшості майстрів красувалися плакати із зображенням секретаря міської ради, кандидата
в нардепи по 201 виборчому округу Віталія
Михайлішина та агітпродукція за нього, повідомляє громадська організація «Опора». В центрі
міста розмістили й муляжі кандидата на повний
зріст, тож кожен охочий міг сфотографуватися
з «двійником» Михайлішина. Агітації за нього
вистачило й на святкових концертах, зокрема
в оформленні сцени були використані банери
секретаря міськради, на яких було написано:
«Чернівці. З Днем міста. Віталій Михайлішин.
Я чернівчанин» та «Віталій Михайлішин. За!».
Переплутав храмове свято з агітацією?

№ 41

Теле

теле

За даними останнього соціологічного
дослідження, проведеного консорціумом «За чесні
вибори», Віталій Михайлішин випереджає Миколу
Федорука майже на 6% голосів
У Чернівцях відбувся третій
етап соціологічних досліджень
уподобань чернівчан напередодні виборів до парламенту. Їх
провів соціологічний консорціум
«За чесні вибори», заснований
Центром соціальних досліджень
«SOCIS» спільно з Центром євроатлантичної інтеграції та безпеки
ЧНУ ім.Федьковича.
Згідно з останніми тенденціями, найбільшою підтримкою у Чернівцях користується Михайлішин,
за якого готові проголосувати

30,9% опитаних. Найближчий
опонент Федорук відстає на 5,8%
із результатом 25,1% голосів респондентів.
– Якби вибори відбулися
найближчої неділі, різниця між
Михайлішиним і Федоруком становила майже 6%. Хоча і один, і
другий свої рейтинги підвищили,
та Михайлішин випереджає Федорука. Є два явних лідери, а розрив між наступними кандидатами
досить великий, – наголосив
провідний науковий співробітник

У

Чернівцях прихильльник відкраяв собі
шматок намету Партії регіонів й утік. На
вулиці Головній тихо-мирно стояв собі агітаційний намет Партії регіонів. Нічого особливого, все
як завжди: плакати, листівки… Та, як повідомили
в громадській організації «Опора», на намет напав невідомий чоловік: він схопив під пахву частину тенту синьої палатки ПР і втік. Агітатор намагалася наздогнати «шанувальника» регіональної
символіки, проте йому вдалося накивати п’ятами.
Агітатор за регіоналів переконана, що це – провокація. А, може, чернівчанин таким чином просто
хотів допомогти ПР потрапити до світлого майбутнього? Туди, власне, й поніс шматок тенту…
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Соціолог з Києва, колишній чернівчанин – провідний
науковий співробітник Інституту НАН України,
директор Центру соціальних та маркетингових
досліджень «SOCIS» Микола ЧУРІЛОВ

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Рік: 2012.
Країна: Росія.
Бюджет, $: 3 000 000.
Режисер: Роман Пригунов.
Сценарій: Денис Родімін, Сергій Мінаєв.
Головні ролі: Данило Козловський,
Артем Михалков, Михайло Єфремов, Марія
Андрєєва, Артур Смольянінов та ін.
Час: 1год. 40 хв.

По-перше, не було прийнято
жодного рішення стосовно ставлення крайового парламенту до
«мовного» закону. Проект рішення, запропонований 24-ма депутатами від опозиції, був відверто провалений більшістю, натомість альтернативного проекту більшість не
запропонувала. У загальному шумі
потонула й пропозиція досвідченого депутата Івана Шилепницького
про створення тимчасової комісії
для погодження такого рішення.
На знак протесту опозиція покинула сесійну залу.
Рада, у складі якої є й ті, хто долучалися до творення сумнозвісного закону, знову не спромоглася

визначитися з цього питання.
Сам голова облради на пресконференції заявив, що йому
складно сформулювати особисте
ставлення до підписаного «мовного» закону і поспішив запевнити,
що «процедурно все відбулося
правильно».
По-друге, попри похвалу пана
Гайничеру, що сесія розглянула
«більше 10-ти депутатських запитів», треба визнати, що це були
запити лише від провладних депутатів. Жоден запит від опозиції
не був підтриманий. Знову ж таки
– запитань до процедури, на переконання голови облради, немає.
Опозиція, мовляв, покинула залу,

Великий зал: «Петля часу»: 10:00, 14:20, 19:00; «Дикуни»: 12:00, , 16:40, 21:15.
Малий зал: «Будинок в кінці вулиці»: 11:50, 17:20, 19:10; «Цунамі» 3D: 15:30; На
дорозі»: 21:00; «Джунглі: у пошуках Марсупіламі»: 13:40.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Петля часу»: 11:40, 13:50, 22:00; «ДухLess»: 16:00, 18:00, 20:00.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Духлесс»: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00.
Малий зал: «Дикуни»:10:00, 12:00,14:10, 20:00, 22:10; «Петля часу»: 16:00, 18:10.
ПАБ «PUBLIK»
11 жовтня: «Artyshock» (м. Київ).
12 жовтня: концерт гуртів «HOBOT&Co» (м. Київ), «Beer Gun» (м. Чернівці), шоу
мікромагії, конкурси, 10% знижки на все, вхід вільний.
13: жовтня: «The Groove Company» (м. Чернівці).
14 жовтня: «Вееr Gun» (м. Чернівці).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Інституту НАН України, директор
Центру соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS»
Микола Чурілов.
Однією із несподіванок цього дослідження стало падіння
рейтингів підтримки провідних
політиків і партій, починаючи від
Януковича і закінчуючи Кличком.
Можливо, це пов’язане із розчаруванням виборців у перебігу
кампанії та кандидатах.
– Рівень довіри Кличка та його
партії – і це несподіваний момент
– дещо знизився, але зріс рейтинг
об’єднаної опозиції майже на 4%.
Рейтинги інших партій залишилися незмінними, – зауважив Микола
Чурілов.
Відтак об’єднаній опозиції ВО
«Батьківщина» віддали б голоси
24,2% опитаних, партії «УДАР» –
18%, Партії регіонів – 12,3%, ВО
«Свобода» – 6,9% і не долає 5%-го

тож коли виникали питання до запитів – нікому було на них відповісти. Тому вони й не розглядалися.
По-третє, облрада уподібнилася до «старших за званням»
колег – Верховної ради. Тут мало
не влаштували бійку, руйнуючи
всі міфи про «буковинську толерантність». Конфлікт виник між
позафракційним Русланом Мельником і депутатом від ПР Ігорем
Шкробанцем. Мельник оприлюднив інформацію про професійну недбалість медиків одного з
дитячих лікувальних закладів, а
Шкробанець, який обіймає посаду
керівника медичної галузі краю,
обурився на звинувачення, на його
думку, несправедливе, та ще й
озвучене в присутності прокурора
області. У перерві обурення пана
Шкробанця набрало образливих
для пана Мельника рис, через що
депутати мало не побилися,– колеги розборонили.
Прикметно, що на пресконференції голова облради спочатку категорично заперечив «по-

Постійно діючі експозиції: Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст. та
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
Та виставки: «Вінок – вінець - очіпок». Виставка живопису Надії Мартиненко
(Чернігів); «Квітучий сад». Персональна виставка аматорських виробів з бісера О.
Каменецької та «Another world». Персональна виставка В. Пастушака.

бар’єру КПУ з 4% голосів.
Окрім того, соціолог зважив
на невдоволення Федорука даними соціологічних досліджень. За
словами Чурілова, коли рейтинг
одного політика падає, а іншого
зростає, це спричиняє здивування, нерозуміння та обурення у політика, в якого відбувається зниження рейтингу. Але, як кажуть,
не варто нарікати на дзеркало, а
треба усувати якісь недоліки та
боротись з цим.
Дослідження проводилося від
27 вересня до 7 жовтня 2012 року
соціологічним консорціумом «За
чесні вибори» у Чернівцях. Було
опитано 1000 респондентів, враховуючи соціально-демографічні
характеристики. Опитували людей старших за 18 років, квотами
вибірки були стать, вік та освіта.
Похибка дослідження не перевищує плюс-мінус 3,1%.

Голова Чернівецької облради не зміг сформулювати
особистого ставлення до «мовного» закону
Голова Чернівецької облради Михайло Гайничеру
дав першу від часу обрання на посаду пресконференцію. Потреба в зустрічі з журналістами
вперше за 7 місяців виникла, очевидно, через
скандальну 12-ту сесію облради. На цій сесії сталося
кілька моментів, на які жваво реагує суспільство.
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тасовку» в залі, а потім зазначив,
що він «за перерви не відповідає».
Раніше він заявив, що «завдання
голови облради – оголосити результати голосування» – маючи
на увазі, що він не впливає на сам
перебіг голосування.
Не вбачає у цьому конфлікті
пан голова і предмету для розгляду комісії з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики.
Як і щодо інших моментів – коли
депутати від ПР без запрошення
виходили до трибуни і без дозволу
брали слово, або коли слово не надавалося депутатам від опозиції.
Михайло Іванович подібні факти
також заперечив.
Незважаючи на демонстративне прагнення применшити свою
роль у раді, а насправді – применшити відповідальність за те, що в
ній діється, Михайло Гайничеру
пообіцяв відтепер скликати пресконференції після кожної сесії
облради, а не лише після тих, які
покине опозиція.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – забудована земельна ділянка за кадастровим №
7320555300:01:004:0394 площею 0,1500 га;незабудована земельна ділянка за кадастровим № 7320555300:01:004:0395 площею 0,1083 га; незавершене будівництво житлового будинку, що є власністю
Мендришори П.П. (Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет, вул. Кармелюка, 17, код 2758923295). Правовстановлюючі документи: Державні акти на земельні ділянки серія ЯЕ №368871, №368872
від 23.12.2009р., виданих на підставі рішення 23 сесії 5 скликання Берегометської селищної ради від 25.06.2009 року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет, вул.
О.Кобилянської, 280е. забудована земельна ділянка за кадастровим № 7320555300:01:004:0394 площею 0,1500 га – з функціональним використанням для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд. незабудована земельна ділянка за кадастровим № 7320555300:01:004:0395 площею 0,1083 га – з функціональним призначенням для ведення особистого селянського
господарства. Земельні ділянки межують між собою, рівнинні, поруч мережі електроосвітлення, газопостачання. На земельній ділянці площею 0,1500 га розташований незавершений будівництвом житловий
будинок проектною площею 337,84 кв.м, забудови 2002р з відсотком готовності згідно даних Вижницького РБТІ складає 55,09%. Технічний стан наявних конструкти вів житлового будинку характеризується
як добрий. фундамент –бетонний, стіни цегляні, відсутні електропостачання, газопостачання, опалення, водопостачання та водовідведення. Фізичний знос становить – 10%. Інші дані не відомі. Стартова
(початкова) ціна – 240923,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612132 від 26.09.12) Гарантійний внесок – 36017,98 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Укрсиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119; Созонтов О.Б., м. Чернівці, вул. Головна, 16/37; ПАТ КБ «Приватбанк», м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А; ТАС-Комерцбанк, м. Чернівці, вул. Головна, 38; Держава. 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 31 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: : Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет в приміщенні селищної ради. Остаточний
термін подачі заяв 26 жовтня 2012 р. до 10:00 год.Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1, здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів
на депозитний рахунок р/р 37310001002796 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34831565 одержувач: ВДВС Вижницького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для
подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
13 жовтня, 18.30: «Мандрівні зорі», або «Життя – театр».
17 жовтня, 15.00: «Туга за майбутнім»
З 22 по 29 жовтня відбудеться VIII регіональний фестиваль комедії «Золоті оплески
Буковини».
ОРГАННИЙ ЗАЛ
13 жовтня, 18.30: Концерт «Суботні вечори – 2012». Йоганн Себастьян Бах:
творчий портрет композитора. Виконавці: лауреати міжнародних конкурсів – Інна
Воробець (флейта, м. Львів), Юлія Білла (сопрано), Юлія Чампела (скрипка), Ольга
Андрійчук (віолончель), Лілія Холоменюк (фортепіано), Віктор Білла (орган).
Ведучий Юрій Гавриляк.
ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
16 жовтня, 18.30: Концерт «Козацькому роду нема переводу» заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні та танцю. Художній керівник та головний
диригент – Народний артист України Андрій Кушніренко.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
14 жовтня, 12.00: «Справжній друг для Вовка»
ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До 13 жовтня триватиме цикл книжкових виставок:
Літературний феномен Чернівців.
Мотиви старого інструменту.
Осіння палітра саду.
Крізь лабіринти часу (до 60-річчя від дня народження С. Цидельковського, заслуженого діяча мистецтв).
12 жовтня філія обслуговування юнацтва запрошує молодь на книжково-ілюстративний калейдоскоп «Козацька слава у наших серцях», приурочений Дню
козацької слави та книжкову виставку-студію «Свято Покрови в нашій історії»
(вул. Головна, 14).

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.
06.50,07.45 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Твiй голос.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
0 9 . 3 0 , 11 . 5 0 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.40 Про головне.
10.00,12.20 Погода.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Армiя.
13.05 Х/ф «Мiй друг Iван Лапшин».
14.40 Вiкно до Америки.
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Ближче до народу.
15.45 Х/ф «Синдикат 2».
16.50 Х/ф «Полювання на оленя».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.25 Останнє попередження.
18.30 Агро-News.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Лiберальна партiя
України.
19.30 Осiннiй жарт з С. Альтовим.
20.00 Сiльрада.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Українська партiя «Зелена
планета».
20.50 Плюс-мiнус.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Країну - народовi!
22.00 Зiрки гумору. В. Данилець,
В. Моїсеєнко.
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.
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.25 Запам`ятай.
01.30 ТелеАкадемiя.

02.35 Х/ф «Священник серед нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
30 «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 «Одного разу в
Римi». (2).
00.00 Комедiя «Барханов та його
охоронець». (2).
02.20 Х/ф «Четвертий вид».

IНТЕР

06.05 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 «Синдром Дракона».
14.10 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським».
15.10 «Право на зустрiч».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Синдром Дракона».
23.15 Х/ф «Голий пiстолет». (2).
01.10 Х/ф «У капканi». (2).
02.40 Подробицi.
03.10 Подробицi. Неформат.
03.20 Спорт у Подробицях.
03.25 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.45,02.15,02.50 Погода.
05.35,04.30 Свiтанок.
06.35,07.35 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.
10.10 Х/ф «Дочка якудзи».
12.30,13.00,21.20 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.30,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
16.35 Х/ф «Лисий нянька».

15 жовтня

18.45 Факти. Вечiр.
22.55 Факти. Пiдсумки дня.
23.10,02.55 Свобода слова.
02.20 Факти.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,02.3
5,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10,12.
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, 0.05Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК»УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Країна 03».

11.00 Т/с «Моя велика сiм`я».
12.00 «Хай говорять. Гра на роздягання».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.35 Подiї.
17.10,19.15,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.55 «Говорить Україна».
22.15 Т/с «Карпов».
23.15 Х/ф «В iм`я короля». (2).
01.45 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
04.35 «Хай говорять».
05.25 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Талановиті
та невдахи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.15,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00 01.30 Д\\фільм «Абетка виживання»
13.20 «Європейським шляхом»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.40 «Вечірня студія» (рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Політична партія
«НОВА ПОЛІТИКА»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Клевчик Іван
Валентинович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Марараш Галина
Григорівна
20.05 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.25 «Зав’язь»
23.05 «Час країни»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Авіа»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 07.30, 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»
07.50, 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 Свят-

понеділок
понеділок
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Міжнародний турнір із боксу
в Чернівцях»
16.00 «Зірковий марафон»
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 «Сталеві акули» (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 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15,01.00 Досвiдос.
16.40,22.40 Вайфайтери.
18.50 Богiня шопiнгу.
19.15,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Дiффчатка». (2).
21.25 Ка$та.
21.50 Рай, гудбай.
23.05 Дурнєв+1.
23.30 Т/с «Загублена» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН

05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 Х/ф «Рись повертається».
07.30,03.15 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Всупереч
iнстинктам.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «Угро 3».
14.50 Т/с «Каменська 5».
18.30 «Правда життя». Бiлi ворони.
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 «Замiна 2: Останнiй
урок». (2).
02.30 «Речовий доказ».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».
06.15,15.50 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.25 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить».
1 3 . 0 0 « Б и т ва е к с т р а с е н с i в .
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.05 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
00.25 Т/с «Комiсар Рекс».
01.25 «Вiкна-спорт».
01.35 Т/с «День народження Буржуя». (2).
03.25 «Краще на ТБ».
03.30 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.
07.30,08.30,19.00,00.55 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».
15.55,22.55 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Щасливi разом».
20.55 Т/с «Татусевi доньки».
22.00 ФБР.
00.00 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Ясновидець 4».
02.10 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,03.55 Зона ночi.
03.05 Семеренко.
04.00 Скiфи (свiдоцтва i версiї).
04.20 Скiфи.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Швидкоплинний сон.

К1
07.00 М/ф.
08.45,12.35 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.40 Х/ф «Велика пригода Оссi
i Теда».
14.30,18.00 «Звана вечеря».
15.30 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Х/ф «Король вечiрок». (2).
02.50,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «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.
06.50,07.45 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,12.20,12.45 Погода.
09.35 Свiтло.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.40 Про головне.
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Хай щастить.
12.50 Контрольна робота.
13.20 Х/ф «Обелiск».
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф «Синдикат 2».
16.20 Х/ф «Танк КВ-2».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.35 Останнє попередження.
19.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Партiя «Руський блок».
19.30 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Н. Королевська.
20.20 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Полiтична партiя «Наша
Україна».
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.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Запам`ятай.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.40 Х/ф «Священник серед нас».
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».
11.05,11.50,04.45 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».
16.45,04.20 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
22.00 «Мамо, я одружуюсь?»
23.25 Детектив «Кодекс безчестя».
02.25 Комедiя «Барханов та його
охоронець». (2).
IНТЕР
05.25 Т/с «П`ята група кровi».
06.50 Ранок з Iнтером.
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.35 Спорт у Подробицях.
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 11».
11.15 «Детективи».
12.30,04.45 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25,02.50 «Подробицi. Неформат».
20.55 Футбол. Збiрна України збiрна Чорногорiї.
23.00 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/2».
(2).
00.55 Х/ф «Герой-одинак». (2).
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Спорт у Подробицях».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.10 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.15,06.45,02.30,03.50 Погода.
05.20,03.20 Факти.
05.35,04.05 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.30
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.35 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».
02.35 Т/с «Кiстки 5».
03.55 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,0
4.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.1
5,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14.1
0,16.10,17.20,17.50,22.35,22.55,23
.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».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55, 23.55,
3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55, 16.55,
17.25, 22.00, 0.00, 4.00 Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20, 0.10,
1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК»УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.10 Т/с «Слiд».

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.
06.50,07.45 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,12.15,13.10 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 221. Екстрений виклик. Тиждень.
13.15 Х/ф «Живе такий хлопець».
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф «Синдикат 2».
16.25 Х/ф «Острiв безiменний».
17.40 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.35 Останнє попередження.
19.00 Музичний марафон «Рекорд
Гiннеса».
19.45 Осiннiй жарт з О. Воробей.
20.25 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Н. Королевська.
20.50 Мегалот.
20.55 Плюс-мiнус, Офiцiйна хронiка.
21.30 Сам на сам. Н. Королевська
- 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.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Запам`ятай.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Х/ф «Священник серед нас».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.0
0 «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».
16.45,04.25 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.15 «На ножах».
21.30 «Територiя обману».
22.35 «Грошi».
00.15 Детектив «Шалена баба».
02.05 Детектив «Кодекс безчестя».

IНТЕР

05.25 Т/с «П`ята група кровi».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0
0 Новини.
07.30,20.40,04.35 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 11».
11.10 «Детективи».
12.30,04.45 «Знак якостi».
13.00 Д/ф «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,04.30 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Синдром Дракона».
00.30 Х/ф «Голий пiстолет 33:
Остання образа». (2).
02.05 «Парк автомобiльного
перiоду».
02.30 Х/ф «Шантаж». (2).
04.00 «Подробицi» - «Час».
04.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку
дiтей».

ICTV

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.30,03.50 Погода.
05.20,03.20 Факти.
05.35,04.10 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.30 Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Нетаємнi файли.
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.
15.25,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Факти. Пiдсумки дня.

10.00 Т/с «Країна 03».
11.00 Т/с «Моя велика сiм`я».
12.00 «Хай говорять. На короткому
повiдцi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.45 Подiї.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Розлучення».
21.10 Т/с «Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.00 Х/ф «В iм`я короля». (2).
04.05 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 18.25, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30 Д/фільм «Талановиті та
невдахи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 15.00, 20.31, 22.25,
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.36 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Абетка виживання»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.15 - «Ретро платівка»
14.30 – «Телемеридіани»
16.10 - «Погода»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 – «Дольче Віта»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Радикальна Партія
Олега Ляшка
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Семенюк Артем
Олексійович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Кедь Володимир
Євгенович
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»

17 жовтня
00.25 Т/с «Кодекс честi 4».
02.35 Т/с «Кiстки 5».
03.55 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.25
«Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.35
,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,02.00,04.
00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.15
,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, 17.20, 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, 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
14.40 Про казки
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.00 Акцент
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

ТРК»УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Країна 03».
11.00 Т/с «Моя велика сiм`я».
12.00 «Хай говорять. Проси вибачення».
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16 жовтня

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, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15,01.00 Досвiдос.
16.40,22.40 Вайфайтери.
19.15,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.25 Ка$та.
21.50 Рай, гудбай.
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.30 Т/с «Загублена» (2).
01.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Секретний фарватер».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Версiя 3».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Полювання на iзюбра».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15 Х/ф «Замiна 3: Переможець
отримує все». (2).
02.30 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний
експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Талановиті
та невдахи»
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 «Невідома
планета»
13.20 «Ключ до самопізнання»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
17.35, 21.00 «Студія А-3»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Партія «Руський блок»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Черненко Віктор
Михайлович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Струк Юлія Іванівна
20.05 «Палітра»
20.31 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
02.40 «Експромт»
04.00 Х/фільм

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, 17.05 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 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Велике журі»
22.05 Х/ф «Жива мішень» (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, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15,01.00 Досвiдос.
16.40,22.40 Вайфайтери.
19.15,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.25 Ка$та.
21.50 Рай, гудбай.
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.30 Т/с «Загублена» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Секретний фарватер».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Версiя 3».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.05,04.35
«Свiдок».
17.00 Т/с «Полювання на iзюбра».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як
злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 7». (2).
00.15 Х/ф «600 кг золота». (2).
02.35 «Речовий доказ».
03.00 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.35 «Документальний детектив».
06.25,15.50 «Усе буде добре!»
08.15,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.55 «Фермер шукає дружину 2».
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СТБ
05.35 «Документальний детектив».
06.00,15.50 «Усе буде добре!»
07.45,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 «Куб 3».
11.00 Х/ф «Остання роль Рити».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-Матерi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Т/с «День народження Буржуя». (2).
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.
07.30,08.30,19.00,01.00 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».
14.40,15.50 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.55,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Щасливi разом».
20.55 Т/с «Татусевi доньки».
22.00 Весiлля буде здається!
00.05 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Т/с «Ясновидець 4».
02.10 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.20 Зона ночi.
03.05 Четверта хвиля.
04.25 Райськi сади гетьмана Сагайдачного.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Княгиня Ольга.
05.00 Вiр менi.
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».
22.00,00.25 «Три сестри».
22.35,01.05 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.55 «Нiчне життя».

11.50 Х/ф «Лабiринти любовi».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МастерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Т/с «День народження Буржуя». (2).
04.15 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
05.55,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,01.30 Погода.
09.00,16.55 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.50 Т/с «Воронiни».
13.20,14.25 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».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Щасливi разом».
20.55 Т/с «Татусевi доньки».
22.00 Ближче до тiла.
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Ясновидець 4».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.05 Зона ночi.
03.15 Втрачений рай.
04.10 Драй Хмара: останнi сторiнки.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Обожнена.

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».
22.00,00.25 «Три сестри».
22.35,01.05 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.55 «Нiчне життя».

проблемні

Версі ї

05.30 «Правда життя».

теле Версі ї понеділок
8

15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.50 Подiї.
17.10,19.15,04.05 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Розлучення».
21.10 Т/с «Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.00 Х/ф «Повернення в рай». (2).
04.10 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.

«ЧЕРНІВЦІ»

07.25, 9.55, 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 світ
авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Буковинська миля»
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.05 Х/ф «Зло» (2)

Передплатний індекс 09584

Україну завалить трупами
19 листопада набуває чинності новий Кримінальнопроцесуальний кодекс, а з ним – і нова стаття, що
встановлює порядок огляду померлих: тепер судовомедичну експертизу проводитимуть усім померлим, за
винятком тих, які відійшли в інший світ у лікарні.
А щоби забрати тіло близької людини, потрібен
буде дозвіл прокурора. Начальник Чернівецького
обласного бюро судово-медичної експертизи, головний
судмедексперт області, завідувач кафедри судової
медицини та медичного правознавства БДМУ, професор
Віктор Бачинський першим забив на сполох. Озвучив
проблему на нараді начальників обласних бюро судовомедичної експертизи за участю представників Генеральної
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства
охорони здоров’я України у Дніпропетровську, звідки
повернувся цими днями. Бо вживати заходи потрібно
негайно, потім може бути запізно… Україну завалить
трупами.

Досі розтин тіл померлих проводили згідно зі спільним наказом
Генпрокуратури, МВС і МОЗ України
від 25.10.2011 року про порядок взаємодії між органами внутрішніх справ,
закладами охорони здоров’я та органами прокуратури при встановленні
факту смерті людини. Наразі лікарське
свідоцтво про смерть уповноважені
видавати патологоанатомічне бюро,
які проводять розтини тіл померлих

у стаціонарах, бюро судово-медичної
експертизи, яке проводить експертизу тіл померлих поза стаціонаром,
і поліклініки, які спостерігали хворих
певний період часу, в разі, якщо немає
ознак насильницької смерті.

Після 19 листопада
помирати – зась!

– За новим Кодексом, усі, хто помер поза стаціонаром, будуть підля-

гати судово-медичному дослідженню,
– пояснює нюанси трилеру, що на нас
очікує, Віктор Бачинський. – Тобто
жодна поліклініка, жоден стаціонар
не матимуть права видавати лікарське свідоцтво про смерть, як це було
раніше.
До цього не готові ані бюро судмедекспертизи зокрема, ані галузь
охорони здоров’я загалом. За обмеженого фінансування, коли бракує
реагентів, холодильного обладнання,
фахівців, ці нововведення матимуть
просто катастрофічні наслідки. Та й
скільки клопотів додасться родичам
померлих!
– За даними обласного управління статистики, на Буковині протягом
року не в стаціонарі помирає в се-

правоохоронні органи збільшиться у
5-6 разів і в стільки ж разів – на бюро
судово-медичної експертизи, – наголошує професор-практик. – За один
день ми повинні будемо проводити не
менше 30 розтинів! А маємо, до речі,
лише три столи для таких маніпуляцій.
Та й холодильників нам не вистачить.
Наразі це взагалі можна розглядати як
порушення прав людини.
За кордоном уже багато років поспіль розтини тіл померлих проводять тільки тоді, коли
є ознаки насильницької смерті.
– А четвертий пункт 238-ї статті
нового КПК взагалі, м’яко кажучи,
нонсенсний, – каже фахівець-судме-

Стаття 238 Кримінально-процесуального кодексу «Огляд трупа»
1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судовомедичного експерта.
2. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла
чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла
чи іншого володіння особи.
3. Після огляду труп підлягає обов’язковому направленню для проведення
судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
4. Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після
проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

редньому 10700 осіб, – розповідає п.
Бачинський. – Від 19 листопада всій
цій кількості померлих робитимуть
розтин і судово-медичну експертизу.
А це означає, що навантаження на

дексперт. – Родичі зможуть отримати труп лише з письмового дозволу
прокурора! Для мешканця, скажімо,
Сокирян це означатиме, що йому доведеться діставатися за 140 кілометрів

На українців чекають «чорно-білі» вибори
®
– між Януковичем і народом
На цьогорічних виборах до
Парламенту обиратимемо між
чорним і білим: Віктором Януковичем
і народом, Партією регіонів і
опозицією. Такий прогноз на пресконференції в Чернівцях озвучив
народний депутат України від фракції
«Батьківщина», член комітету ВР з
питань правової політики Андрій
Шевченко.

Чернівецька область – 17-та з областей, які
вже відвідав нардеп у рамках виборчої кампанії.
За його словами, напередодні виборів настрій
у регіонах однаковий: українці в один голос
кажуть, що жити так далі не можна, й чітко розуміють, хто несе відповідальність за безлад і
беззаконня, які нині діються в Україні, – Віктор
Янукович і Парія регіонів.
– Нині перший серед пріоритетів об’єднаної
опозиції «Батьківщина» – захист голосів за підсумками результатів голосування, – каже Андрій
Шевченко. – Ми розуміємо, що Віктор Янукович і
його команда просто так не віддадуть більшість у
парламенті. Тому ми готові відстоювати кожний
голос на кожній виборчій дільниці.
Щоби забезпечити контроль за підрахунком
бюлетенів і не допустити фальсифікацій, «Батьківщина» веде перемовини з іншими політичними
силами про спільний захист голосів. Ключовими
союзниками опозиціонерів у цьому напрямку пан
Шевченко назвав партії «Свобода» та «Удар».
Розраховує об’єднана опозиція «Батьківщина» й
на громадські організації, громадських активістів,
людей з активною громадянською позицією.
– Наша мета – не віддати безпідставно Партії
регіонів жодного округу, жодного голосу, – говорить нардеп від фракції «Батьківщина». – Тож
зараз узгоджуємо з «Ударом» наші можливі дії в
мажоритарних округах, і цілком вірогідно, що в
тих округах, де є явна перевага представника

однієї з двох політичних сил, інша політична сила
зніме свого кандидата, щоби гарантувати перемогу непровладній партії.
За словами Андрія Шевченка, абсолютна
більшість авторитетних соціологічних компаній
сьогодні оцінюють шанси Партії регіонів і «Батьківщини» в межах 25%. При цьому соціологи
стверджують, що громадяни дуже часто відмовляються відповідати на запитання, за кого планують
голосувати на найближчих виборах: ця цифра
сягає 40-45%.
– Це означає, що на пряме запитання «за кого
ви збираєтеся голосувати на виборах» людина
відповідає, що ще не визначилася або ж не хоче відповідати взагалі, – зазначає Андрій Шевченко. – Ми
маємо всі підстави розраховувати, що більшість з
них – це все ж таки прихильники опозиції.
Ситуацію, в якій перебуває нині Партія регіонів, пан Шевченко назвав «вельми непростою»:
колосальний антирейтинг, величезна кількість
невизначених виборців на Сході, зменшення тієї
кількості виборців, які були своєрідним «ядром»
електорату Віктора Януковича. Навіть мовний

закон, який так завзято лобіювала і врешті проштовхнула-таки Партія регіонів у надії повернути
довіру своїх виборців, не надто поліпшив ситуацію,
– переконаний політик.
– Це навряд чи змінило думку абсолютної
більшості людей, – наголошує Андрій Шевченко. –
Якщо людина закрила свій бізнес після ухвалення
Податкового кодексу, втратила роботу, якщо їй
треба виходити на пенсію на 5 років пізніше, то для
неї ситуація з мовою буде аж ніяк не першим питанням. Отже, ПР не врятують ані цей закон про засади
мовної політики, ані якісь інші передвиборні трюки: Парламент показав своє справжнє обличчя.
Відповідаючи на запитання журналістів,
Андрій Шевченко підкреслив, що такого рівня
деградації Верховної Ради не бачив ніколи раніше: «Абсолютно не поважається позиція окремо
взятого депутата, більшість «виховує» меншість
кріслами, депутати хизуються, хто скільки кнопок встигає натиснути за 10 секунд: якщо менше
восьми – поганий депутат».
Андрій Шевченко переконаний: в Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» є всі шанси отримати
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і просити в прокурора дозволу забрати
тіло.

У чергах стоятимуть…
мерці

Кандидат у народні депутати по
201 мажоритарному виборчому округу
Віктор Бачинський уже подав економічне обґрунтування абсурдності цієї
ситуації до Головного управління охорони здоров’я: щоби реалізувати кілька речень, написаних непрофесійним і
недалеким автором чи авторами, адже
КПК приймався ще чинною Верховною
Радою, потрібно подвоїти фінансування обласного бюро, вдвічі збільшити
штат, додатково ввівши 161 ставку.
Питання недоцільності нововведень у Кримінально-процесуальному
кодексі, що стосуються огляду померлих, пан Бачинський порушив і на
найвищому рівні – нараді начальників
обласних бюро судово-медичної експертизи за участю представників Генеральної прокуратури, Міністерства
внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров’я України, що відбулася в
Дніпропетровську наприкінці вересня.
Тож нині справа за вищими інстанціями. До 19 листопада має бути ухвалений документ, що змінить 238 статтю
нового Кримінально-процесуального
кодексу. В іншому випадку Україну
чекатиме патова ситуація: відсутність
холодильників, спеціалістів, необхідних для проведення розтину речовин
і… трупи, що стоятимуть у черзі за довідкою про смерть.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

перше місце за партійними виборчими списками.
Вже зараз опозиція готується сформувати якісну
більшість у майбутньому парламенті зі «Свободою» й політичною силою Віталія Кличка «Удар».
– Неадекватний пакет законів, які українцям
залишає у спадок парламент VI скликання, не має
майбутнього – усі вони будуть скасовані більшістю в новому парламенті, – підкреслив нардеп від
«Батьківщини». – Список законів – кандидатів
на скасування довгий, але, безумовно, в ньому
буде і ворожий для України закон про засади
мовної політики, і Податковий кодекс, і пенсійне
законодавство.
Говорячи про особливості виборчої кампанії
на Буковині, Андрій Шевченко відзначив, що
Чернівецька область звучить на всю країну, бо
ж тут, окрім того, що повним ходом використовується адміністративний ресурс, є ще факти спроб
підкупу виборців. Проте Шевченко переконаний:
виборці відчувають, що вибори виграються не
мільйонами, витраченими на телевізійну рекламу
й білборди, не адмінресурсом, а тими кандидатами, хто має реальну підтримку людей. Андрій
Шевченко наголосив, що по трьох виборчих округах в області Об’єднана опозиція «Батьківщина»
має кандидатів-мажоритарників: по 201 округу
це Микола Федорук, по 202-му – Олександр Фищук, по 204-му – Василь Мельник. За 203 округ
бореться кандидат від ВО «Свобода». Всі інші
кандидати, як би вони не маскувалися, на жаль,
грають на користь владі.
– Ми були дуже стривожені ситуацією із законопроектом про криміналізацію наклепу, – каже
Андрій Шевченко. – І те, що цей безглуздий закон
таки зупинили, – велика перемога журналістів,
громадянського суспільства. Але остаточно
святкувати перемогу й розслаблятися рано, бо
представники Партії регіонів заявляють, що після
виборів вони повернуться до цього питання. В
цьому законопроекті, як у краплі води, відбився
весь маразм і бардак, який ми бачимо в чинному
парламенті: коли, з одного боку, невідомо, як
з’явився цей закон, з іншого – ніхто не може чітко
пояснити, навіщо він потрібний; його голосують
«депутати-піаністи», а потім гарячково, з порушеннями регламенту, намагаються його зняти…
Об’єднана опозиція «Батьківщина» ставить собі
за мету перетворити парламент з абсолютно
деградованого органу на той, що виконуватиме
свою функцію – захищатиме права громадян.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»
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Почесні громадяни Чернівців –
Едуард Кузнєцов та Володимир Доцюк

Обидва прислужилися місту та його мешканцям. Переконайтеся самі.
Зрештою, люди старшого покоління пам’ятають ці прізвища.

Микола БУЧКО, поет для поетів, естет і гурман:

Ольга Ільїна відзначила
75-річчя

«Я – майже ровесник міста Чернівці. Їм – 604, а мені – 64»

Глядацька зала вітала народну
артистку стоячи

Довідка. Ольга ІЛЬЇНА
– народна артистка України
(1998), лауреат премії ім.
М. Заньковецької, а також
Міжнародних фестивалів
української пісні та поезії
«Срібна земля» (1996 р.) і
«Воля-97». Прийшла до Чернівецького театру 1959 року
– після закінчення Київського
театрального інституту ім. І.
Карпенка-Карого. Зіграла понад 100 ролей у п’єсах класичної, сучасної української
та зарубіжної драматургії.

Едуард Кузнєцов поєднав своє життя з Чернівцями
після закінчення Снятинської середньої школи ім. В. Стефаника, коли вступив на фізико-математичний факультет
Чернівецького університету. Трудовий шлях розпочав на
посаді інженера-конструктора Івано-Франківської філії
Центрального дослідно-конструкторського технологічного бюро Державного науково-дослідного технологічного
інституту. У Чернівцях неодноразово обирався депутатом
районних, міської та обласної рад народних депутатів.
Очолював комсомольську організацію Чернівців, працював
секретарем Чернівецького обкому партії.
1992 року став одним з організаторів Національного
космічного агентства України, брав участь у розробці 4-х Національних космічних програм, підготовці та підписанні угод
про співробітництво Державного космічного агентства України з європейським, німецьким та французьким космічними
агентствами. У 1996-1998 рр. керував проектом підготовки
польоту космонавта-дослідника України Л.Каденюка у складі міжнародного екіпажу на американському космічному кораблі «Колумбія». Багато років представляв нашу державу
в Раді по космосу ООН у Відні. Кузнєцов – один з ініціаторів
створення в Чернівцях музею авіації та космонавтики при
клубі юних техніків «Кварц».
До 600-ї річниці першої писемної згадки про Чернівці
подарунком Едуарда Івановича рідному місту став знімок
міста із космосу, який і зараз прикрашає Центральну площу.
Нині лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки Е.І. Кузнєцов працює радником Голови Державного
космічного агентства України.

Володимир Доцюк став членом виконкому Ради
депутатів трудящих Першотравневого району у 22 роки,
щойно закінчивши Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, але вже з трьома роками
робітничого стажу. А 36-літнім, у травні 1972-го, очолив
Чернівецьку міську раду, ставши чи не наймолодшим
керівником міста в Україні та й союзі загалом.
Тоді міського голову не називали мером, навіть не
обирали усією громадою міста. Але за 13 років перебування на цій посаді Доцюк залишив по собі величезний
спадок справ на користь місту та його мешканцям. Це
були роки активного житлового будівництва і розширення меж обласного центру. У ці роки піднявся завод
«Кварц», поряд з яким виріс житловий масив «Південний», збудували три школи – справжні навчально-виховні комплекси №№6,11,27, а також міську лікарню
№1, дитячу лікарню, кардіодиспансер, госпіталь інвалідів війни, реставрували музично-драматичний театр ім.
Ольги Кобилянської, впорядкували парк «Жовтневий»
з каскадом живописних озер. Крім цих об›єктів, у Чернівцях «за часів Доцюка» звели домобудівний комбінат,
готель «Черемош», захисну дамбу на правому березі
Пруту, а найголовніше – проклали 60-кілометровий
водогін «Дністер-Чернівці».
Тривалий час В. Доцюк працював заступником голови Чернівецького обласного управління соціального
захисту населення. А зараз продовжує опікуватися інвалідами в обласному відділенні Фонду соціального захисту
інвалідів України.

У Чернівецькому музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської
відбувся ювілейний творчий вечір народної артистки України Ольги Ільїної,
присвячений 75-річчю від дня її народження. В залі зібралося чимало митців,
шанувальників актриси та просто глядачів, які вітали появу актриси на сцені
стоячи. Від міської ради Ільїна з нагоди
ювілею отримала орден «За заслуги
перед містом».
Колеги Ольги Олексіївни презентували
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театралізовану постановку «Вогні рампи»
про життя і творчість ювілярки. Глядачі
побачили яскраву історію життя зірки Чернівецького театру й поринули в атмосферу
театральних Чернівців середини ХХ ст.
Сама ж героїня імпрези порадувала вишукану публіку декламуванням своїх віршів. У
багатьох із них вона оспівує Чернівці.
Колектив газети вітає Ольгу Олексіївну
й бажає їй натхнення та нових творчих
здобутків.

Відомому буковинцю вдалося перетворити свою
літературну зустріч із близькими друзями … на
поетичний інтимний салон!
– Він поет, якому, – принаймні, в
Чернівцях, у близькому ареалі – немає
подібних, – рішуче презентував автора
Мирослав Лазарук, головний редактор
«Буковинського журналу», а також
директор Чернівецького обласного
меморіального музею Володимира
Івасюка, де, власне, і відбувалося читання поетичних текстів автором з його
книги присвят «Замість поеми».
– Цю книжку видали ще 2008 року,
– нагадав присутнім Бучко. – Але невеликим накладом, тому я сподіваюся
дожити до того часу, коли перевидам її.

Тим паче, що я дописав кілька десятків
нових речей, і тут уже зібралися вірші
майже для 200 людей, дорогих мені.
Багато з них є знаковими для нашого
міста, для нашої духовності, культури, і
я радий, що маю таку можливість – написати їм посвяти. Вони і так уже записані в історії, і без моїх віршів… Але мені
хотілося, щоб і в такій формі вони були
більш підтримані, означені в наш такий
збайдужіло-збандюжілий час…
– Більшості з них я телефонував
і запитував, чи подобається їм твір, а
потім казав: «Якщо дозволиш, я тобі

Вл. інф.

Лариса Бережан виконує «омузичений»
вірш Миколи Бучка «Самота»

його присвячую». Це твори не про цих
людей. Це просто художні твори, – зауважив автор.
Науковець, композиторка та співачка Лариса Бережан представила
увазі публіки «омузичений» вірш
Миколи «Самота».
– Мене підкупив цей вірш насправді, – зізналася пані Лариса. – Це не
тому, що Микола Іванович захотів,
щоби з нього була пісня... Але вірш
зроблений фахово, майстерно, в поєднанні форми і змісту. І ця майстерність
Миколу Івановича вирізняє з-поміж
багатьох поетів. Він справжній естет і
гурман. Тобто, не боїться естетизувати
свою творчість, прагнучи розвивати
свого читача, тому що мізерного і
дріб’язкового так багато в цьому світі…
– Я давно стежу за його творчістю,
– каже Борис Бунчук, декан філологічного факультету. – Мені подобається,
що Микола росте, що він націлений на
експеримент, він постійно на гребені
нового. Це видно і за його прекрасним
звукописом, і надзвичайно цікавими
синтаксичними прийомами…
– Якщо говорити про минуле століття і теперішнє, то більшість із тих, хто
прийшов сюди слухати Миколині вірші
– це люди минулого століття. Бо саме
там була юність, дитинство, той пласт, у
якому ти перебуваєш усе життя. А потім,
коли вступаєш у нове століття, і навіть –
нове тисячоліття, то робиш вигляд, що
ти теж тут свій, що ти при ділі, але воно
вже не зовсім так, тому що це століття,
тисячоліття – інші. Але, що цікаво: те,
що я сказав, віршів Миколи не стосується. Вони однаково добрі і для минулого
століття, і для цього. Вони однаково

сильні. Ми звикли до цих виразів: «поет
для народу, для людей, для читача»...
Микола Бучко більше поет для поетів.
Мені здається, що це – вищий пілотаж,
– резюмував професор Борис Бунчук.
А Мірча Лютик, відомий румуномовний поет і перекладач, зауважив:
– У подібній атмосфері творяться
душевні речі… Сьогоднішня зустріч
нагадує ті інтимні поетичні салони, які
колись влаштовували французькі символісти. Це були читання поезії перед
публікою, яка розуміється на поезії, яка
любить і вміє цінувати її…
Проте найоригінальніше підбадьо-

рила поета Надія Бабич, науковець,
професор ЧНУ:
– Мені здається, те слово, якого
я боюся в поезії Бучка – «самота»,
– сьогодні тут не має місця. Бо які
люди сьогодні прийшли… Вони все
покинули – і прийшли! Це означає, Миколо Івановичу, що ви не саменький,
– заявила пані Надія. І з посмішкою
презентувала автору тортик «Капризуля». – Хай Микола Бучко і поет для
поетів, естет і гурман, але часом буває
і… капризулею!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора

Аркан навколо благодійного роялю
«Тільки у Чернівцях, і
тільки вдруге за історію
країни!» – не втомлювалися
наголошувати організатори
ІІ Всеукраїнської трієнале
«Український фолькмодерн
2012» Національної Спілки
художників України,
відкриття якої напередодні
дня міста відбулося в Центрі
культури «Вернісаж».

Тетяна CТРІЛЬЧИК, «Версії», фото автора

Чернівецький модельєр-дизайнер Анна Статнік на виставці
представила роботу зі своєї колекції «Буковинський Відень»
– Кожна робота з цієї колекції присвячена якійсь пам’ятці
чи стилю, які присутні в архітектурі Чернівців. Приміром,
на створення цього костюма мене надихнули східні мотиви,
зокрема турки, які залишили свій відбиток в архітектурі міста:
проявилися в багатому декорі, різноманітних деталях костюма.
– Організувати подібну виставку дуже складно, адже вона об’єднує
близько 80 художників: багато технічних та мистецьких напрямків,
роботи треба гармонійно впорядкувати за розмірами, за рамами, за
змістом, – каже голова експозиційної комісії, заслужений художник України Іван Балан. – Але ми знайшли-таки ту золоту нитку, яка,
можливо, вперше проходить усім залом. Зайшовши сюди, відвідувач
символічно потрапляє у світлицю, з рушниками, іконою, маминою сорочкою, подушками. Важливим елементом в українській світлиці є килими.
Адже їх було дуже багато – на підлозі, на столі, на лавах, на стінах тощо.
Килим переходить у нас у гобелен, тобто, гобеленний зал, де так багато
жіночих та дівочих костюмів, створених на базі народного святкового
буковинського костюма. А вже далі відвідувач поступово переходить до
залу живопису, і основного центру експозиції – символічного квадрату,
де представлена сучасна скульптура та кераміка…

Серед традиційних вступних промов
організаторів – несподівані закиди
міській раді. Мовляв, вибачайте,
що цього разу трієнале відбудеться
скромно, без дипломів-грамот…
Адже організовували власними
силами, влада нас проігнорувала.
Що дуже здивувало секретаря
міськради Віталія Михайлішина.
Очільник міста на відкритті
презентував рояль «Weinbach» –
«подарунок для усіх чернівчан».
– Хіба міська рада не надає змоги
тут безкоштовно виставлятися? –
перепитував він у організаторів.
І після вітальної промови
ображено зауважив: – Я не
маю права ображатися…
Перше відкриття три роки тому в Чернівцях розпочалося
з гуцулського танцю «Аркану», тож цього разу організатори
вирішили оригінальну ініціативу перетворити на традицію.

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»,
фото автора
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Версі ї

Дощі для чернівчанки
Оксани КАШТАЛЯН є
справжнім стихійним лихом
і випробуванням. Навіть
короткочасні лякають
жінку не на жарт, бо одразу
утворюють у будинку річку …
з фекалій.

водки» Оксана перебралася жити на
кухню, яка являє собою вузенький
коридор. Спить на балках і дошках
для майбутньої підлоги. Її «ліжко»
розташоване в 50 см від газової плити.
Всі свої речі Оксана Леонтіївна тримає
у пакетах, якими завалений коридор.
Звісно, ускладнює ситуацію Оксани і
те, що мешкає вона у напівпідвальному приміщенні.
По допомогу жінка звернулася до

міської влади. Михайло Пазюк, голова
Шевченківської райради міста, послав
її до Олександра Бурака, начальника
управління житлово-комунального
господарства Шевченківського району.
– Пан Бурак із Куліковим, начальником відділу, довго з’ясовували, що
це таке у мене під підлогою, – каже
пані Оксана. Спочатку вони вирішили,
що це підземні води і треба буде роби-

теле Версі ї
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Чужий туалет у хаті без вбиральні
або Як сироту затопило фекаліями…

Ця неприємна історія сталася більше року тому. Саме тоді прорвало
каналізаційну трубу сусіда, яка проходить поруч із стіною пані Кашталян, самотньої чернівчани, яку сусіди
охрестили «казанською сиротою». Бо
немає в неї нікого, окрім пса та котів,
що прибилися до хати. Та ще купи
діток, яких навчає в дитячому садку
фізичній культурі.
Показово, що Оксана мешкає на
вул. Каспійській, 1. А сусіди, від яких
до її кімнат потрапляє вміст каналізаційних труб, живуть на вул. Хмельницького, 111.
– У кімнаті з’явилася жовта річка
з фекаліями та дощовими водами,
– тремтячим голосом, зі слізьми на
очах згадує жінка. – Я пішла до сусіда
і повідомила, що трапилося. У відповідь почула: роби, що хочеш, наймай
робітників, чисть квартиру, це твої
проблеми.
Так почалася сусідська «війна».
Через постійні «каналізаційні па-

09584

ти дренаж. Але технік із ЖРЕПу розвіяв
їхні сумніви, виливши зеленку в унітаз
сусіда. За хвилину вони побачили
зелений колір у мене в помешканні.
Завдяки тривалим наполяганням
жінки, сусіди забетонували трубу. Але
в надійності цього «трюку» ніхто не
певний. Тим паче, що санстанція дала
припис: каналізаційна труба незаконна і не повинна проходити під стінами
чернівчанки.

– Я зверталася до всіх очільників
області та міста, писала заяви на ім’я
Папієва та Михайлішина, – не може
стримати сліз жінка. – Губернатор
поставив резолюцію – Михайлішину!
і зазначив, що питання слід вирішити
негайно. А секретар міськради, своєю
чергою, запевнив, що все буде зроблене. Але й досі ніхто нічого не зробив.
Уже рік минув після «грандіозної»
комісії на чолі з паном Тимофеєвим,
яка вирішила, що каналізацію треба
перенести на присадибну ділянку
сусідів. Але жодних робіт ніхто не
почав. А потрібно лише перекрити
стару каналізаційну трубу і зробити
нову вигрібну яму. Але для цього, як
з’ясувалося, треба, щоби сусіди внесли 10 тис. грн. Сусідам же, звісно, все
це байдуже – фекаліями смердить не в
їхній квартирі. Хоча туалетом користуються саме вони, а в мене його взагалі
в хаті немає, – скаржиться Оксана.
У відчаї Оксана Леонтіївна написала листа до Азарова, і свято вірить, що
він допоможе.
Тим часом беззахисна жінка спить
на кухні, де вже провалюється підлога.
У помешканні затхло й сиро. А запах
фекалій ще й досі не зник. Тому, йдучи
на роботу, вона змушена залишати відчиненими двері до свого помешкання
і випускати з вольєра собаку, який і
охороняє її дім.
– Ось так і живу, – з розпачу сміється Оксана…

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»,
фото автора

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.
06.50,07.45 Хазяїн у домi.
07.20 Країна on-line.
07.25 Глас народу.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25,12.20,13.30,15.25 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00 Урочисте вiдкриття III Спортивного Конгресу України.
10.30 «Легко бути жiнкою».
11.05 Здоров`я.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок.
13.40 Х/ф «Того далекого лiта».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Х/ф «Синдикат 2».
16.40 Х/ф «713-й просить посадки».
18.00 Свобода вибору. Реальне
життя.
18.10 Справжня Україна.
18.35 Останнє попередження.
19.00 Жарт з М. Лукiнським.
19.30 «Хвилюйтесь, будь ласка».
Тарапунька i Штепсель.
20.50 Плюс-мiнус.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Запам`ятай.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.35 Т/с «Священник серед нас».
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

Вибори – виборами, а виживаємо самотужки

Сподівання на те, що після відставки Федорука ми нарешті розпочнемо наводити лад у своїй
хаті, виявилися марними. Вірус безгосподарності
й незграбності й далі атакує наше місто. А колишній мер як мантру цинічно повторює, що кращого
господарника Чернівцям годі й шукати. Апелюючи до громади міста, п. Федорук не може чи не
хоче усвідомити: громада вже дала оцінку його
діяльності. Барикад або масових акцій непокори,
на які так сподівався Микола Трохимович, не було
– і це красномовне свідчення істинного ставлення
чернівчан до його персони. Нагадаємо: за свого
перебування при владі п. Федорук завжди наголошував, що його політичною партією є так звана
«партія чернівчан». Але реальність, як завжди,
– дещо інше: ця «партія» виявилася химерою.
Чи не тому Микола Трохимович, як істинний
український політик, швиденько сховався за
спиною «великого дядька», тобто став великим
опозиціонером. Можна тільки уявити собі його
майбутні звершення на законотворчій ниві, але
деяким забудькуватим нагадаймо попередні здобутки «великого керманича».
Від радянських часів нашим міським владникам залишився непоганий спадок – досить
потужне і, головне, більш-менш налагоджене
господарство. Що в такій ситуації робить порядний і розумний ґазда? Усуває недоліки і розкручує
цей механізм далі. Хіба порядний ґазда паразитує
на попередніх здобутках, знищуючи вщент все
напрацьоване, а коли резерви вичерпано, починає метушитися і робити нові дурниці?
Чим гниліші опорні балки, тим краще має
бути оздоблений фасад – і не так вже й важливо,

що фасади деяких історичних будівель після так
званої реставрації нагадують циганську спідницю, а сама будівля і далі руйнується, загрожуючи
завалитися, як це сталося 2002 р. на вул. Кобилянської. І не зважаючи на всілякі тендери, за
маршрутами №3 чи №6 їздять старезні «ПАЗики»,
що періодично глохнуть на підйомах.
Безгосподарність і цілковита безпорадність
продемонстровані навіть у таких банальних речах, як вивезення сміття. Може, «Альтфатер» й
не найгірша фірма, але чому б не звернутися до
керівництва того ж Машзаводу, що й далі успішно
поставляє свою продукцію на світові ринки, або
почилого в Бозі «Металіста» – щоби підтримати
його й не дати вмерти. Невже вони не змогли б
зробити якісь там контейнери для сміття? А це
нові робочі місця, відрахування до бюджету,
зрештою, певні моральні здобутки й гордість за
самих себе. Тож виходить, що й прибрати за собою без сторонньої допомоги ми не в змозі.
Окремо – про дуже привабливий інвестиційний клімат міста, що довго тримався на
гаслі «Калинка всіх прогодує». Тільки спритніші
сусіди давно вже переманили клієнтів більш
привабливими й комфортними умовами: ринки
Одеси, Харкова, Хмельницького заткнули нас за
пояс. І сталося це тому, що наша міська влада не
спромоглася налагодити нормальне транспортне
сполучення між Чернівцями та південно-східними
областями України.
2008 року під час повені з’ясувалося, що
«Калинка» не в змозі захистити сама себе: ми
виявилися перед стихією безпорадними, як сліпі
цуценята. Постає закономірне запитання: а гроші

IНТЕР

05.25 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.
07.30,20.40,03.10 «Спорт у Подробицях».
09.10 Т/с «Таємницi слiдства 11».
11.15 «Детективи».
12.30,04.50 «Знак якостi».
13.00 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським».
14.55 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 9».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.00 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Синдром Дракона».
00.40 Х/ф «Остiн Пауерс: шпигун,
який мене спокусив».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.20 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.10,06.40,02.30,03.50 Погода.
05.15,03.20 Факти.
05.30,04.05 Свiтанок.
06.35,07.35 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.30
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.35 Надзвичайнi
новини.
10.05,16.30 Т/с «Опера».
12.35,13.00,21.20 Т/с «Прокурорська перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.30,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Факти. Пiдсумки дня.
00.25 Т/с «Кодекс честi 4».

02.35 Т/с «Кiстки 5».
03.55 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

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

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 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, 20.05, 0.15 Панно Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
19.30 Панно Кохання
20.00 Твоє здоров’я
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент

ТРК»УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.10 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Поки квiтне папороть».
11.00 Т/с «Моя велика сiм`я».
15.35 Щиросердне зiзнання.

теле Версі ї

чернівецький вибір: шило на мило?

Напередодні виборів, які, напевно, увійдуть до сучасної української
історії як найдорожчі та найбрудніші, якнайповніше виходить назовні
безпорадність нової (старої) міської влади, з якою ми, мешканці
європейського міста, співіснуємо (бо «живемо» сказати – язик не
повертається) останніх років двадцять.

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 «Чотири весiлля 2».
21.50 «Давай, до побачення».
23.20 Бойовик «Проект Альфа».
(2).
01.20 Детектив «Шалена баба».
02.45 «Територiя обману».
03.35 «Грошi».
04.25 ТСН: «ТСН. Особливе».

де? За час існування Калинівського ринку, з огляду на декларовані в ЗМІ шалені здобутки цього
підприємства, можна було б побудувати захисну
дамбу з карарського мармуру.
…Один з найкращих готелів Союзу – «Черемош» – перебуває нині в жалюгідному стані, зате
поруч виросла ціла вулиця генделиків, біля якої
ввечері страшно пройти. І незважаючи на суворі
попередження, їхні власники не поспішають
створювати найпростіші умови для відвідувачів,
хоча там немає елементарного – вбиралень!
У колишньому кінотеатрі ім. І. Миколайчука
відкривається черговий нічний диско-бар. Щоби
жилося веселіше?
А вулиця Ентузіастів і сквер біля костелу «Серце Ісуса» радше нагадують заповідники неляканих
бомжів, хоча поруч зі сквером – СБУ. Чи то нові
секретні агенти, які перепочивають на лавицях
після важких завдань?
І знов незрозуміло: чи припиняють у закладах
на вул.Ентузіастів подавати горілку хоча б на годину? Може, чернівецькій владі варто перейняти досвід інших українських міст, того ж Львова, де вже
давно обмежують продаж міцного алкоголю в часі?
Радянські традиції започатковувати грандіозні
будівництва напередодні всіляких дат чи визначних подій – як оце вибори до Верховної Ради –
успішно продовжує і нинішній очільник міста пан
Михайлішин. Кількості його добрих справ за останні декілька місяців може позаздрити Санта Клаус,
а частота згадувань його імені у ЗМІ перевершила
навіть Сталіна чи Мао Цзедуна. Хто зна, може, плановий похід школярів на щеплення теж невдовзі
проходитиме під патронатом міської влади?
У наші капіталістичні часи, коли кожна секунда ефіру вартує чималих грошей, залишається
лише дивуватися щедротам анонімних спонсорів
пана Михайлішина. Та, може, спонсорами передвиборної кампанії знову виступаємо ми, громада
міста?! І за новітньою українською політичною
традицією в єдиного джерела влади, себто народу, знову забули спитати, як витрачати наші

спільні кошти. Так і хочеться гукнути: хлопці,
спріться, зима ж бо на носі, а після виборів життя
все ж таки не закінчується!
Якщо починати добрі справи, то з чогось
малого: для початку повернути на міські вулиці
достатню кількість урн для сміття, які після терактів у Дніпропетровську швиденько прибрали, а
на нові, як завжди, коштів катма. Або ж довести,
нарешті, до ладу частину Соборної площі, яку
ремонтують так, ніби зводять нову ГЕС.
…Чернівчани добре попрацювали і тепер
мають право добре відпочити. Цілком слушна
думка. Але до чого тут витягнуті з нафталіну західні поп-зірки 70-х-80-х? Оптом дешевше? Тоді
маю надію, що на заощаджені гроші приведуть,
нарешті, в порядок хоча б одну невеличку вулицю, яка носить ім’я справді великого бургомістра
Райса і яка, до речі, зовсім поруч із центральною вулицею міста. Може, ще й залишиться на
кілька нових тролейбусів, щоби не ганьбити
Чернівці й чернівчан в очах іноземних туристів.
Пригадуєте,як оновити повністю тролейбусний
парк обіцяли нам ще напередодні 600-річчя
міста, так само як і навести лад з жахливими склопакетами у вікнах історичних будівель Чернівців?
Робота мера міста – дійсно цікава і поважна.
Тим більше дивує той факт, що попрацювавши
на цій посаді аж півтора року, п. Михайлішин,
ще досить молодий та зелений політик, активно
рветься до найвищого законодавчого органу
держави: скільки започаткованих і недороблених справ, які масштаби для справді амбітної та
креативної людини! Але виглядає так, що для
Віталія Михайловича наше місто – не більше як
трамплін у політичній кар’єрі.
Напевно, все ж таки варто одного-єдиного дня
на п’ять років, коли влада дійсно належить народу,
не довіряти своє майбутнє людям з незрозумілим
минулим, а повернути на Буковину добру традицію
обирати людей, які сформувались як фахівці та
особистості задовго до «ліхіх 90-х».

Юрій КОЛІСНИК, чернівчанин

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.
06.25,06.35,07.30,07.45 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.
07.42 Глас народу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,15.30,17.50 Погода.
09.35 Д/ф «Генний конструктор. Гентаври до столу».
10.05 Про головне.
10.30 Ближче до народу.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.20 «Надвечiр`я».
12.50 Околиця.
13.15 Х/ф «Холодне лiто 53го».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф «Синдикат 2».
18.05 Шляхами України.
18.30 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
18.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем`єр-лiга. «Шахтар» (Донецьк) - «Iллiчiвець»
(Марiуполь).
19.45 В перервi - Погода.
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
01.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.05 Т/с «Священник серед
нас».
04.40 М/с «Каспер. Школа
страху».
05.20 М/с «Сандокан».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,0
3.15 «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».
14.35,04.00 «Не бреши менi 3».
15.40 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.20 «Добрий вечiр 2».
23.25 Драма «Перетинаючи
кордон». (2).
01.50 Бойовик «Проект Альфа». (2).
IНТЕР
05.20 Т/с «П`ята група кровi».
06.50,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10, 12.30 Т/с «Земський
лiкар».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Подробицi. Неформат».
20.40 Спорт у Подробицях.
21.00 «Фестиваль: Велик а
Рiзниця в Одесi».
2 3 . 0 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
02.30 Х/ф «Термiнал».
ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.40,02.30,04.10 Погода.
05.20,03.40 Факти.
05.35 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.
09.35,19.30 Надзвичайнi новини.
10.05,16.35 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.
00.10 Факти. Пiдсумки дня.
00.25 Т/с «Кодекс честi 4».
01.30 Голi i смiшнi.
02.35 Битва нацiй.
04.15 ПроЦiкаве.
04.35 Мiранок.

18 жовтня
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.50 Подiї.
17.10,19.15,04.05 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,04.10 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Розлучення».
21.10 Т/с «Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Т/с «Життя як вирок 2». (2).
02.00 Х/ф «Шакал». (2).
04.50 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Талановиті та невдахи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Невідома
планета»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.35, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Партія Політичне
об’єднання «Рідна Вітчизна»
19.10 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Баласинович
Богдан Олександрович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Федорук Микола
Трохимович
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.05 «Час країни»
Д\\ фільм «Талановиті та невдахи»
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»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,

19 жовтня

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 0 « Тр а н с м i с i я 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
.10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.3
5,22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,
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, 8.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 8.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 8.25, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 8.40, 13.45, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
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
15.05 Т/С «Кохання, не те що
здається»
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».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Поки квiтне папо-

роть».
15.35,02.20 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Розлучення».
22.15 Т/с «Iнтерни».
23.00 Х/ф «Стiй! Або моя мама
стрiлятиме».
01.00 Х/ф «Плакса».
02.45 Ласкаво просимо.
04.30 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Талановиті та невдахи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 01.30 Д/фільм «Герої
міфів»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Пам\›ять»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.40 «Ради і громада»
19.00 «Вибори - 2012». Передвиборна агітація. Політична
партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
19.10 «Вибори-2012». Передвиборна агітація. Чулей Віталій
Михайлович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Бачинський
Віктор Теодосович
20.05 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
02.40 «Палітра»
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 «Чер-

понеділок
четвер
21.55, 00.25 «Погода»
07.55 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05 Д/с «Дивовижний
світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.45 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.05 «Пряма відповідь»

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, 21.00 Т/с «Дiффчатка».
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
15.35 УТЕТа тато!
16.15,01.00 Досвiдос.
16.40,22.40 Вайфайтери.
19.15,00.25 БарДак.
19.55 Дайош молодьож!
20.20 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.25 Ка$та.
21.50 Рай, гудбай.
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.30 Т/с «Загублена» (2).
01.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Секретний фарватер».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Журов».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,03.25,05.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Полювання на iзюбра».
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 «Крутi: смертельне
шоу». (2).
03.55 «Речовий доказ».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ
05.10 «Документальний детектив».
06.00,15.50 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.10 «Вагiтна в 16».
10.15 «Дочки-Матерi».
11.15 Х/ф «Любов Аврори».
13.20 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
02.30 «Вiкна-спорт».
02.40 Т/с «День народження
Буржуя». (2).

НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
05.55,06.45 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,01.30 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».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Щасливi разом».
20.55 Т/с «Татусевi доньки».
22.00 Парад порад 2.
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Ясновидець 4».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.15,04.10 Зона ночi.
03.20 Де ти, Україна?
04.15 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Невгамовний Пантелеймон.

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».
22.00,00.25 «Три сестри».
22.35,01.05 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
02.55 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
нівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 17.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05 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 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.05 Х/ф «Останній круїз» (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!
16.15,01.00 Досвiдос.
16.40,22.40 Вайфайтери.
18.50 БарДак.
21.25 Альо, директор?!
22.15 Слава зi Славєком
Славiним.
23.05 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.30 Т/с «Загублена» (2).
00.25 Дурнєв+1.
01.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Секретний фарватер».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.25 Т/с «Журов».
14.35 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,02.35,04.30
«Свiдок».
1 7 . 0 0 Т / с « П ол ю ва н н я н а
iзюбра».
19.30 Т/с «...I була вiйна».
22.30 Х/ф «Перший пiсля Бога».
00.40 Х/ф «Фатальна схожiсть».
03.05 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».

05.30 «Правда життя».
СТБ
05.25 Х/ф «Здрастуй i прощавай».
06.55 Х/ф «Лабiринти любовi».
08.55 Х/ф «Холодне серце».
17.45,22.00 «Вiкна-новини».
17.55 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.10 «ВусоЛапоХвiст».
01.15 Х/ф «Любов Аврори».
02.50 «Вiкна-спорт».
03.00 Т/с «День народження
Буржуя». (2).
НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Т/с «Будтато».
05.55,06.45 Очевидець.
Найбiльш шокуюче вiдео.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,01.25 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».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
15.55,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
19.55 Т/с «Щасливi разом».
20.55 Т/с «Татусевi доньки».
22.00 Україна чудес 2.
00.05 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Т/с «Ясновидець 4».
02.10 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,03.55 Зона ночi.
03.05 Зима надiї.
03.30 Країна людей.
04.00 Третя влада.
04.45,04.55 Зона ночi. Культура.
04.50 Iван Франко.
К1
07.00 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.10,01.30 Т/с «Таємницi
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.45 «Жiноча лiга».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Вечiр. Паша. Зорi».
02.55 «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.
08.00,10.05 Шустер-Live.
09.50 Школа юного суперагента.
12.20 After Live (За лаштунками Шустер-Live).
12.45,13.40,16.40 Погода.
12.50 Ближче до народу.
13.25 Зелений коридор.
13.45 Концерт до Дня Чорноморського флоту.
15.45 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Жарт з гуртом ЕКС-ББ.
17.45 Золотий гусак.
18.15 Свiт атома.
18.40 Концерт «Мамо, вiчна i
кохана».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30,23.00 КВК. Кубок Президента. Другий пiвфiнал.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.45 Особливий погляд.
00.00 Погода.
00.05 Ера здоров`я.
00.30 Твiй голос.
00.50 Футбол України.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Свiт атома.
02.00 «Нащадки» з Н. Рибчинською та К. Гнатенком.
03.00 ТелеАкадемiя.
04.15 10+10. Україна-Грузiя.
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 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.15 Комедiя «Тернер i Гуч».
14.25 Комедiя «Модна матуся».
17.10 «Вечiрнiй квартал».
19.30,03.45 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00,04.30 Комедiя «Клуб
щастя». (2).

00.05 Комедiя «Орел i решка».
01.55 Драма «Перетинаючи
кордон». (2).
IНТЕР
04.45 «Велика полiтика з
Євгенiєм Кисельовим».
07.55 «Позаочi».
08.55 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
11.55 Т/с «Земський лiкар».
20.00 «Подробицi».
20.40 «Вечiрнiй квартал».
22.35 Х/ф «Настоятель 2».
00.40 Х/ф «Коматозники». (2).
02.30 «Подробицi» - «Час».
02.55 Д/с «Жадiбнiсть».
03.40 Т/с «Завiрюха» (2).
ICTV
05.45,06.10 Погода.
05.55 Факти.
06.15 Iнший футбол.
06.40 Козирне життя.
07.25 Останнiй герой 2.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.45 Спорт.
11.50 Екстрений виклик.
12.55 Нетаємнi файли.
13.55 Дивитися всiм!
15.05 Х/ф «Конан-руйнiвник».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Термiнатор».
21.20 Х/ф «Термiнатор 2: Судний день».
01.05 Наша Russia.
02.00 Голi i смiшнi.
02.45 Х/ф «Останнiй
кiногерой». (2).
04.50 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.40,19.25,01.55 «Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,
00.20,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.1
0,10.55,13.55,16.10,17.20,17.
55,19.20,23.40,00.25,00.55,0
2.35,03.35,04.35,05.55,06.25
«Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00
,12.00,13.00,14.00,15.00,16.0
0,17.00,18.00,19.00,20.00,21.
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».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,0
6.20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.15 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 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 «Сезон відпусток»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
17.15 Познайомимось?
23.00, 2.15 Х/Ф «Собачий парк»

ТРК»УКРАЇНА»
06.00,04.50 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.00 На валiзах.
10.00 Додому на свята.
11.00 Т/с «Iнтерни».
12.10,04.10 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
13.10 Х/ф «Варенька».
15.10, 17.10 Т/с «Варенька. Випробування любовi».
19.00,03.45 Подiї.
19.20, 21.30 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi».
23.30 Х/ф «Антиснайпер». (2).
01.30 Х/ф «Дракула». (2).

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.10,08.20 Погода.
06.10 М/ф.
06.30 Крок до зiрок.
07.15 Моя земля - моя власнiсть.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.25 Кориснi поради.
08.40 Футбол України.
УТ-1.
09.00,15.30 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Золотий гусак.
09.55 Крок до зiрок.
10.35 Країну - народовi!
11.00 Ближче до народу.
11.30 Сам на сам. Н. Королевська - С. Шустер.
12.45 Караоке для дорослих.
13.35 Шеф-кухар країни.
14.25 Хто в домi хазяїн?
14.45 Маю честь запросити.
15.35 Дiловий свiт. Тиждень.
16.10 КВК. Кубок Президента.
Другий пiвфiнал.
18.20 Бенефiс Г. Вєтрова.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Точка зору.
21.55 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Кролевецькi рушники.
00.30 Екслюзивне iнтерв`ю.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Головний аргумент.
02.05 Мистецькi iсторiї. Музика
кiно.
03.10 Днiв щасливих не забудь.
Мистецькi iсторiї. О. Бiлаш.
04.10 10+10. Україна-Грузiя.
05.25 «Надвечiр`я».

«1+1»
06.00 Х/ф «Веселка».
07.45 М/ф.
08.05 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.20,10.45 М/с «Чiп i Дейл».
11.10 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
11.35 «Чотири весiлля 2».
13.05,02.50 Комедiя «П`ятдесят
перших поцiлункiв».
15.05 Комедiя «Шанхайськi
лицарi».

03.20 Щиросердне зiзнання.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 23.35 Д \\фільм «Коннект»
07.00, 14.00, 18.05, 21.55, 00.00
«Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00, 03.30 Д\\ фільм «Талановиті та невдахи»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10 Д/фільм «Принц Вільям»
17.00 «Моє рідне село»
17.35, 21.00 «Резонанс»
18.15 «Реалії»
19.00 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Політична
партія Всеукраїнське об’єднання
«Громада»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Совва Анатолій Ігорович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Шевчук Андрій
Георгійович
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.40 Д/фільм «Авіа»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 11.55 «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»
09.40, 17.55, 19.05, 23.55, 21.45
«Вільний мікрофон»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 «Біоритм»
16.00 «Караоке біля фонтана»
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17.35,04.20 Комедiя «Мексиканський вояж Степановича».
19.30,23.30 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Мiй зможе 2».
22.15 «Свiтське життя».
00.15 Драма «Останнiй
кiносеанс». (2).

IНТЕР
06.55 М/с «Вiнкс».
08.20 «Глянець».
09.20 «Школа доктора Комаровського».
09.55 «Недiля з «Кварталом».
11.00 «Свати бiля плити».
11.25 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
13.20 Х/ф «Водiй для Вiри».
16.00 «Вечiрнiй квартал».
17.55 Х/ф «Любовi всi вiки...»
20.00,02.20 «Подробицi тижня».
21.00 Х/ф «Закоханий i беззбройний».
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.15 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
03.05 Д/с «Жадiбнiсть».
04.30 «Знак якостi».

ICTV
05.35,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.05,04.55 Свiтанок.
06.55 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.30 Дача.
09.20 Дивитися всiм!
10.20 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Х/ф «Конан-руйнiвник».
15.00 Х/ф «Термiнатор 2: Судний
день».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.05 Х/ф «Термiнатор 4: I прийде рятiвник». (2).
23.55 Наша Russia.
00.55 Х/ф «Термiнатор».
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Х/ф «Роксана».

5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,00
.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,11.
15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.10,
17.50,19.20,00.25,00.40,03.25,06
.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1

2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.0
0 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03
.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50,02.20,03.30,06.20 «Тема
тижня».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд преси».
04.30 «Хронiка тижня».
04.40 «Велика полiтика».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 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 «Зорро»
16.10 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»
06.00,05.10 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Стiй! Або моя мама
стрiлятиме».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.00,04.20 Т/с «Дорожнiй па-
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17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.50 Х/ф «Покаяння» (2)

19.00 «Х-фактор 3».
00.30 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
02.20 «Детектор брехнi 2».
03.05 Т/с «День народження
Буржуя».

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 «Ханна Монтана».
16.45 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
18.45 Х/ф «Тварина».
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 «Лепрекон». (2).
01.00 Comedy Woman.
01.50 До свiтанку.

НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «Прямуючи на
пiвдень».
09.10 Х/ф «Фатальна схожiсть».
11.30 «Речовий доказ». Мисливцi
на емiгрантiв.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
12.55 Х/ф «Пастка».
15.00 Т/с «Угро 3».
19.00 Т/с «Кулiнар».
23.55 «Випадковий свiдок».
00.20 Х/ф «До смертi». (2).
02.25 «Речовий доказ».
04.15 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
05.25 М/ф «Троє з Простоквашино».
06.15 Х/ф «Людина нiзвiдки».
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».

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Останнiй акорд».
07.15 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 Раше.
12.00 ФБР.
13.00 Весiлля буде здається!
14.00 Даєш молодь.
14.50 ШоумаSтгоуон.
17.55 Україна чудес 2.
19.00 М/ф «Ронал Варвар». (2).
21.00 Х/ф «Практична магiя».
23.00 Х/ф «Змiїний полiт». (2).
01.10 Спортрепортер.
01.15 Х/ф «Полювання за
дiамантами». (2).
02.50 Т/с «Ясновидець 4».
03.35 Зона ночi.
03.40 Становлення українського
нiмого кiно.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Життя в обiймах кольорiв.
04.55 Янгол-демон.

К1
07.00,10.00 М/ф.
0 8 . 3 5 М / ф « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.15 М/ф «Олiвер i компанiя».
12.00 Х/ф «Пiдкорювачi часу».
13.50 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Грошi для доньки».
17.05 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 «Видимiсть гнiву». (2).
03.45 Х/ф «Кохання на боцi».
05.25 «Нiчне життя».
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труль 11».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00, 20.30 Т/с «Iнтерни».
16.00, 19.30 Т/с «Поки квiтне
папороть».
19.00,03.50 Подiї тижня.
22.20 «Великий футбол».
00.20 Х/ф «Антиснайпер:
подвiйна мотивацiя». (2).
02.20 Х/ф «Ед».

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, 15.35, 01.10 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 19.15 «Дольче Віта»
11.29 - «Зелений БУМ»
12.00, 22.30 Д/фільм «Талановиті та невдахи»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.05 «Міні-мікс»
17.00 «Роздуми про сокровенне»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 «Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 03.30 Д \\фільм «Авіа»
22.00 «Телелітопис краю»
00.40 «Палітра»
01.40 Х/фільм
04.30 «Акценти»

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 14.40, 18.30, 00.25
«Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50 «Світ тварин»
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, 18.00, 19.05, 21.25 «Віль-

ний мікрофон»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.20, 12.55, 20.50 «Погода»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Подружки»
15.15 Х/ф «Стара, стара казка»
(1)
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.25 «Вільний мікрофон»
18.05 «Служба порятунку 101»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Труффальдіно з
Бергамо» (1)

ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.20 М/с «Перерва».
06.45 ТЕТ 2.0.
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 «Незнайка на Мiсяцi».
10.55 М/ф «Барток пречудовий».
12.30 Х/ф «Помста дружок».
14.10 Мiстер Трололо.
15.00 FAQ. Як зняти дiвчину i т.iн.
15.10 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
17.10 Х/ф «Тварина».
19.00 Альо, директор?!
20.00 Одна за всiх.
20.40 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.40 Дайош молодьож!
22.45 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф «Спека». (2).
00.45 Дурнєв+1.
01.10 Comedy Woman.
02.00 До свiтанку.

НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
06.40 Т/с «...I була вiйна».
09.10 Х/ф «Перший пiсля Бога».
11.30 «Легенди карного розшуку». Проклята Цiлина.
12.00,03.10 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.00 Т/с «Кулiнар».
19.00 Т/с «Каменська 5».
23.00 Х/ф «Я - лялька». (3).
01.10 Х/ф «Скайлайн». (2).
02.40 «Речовий доказ».
05.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ
04.50 М/ф «Крокодил Гена i
Чебурашка».
05.30 Х/ф «Максим Перепелиця».
07.00 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
07.10 «Їмо вдома».
08.30 «Караоке на Майданi».
09.35 «МастерШеф 2».
13.30 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.55 Х/ф «Спокутування».
00.00 Х/ф «Психопатка». (2).
02.15 Т/с «День народження
Буржуя».

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Зроби менi смiшно.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Кулi.
11.15 Недiльний офiс.
12.15 Парад порад 2.
13.25 Ближче до тiла.
14.30 Т/с «Щасливi разом».
15.35 Х/ф «Практична магiя».
18.00 М/ф «Ронал Варвар». (2).
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.05 Х/ф «Помста пухнастих».
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «Еддi».
02.05 Т/с «Ясновидець 4».
03.25 Зона ночi.
03.30 Народження українського
кiно.
04.30,05.15 Зона ночi. Культура.
04.35 Ах, не говорiть менi про
любов...

К1
07.00,10.00 М/ф.
07.30 М/ф «Олiвер i компанiя».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.20 Х/ф «Пiдкорювачi часу».
12.20 Х/ф «Пес-чемпiон».
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 Х/ф «Король вечiрок 3».
(3).
02.00 Х/ф «Кохання на боцi».
03.40 Х/ф «Видимiсть гнiву». (2).
05.30 «Нiчне життя».

Передплатний індекс 09584
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ТУБЕРКУЛЬОЗ: де розумна
межа між толерантністю і
небезпекою зараження?

Туберкульоз, як і будь-яке інше інфекційне захворювання, обріс
стількома міфами, що нерідко люди бояться ситуацій, де страх перед
зараженням є абсолютно безпідставним, і водночас не убезпечуються
тоді, коли це вкрай необхідно. На жаль, таких помилок припускаються
не лише пересічні громадяни, а й керівники адмінтериторій, і
відповідальні за епідемічну безпеку служби. Про це яскраво свідчать
дві конфліктні ситуації в Чернівцях довкола лікувальних закладів
протитуберкульозного спрямування.
Містечковий «патріотизм»
проти медзакладу

Чернівецький облтубдиспансер вже кілька десятиліть розташований в центрі міста. І
кожна нова влада, яка приходить в область,
заявляє про необхідність його винесення за
межі хоча б центру. Така постановка питання
не викликає заперечень. Адже, окрім розташування в людному районі, приміщення
диспансеру не має достатніх для наявної
кількості хворих приміщень. Та й розмір
палат не відповідає сучасним вимогам. За
словами керівництва протитуберкульозного
диспансеру, функціонування закладів надалі
не можливе без виділення значних коштів
на ремонт. Крім того, сучасні методи обстеження хворих вимагають придбання та
встановлення сучасного медобладнання.
Однак навіть капітальний ремонт не дасть
змоги розвинути нові структурні підрозділи,
повідомляє сайт «Всепро».
Сплеск емоцій здійнявся у частини
чернівчан (а саме – мешканців району Садгора) тоді, коли було прийняте рішення, що
тубдиспансер перенесуть до їхнього району
міста. Для цього місцева влада вже знайшла
24 га землі на вулиці Семена Галицького.
Там хочуть побудувати обласний пульмофтизіатричний центр на 450 ліжок.
Ні те, що визначена територія віддалена від людського житла і розташована
фактично посеред поля, ні майбутні робочі
місця для місцевих жителів (і в процесі будівництва, і надалі в самому закладі – адже
середній і молодший медперсонал набиратимуть з найближчої місцевості, а також те, що

сюди змушені будуть пустити громадський
транспорт) не переконують садгірчан погодитися на це будівництво. І в цьому випадку
найбільше потрібна просвітницька робота
як медиків, так і влади, яка прийняла це рішення. А відсутність належного інформування призводить до поширення чуток і страхів.
Садгірчани бояться, що «туберкульозні»
їздитимуть до їхнього району в маршрутках
– навіть не замислюючись, скільки хворих
на відкриту форму туберкульозу легенів уже
їздять поруч з кожним з нас у громадському
транспорті. Бояться, що Садгора стане «розсадником інфекції», але не завдають собі клопоту потурбуватися, чи не більшим «розсадником» є тубдиспансер у центрі міста. Зрештою,
наполягають, аби заклад перенесли кудись
«ближче до лісу», зовсім не беручи до уваги
ставлення до цього мешканців тієї, ближчої до
лісу, території.
Такий містечковий «патріотизм», очевидно, виглядає неосвіченим середньовіччям для
фахівців у галузі фтизіатрії. Адже цілком зрозуміло, що до епідемії туберкульозу призводить не
будівництво протитуберкульозного диспансеру
в чистому полі. Епідемію спричиняє неуважність
до власного здоров’я, асоціальний спосіб життя,
а також генетична схильність організму.

Сумнівні експерименти
Чернівецької облради

Дуже подібною, а насправді – цілком
протилежною є ситуація в селі Молодія Глибоцького району. Там на базі наявного протитуберкульозного диспансеру взагалі вирішили облаштувати хоспіс. Мешканці села

Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з метою покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз,
облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
Лікує також захворювання суглобів, багаторічно незагоювані трофічні виразки ніг, фурункульоз та інші гнійні захворювання, врослий ніготь, геморой,
грибкові ураження нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук,
ніг, спини, попереку), застосовує озокерит під час лікування на прийомі та вдома. Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії,
променевої терапії та інших отруєнь).
Приймає за адресою вул.. Руська 126, КМП «Ваше здоровя», ліцензія
МОЗ Україна серія АГ №599425 ВІД 05.12.2011 р. з 14:00 до 16:00. Прийом за
домовленістю по моб. тел.: 050-507-51-38. Олександр Іванович.
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протестують проти обох закладів – і чинного,
і запланованого. Адже, згідно з нормами санепідслужби, такі заклади мають бути за межами населених пунктів. Натомість у Молодії
протягом багатьох років диспансер (а тепер
і хоспіс, який почне функціонувати, згідно з
рішенням облради, вже практично за місяць)
розташований в центрі села, за кілька десятків метрів від дитячого садка, в сотні метрів від
школи та від місцевих продуктових крамниць.
Рішення облради про облаштування хоспісу так само приймалося без згоди громади
села.
У ситуації спробував розібратися народний депутат, лікар за фахом, Сергій Шевчук,
який відвідав село в рамках робочої поїздки
до Чернівецької області. Він заявив, що має
всі підстави порушити питання про заборону
цього на рівні Міністерства охорони здоров’я,
Генпрокуратури та РНБО: «Звернуся до них
за оцінкою цієї ситуації», – пояснив нардеп.
Насамперед, за висновком нардепа, який
є Міністром охорони здоров’я Опозиційного
уряду, влаштовувати хоспіс для хворих на
туберкульоз – неправильно з точки зору медичної етики. Адже хоспіс – це «передпокій
моргу», місце, де невиліковним хворим надається можливість відійти у кращий світ гідно,
зменшивши їхні фізичні та душевні муки. Називати невиліковними хворих на туберкульоз
– неетично, адже туберкульоз – виліковний!
Тож сумнівним є взагалі експеримент з реорганізації протитуберкульозного диспансеру в
хоспіс для хворих на туберкульоз.
Розташування такого закладу в центрі
села поруч із школою та дитсадочком теж
породжує безліч питань. Окрім того, присутні
на зустрічі народного депутата з громадою
представники сільради підтвердили: з питання облаштування хоспісу в селі сільрада
не приймала жодних рішень.
Усі ці порушення, а також звернення від
мешканців села з підписами дають підстави
народному депутатові відстоювати інтереси
громади.
Свого часу проблему неприпустимості
розташування лікувальної установи такого
типу поблизу дитячих дошкільного і навчального закладів порушували вчителі Молодійської школи. Та, як зазначили учасники
зустрічі з народним депутатом, працівники
тубдиспансеру одразу попередили, що відмовлять вчителям у проходженні рентгенологічного обстеження. «Їдьте, мовляв, до району». І цього разу на зустріч учителі прийти не
наважилися: уповноважили одного з місцевих
жителів говорити від свого імені. Зате ніщо
не зупинило дітей, яких на зустріч прийшло
зо два десятки. Вони розповіли, що на перервах бігають через дорогу за булочками до
крамниці, де нерідко зустрічають пацієнтів
тубдиспансеру…
Сергій Шевчук оперативно з’ясував, що
хоспісів подібного спрямування в Україні немає,
тобто Чернівецька облрада прийняла поспішне
рішення про сумнівний експеримент в області.
Питання скасування цього рішення вже порушував у обласній раді депутат Іван Мунтян.
Іноді перипетії навколо туберкульозу і
боротьби з ним складаються дуже химерно. За
гектарами територій, корпусами приміщень
і сотнями ліжко-місць втрачається бачення
власне хворого і процесу його лікування. То
суспільство не вірить у добрі наміри влади
і офіційної медицини, то влада й медицина
своїми рішеннями самі позбавляють себе довіри суспільства. Прикро, що в обох випадках
це лише на користь епідемії.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

На Буковині – сказ:
від початку року вже 10
випадків

Йдеться не про виборчі перегони, а про гостре
інфекційне захворювання. Небезпека його в тому, що
хвороба невиліковна. На сказ хворіють не тільки дикі
звірі, а й домашні тварини. Періодично, а найчастіше
навесні та восени, виникають спалахи сказу.
– У домашніх тварин при перших проявах хвороби
змінюється поведінка: агресивні тварини стають лагідними, спокійними та байдужими, а спокійні – агресивними, – розповідає Ірина КОВАЛЕВСЬКА, завідувачка
відділу особливо небезпечних інфекцій обласної СЕС.
У нашій області, як повідомила пані Ірина, останній
випадок сказу серед людей був понад 25 років тому,
однак загроза нових випадків існує постійно.
А от серед тварин, як диких, так і домашніх, випадки сказу реєструються постійно. Від початку року
зафіксовано вже 10 випадків цієї недуги – у Хотинському, Новоселицькому, Вижницькому, Заставнівському,
Сторожинецькому, Глибоцькому, Путильському районах і один випадок у Чернівцях. Сказ виявляли у собак,
котів, лисиць і куниць.
Зараження на сказ – і тварин, і людей – відбувається під час укусу, а також коли слина хворої тварини
потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри чи слизові
оболонки. Нині ще не знайдені ліки від сказу, та існує
так зване антирабічне щеплення для попередження
недуги. Тривалість курсу залежатиме від результатів
спостереження за хворою твариною протягом 10 днів.
Тож тварину не вбивайте, а ізолюйте її для спостереження. І, головне, не зволікайте та швидше звертайтеся до лікарів, вони проконсультують і за необхідності
нададуть медичну допомогу.

Вл. інф.
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Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього Союзу в Другій
Світовій війні. В нашому проекті – «Знати, щоби не помилятися» – те, чого немає в
офіційних підручниках, але про що розповідають архівні документи.

УПА – представники «заприязнених народів»
Нинішньої осені відзначаємо 70 років створення
Української Повстанської Армії (УПА). У ній служили
не лише етнічні українці, а й узбеки, таджики, грузини,
вірмени, азербайджанці, татари тощо. Впродовж деякого
часу в УПА існувала навіть російська сотня. Воювали люди
різного етнічного походження під своїми національними
прапорами, їх об’єднувало гасло «Воля народам, воля
людині!». Тому 70-річчя УПА відзначатимуть на день
Святої Покрови не лише етнічні українці.

Початок: польські,
радянські, українські
партизани – одні
проти одних та
проти німецьких і
радянських вояків

Власне, дата ця є цілком умовною.
Повстанська армія створювалася не за
якимось окремим наказом. Вона виникла у дуже складних умовах наростання
народного опору політиці гітлерівських
окупантів на Волині і кривавого протистояння різних політичних сил. Волинь
і Полісся, окуповані гітлерівцями влітку
1941-го, були ідеально придатними до
партизанської війни. Великі лісистоболотисті масиви, нерозвинута дорожня
мережа дозволяли партизанам ховатися
від ворогів і завдавати їм несподіваних
ударів.
Недарма у 1942 р. у Поліській котловині під машкарою партизанів діяли підрозділи радянських чекістів, які
вели розвідку у глибокому німецькому
тилу й влаштовували там диверсії та
терористичні акти. А польське підпілля
створювало свої партизанські загони,
які розпочали боротьбу за відродження
Польської держави із включенням до
її складу західноукраїнських земель.
Польські та радянські партизани навідувалися до українських сіл, щоби
розжитися продовольством. А до них
там уже побували представники окупаційної адміністрації, вигрібши все,
що тільки могли. Селянам не вистачало
їжі для власних родин, і годувати всіх
охочих вони не збиралися. Тому почали
створювати загони самооборони та відганяли від своїх домівок спраглих поживитися плодами їхньої праці. Збройні
сутички вартували їм чималих жертв.
Час був об’єднувати сили опору. За
таку справу взялася бандерівська ОУН,
яка готувалася до «національної революції». Сам Степан Бандера ще з літа
1941 р. був ув’язнений гітлерівцями, а
підпільною роботою в Україні займалися
його соратники. Один з них, Микола
Лебедь, доклав чималих зусиль для
створення УПА. Тут слід зазначити, що
назва «Українська Повстанча Армія» народжена не бандерівцями. Відразу після
нападу гітлерівців на СРСР українські

націоналісти, пов’язані з емігрантським
урядом УНР, створили «Поліську Січ».
Вона вступила в бої з червоноармійцями
та чекістами, що відступали. Згодом
гітлерівці розігнали «Січ», але частина
її членів зі зброєю відійшла в ліси і розпочала боротьбу з окупантами. Командував ними Тарас Бульба-Боровець, який
і назвав свої формування «Українською
Повстанчою Армією». А члени мельниківської ОУН створювали власні збройні
сили, що перебували у глибокому підпіллі й чекали сигналу для виступу. Їхні
конкуренти з бандерівської ОУН діяли
активніше: вже наприкінці 1942-го і на
початку 1943 рр. вони організували
перші відділи УПА на Волині й Поліссі, а
від літа 1943 року розпочали створення
збройних формувань і в Галичині (назву
УПА вони взяли пізніше). Вояки нової
УПА нападали на німецькі гарнізони, а
також вступали в сутички з радянськими і польськими партизанами.

У лісах збиралися не
чужинці, а однодумці…

Бандерівці вирішили об’єднати всі
українські збройні формування в єдину
УПА, й силою залучали до себе «бульбівців» та «мельниківців». Пролилося
чимало української крові. А повстанським сотням і куреням катастрофічно
не вистачало досвідчених командирів.
Адже на західноукраїнських землях
під польською окупацією до 1939 р.
переважній більшості українців був закритий доступ до польських військових
училищ: Варшава не хотіла готувати
кадри професійних військовиків з тих,
кого не вважала лояльними до себе.
Тож де було взяти фахівців військової
справи для Української Повстанської
Армії? Відповідь лежала на поверхні –
у німецьких таборах для радянських
військовополонених або в самих німців.
Мільйони червоноармійців та командирів потрапили до німецького
полону у 1941-1942 рр. Вони масово
гинули від голоду, холоду, епідемій.
Аби вижити, частина військовополонених погоджувалася на співпрацю з
окупантами і вступала у створені ними
збройні формування. Більшість потрапляла до батальйонів допоміжної
поліції, так званий «шуцманшафт». Їх

організовували за національною ознакою і використовували для боротьби
з партизанами, охорони шляхів сполучення, проведення репресій проти
мирного населення. Такі батальйони
кинули і проти українських повстанців.
Українці вступали в контакт з «батальйонцями» і пропонували їм переходити
на свій бік. Колишні полонені ненавиділи гітлерівців і, бувало, погоджувалися
на такі пропозиції. В УПА з’явилися «курені заприязнених народів». Куренем,
що складався з кількох сотень, українці
називали батальйон і він був головною
тактичною одиницею повстанської
армії.

своєю національною символікою, команди там подавалися їхніми мовами.
Спілкуючись з українцями, їхні бійці
дізнавалися багато про нашу культуру,
народні звичаї та традиції. А українці
уважно придивлялися до традицій
своїх нових бойових побратимів. Коли
в боях з окупантами гинули люди різного етнічного походження і конфесійної
належності, українці старалися ховати
їх з дотриманням усіх звичаїв і обрядів
народу, до якого належав загиблий.
Тоді на Волині можна було побачити
поруч хрест на могилі християнина і зображення півмісяця й зірки над могилою
мусульманина – стрільця УПА.

більшого це були українці, насильно
мобілізовані і відправлені на Схід. А
наприкінці 1943 – на початку 1944 рр.
серед повстанців опинилася і певна
частина солдатів вермахту. Потрапивши
в радянське оточення, вони намагалися
врятувати своє життя в лавах повстанців, що вели боротьбу проти радянської
влади. Радянські історики вважали, що
влітку-восени 1944 р. в УПА було понад
300 німців – усіх їх зараховували до
числа «інструкторів гітлерівських спецслужб». Інструктори були й насправді:
документально зафіксована наявність
в УПА німецьких радистів, що забезпечували передачу розвідданих, зібраних
повстанцями, своєму командуванню. За
німецьку зброю і боєприпаси.
Від самого зародження УПА повстанцям не вистачало кваліфікованої
медичної допомоги. Тому вони намагалися знайти лікарів, де тільки була
можливість. З цією метою проникали у
створені окупантами єврейські гетто й
визволяли звідти фахівців, переправляючи їх у свої польові шпиталі. Дехто
з євреїв служив також у повстанській
розвідці.

Дружина Шухевича
врятувала єврейську
дівчину
Відомий дослідник історії УПА Петро
Мірчук вважав: на початок 1944 р. у
повстанській армії нараховувалося 50
власних куренів з 80 тисячами вояків і
15 куренів заприязнених народів, у яких
воювало до 20 тис. чол. Підтвердити ці
дані неспростовними документами неможливо, тому й існують різні оцінки.
Частина дослідників вважає, що в УПА
служило не більше 2 тис. неукраїнців і
майже всі вони з приходом Червоної Армії на західноукраїнські землі розбіглися. Серйозних документів на підтвердження таких поглядів теж немає. Адже
в умовах партизанської війни далеко не
все можна було задокументувати.
Навіть спецслужби Німеччини та
СРСР, які мали розгалужений апарат
і великі архіви, по-різному оцінювали
чисельність УПА. Німці вважали, що у ній
налічувалося від 90 до 200 тис. бійців.
Радянська розвідка оцінювала чисельність УПА, разом з кущовими самооборонними відділами та озброєним підпіллям, у 300 тис. осіб. Число мінялося:
кількість вояків УПА то помітно зростала
внаслідок притоку добровольців і примусових мобілізацій, то внаслідок утрат
і дезертирства значно скорочувалася.
Червона Армія у 1944-45 рр. мобілізовувала на Заході України 750 тис. чол.,
в т.ч. й вояків УПА.
Деякі курені УПА існували зовсім недовго, інші пройшли чималий бойовий
шлях. Серед них були й курені заприязнених народів. Вони користувалися

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – земельна ділянка за кадастровим №7321082700:01:006:0624, загальною площею 0,0929 га, що є власністю
Телегуз І.О. (м. Чернівці, вул. Руська, 287А/16, код 2173420774), Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку
серії ЯД № 076415 від 01.08.2007р. Місцезнаходження майна: с. Коровія, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. Незабудована земельна
ділянка з функціональним призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
З рівним рельєфом, наближеними мережами електропостачання, газу.. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 130438,45
грн. (без ПДВ) (договір № 2612104 від 08.08.12) Гарантійний внесок – 6521,92 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:ПАТ „Укрсиббанк”, м. Чернівці, вул. Головна, 119; Гаращук А.Б., м. Чернівці, вул. Заньковецької,
6/10; Білічук В.І., Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Г. Артемовського, 21; Чоботар А.В. Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с.
Маморниця, вул. Гончара,2; Грендей З.Д., м. Чернівці, вул. Драгоманова, 9/4.По лоту обмеження на використання загальні визначені
законодавством правил землеволодіння. Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”,
МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для
філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 29 жовтня 2012 р. об 15:00 год.
за адресою: с. Коровія, Глибоцького р-ну, Чернівецької обл. в приміщенні сільської ради. Остаточний термін подачі заяв 29 жовтня
2012 р. до 14:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт по лоту №1, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій
області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463 одержувач: Першотравневий 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.

відпочинкові

Версі ї

Бандера і «Бандьєра
росса»

До УПА радянські військовополонені потрапляли і безпосередньо з таборів,
звідки їх визволяли повстанці. Частина
звільнених долучилася до збройної
боротьби. Але не тільки радянські полонені опинялися в лавах УПА. До таборів на території Галичини гітлерівці
завозили захоплених у полон солдатів
і офіцерів деяких західноєвропейських
армій. Окремим з них удавалося втекти,
і серед повстанців могли з’явитися, наприклад, голландці. Потрапляли до УПА
й італійці з експедиційного корпусу, відправленого фашистським диктатором
Муссоліні на Східний фронт. Коли 1943
року фашистський режим в Італії було
скинуто, гітлерівці почали репресувати
своїх недавніх союзників, й італійські
солдати тікали в ліси, де опинялися в
лавах українських повстанців. Були серед них вихідці з робітничих родин, які
з дитинства пам’ятали бойову пісню італійських соціалістів «Бандьєра росса»
(«Червоний прапор»), і співали її своїм
українським побратимам. Повстанцям
вона сподобалася мажорною мелодією і,
особливо, словом «Бандьєра». Сільські
хлопці, що не володіли італійською,
казали: «Ти диви, навіть там знають
нашого Бандеру!».
Потрапляли до УПА і деякі військовики інших союзних з Німеччиною
армій – угорської чи словацької. Зде-

Комуністична пропаганда постійно
звинувачувала «бандерівських бандитів» у «звірячій ненависті до людей
інших національностей». Особливо
акцентувалася участь українських
націоналістів у масових убивствах
єврейського та польського населення.
Частина етнічних українців й насправді
взяла участь у знищенні євреїв гітлерівцями, за що проклята навічно. А інша
частина рятувала нещасних, ризикуючи власним життям. Навіть дружина
командувача УПА Романа Шухевича
особисто врятувала єврейську дівчину
від неминучої смерті. Чимало українців
рятували своїх польських друзів у період
взаємної польсько-української різанини,
але й частина поляків надавала допомогу
мирним українцям, що шукали порятунку
від убивць з білими орлами на конфедератках. Правду необхідно знати всю, не
оминаючи найчорніших сторінок історії.
Аби вони не повторювалися.
Були серед українців активні ксенофоби та антисеміти, як були такі ж і
серед поляків, росіян чи представників
інших національностей. Злочини окремих
людей не можна переносити на весь український національно-визвольний рух. Як
злочини окремих червоноармійців і офіцерів – на всю Червону Армію. У боротьбі
УПА проти Гітлера і Сталіна брали участь
тисячі людей, в тому числі не лише етнічні
українці. І про це варто пам’ятати.

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ
№ 1 - будинок № 154, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Вільшини, загальною площею 348,4 кв. м, житловою площею 124,60 кв. м та земельна
ділянка за кадастровим номером 7310136900:68:003:0028, площею 0,1000 га, що розташована за адресою м. Чернівці, вул. Вільшини, 154, і є власністю
Величко В.Д. (м. Чернівці, вул. Вільшини, 154, код 2252312695). Будинок складається з 6 житлових кімнат, ручна помпа І, вигрібна яма ІІ. Матеріал
забудови цегла. Колонка питна 1, металеві труби, вигрібна яма, бетон 11. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Майно належить боржнику на підставі наступних правовстановлюючих документів:
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії виданого 02 квітня 2007 року виконавчим комітетом Чернівецької міської ради на підставі рішення
виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.03.2007 року №231/5, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 334957,
виданий Чернівецькою міською радою Чернівецької області, 17 червня 2008 року. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 965376,00грн. (без ПДВ)
(договір № 2612079від 04.07.12) Гарантійний внесок – 48268,80 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:
ПАТ «БМ Банк», м. Чернівці, вул. Головна,189 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 29 жовтня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська, 2А
Остаточний термін подачі заяв 29 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. Ознайомитися з
майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098
383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці,
вул. Кишинівська, 2А.
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Гороскоп на тиждень
Починається період оновлення: попрацюйте над
попередніми помилками й не наробіть нових. Будьте
обережні з обіцянками: обіцяйте тільки те, що зможете

«Колекція Габсбургів» переїхала до Чернівців

ОВЕН

виконати. Майте почуття міри, щоби потім не шкодувати
про втрату добрих стосунків з оточенням. Приділіть увагу
сім’ї: зробіть з дітьми уроки, відвідайте батьків.

ТЕЛЕЦЬ

Ваші стосунки набудуть нових відтінків. Якими саме
вони будуть, залежить від вас: не забувайте, що саме ви
– художник свого життя й творець своєї долі. Не звинувачуйте оточення в своїх негараздах, а пошукайте причини
у власних вчинках. Не забувайте чинити стосовно інших
так, як хочете, щоби чинили стосовно вас.

БЛИЗНЮКИ

Відбудеться подія, яка в перспективі суттєво змінить
ваше життя на краще. Підготуйтеся до неї ретельно,
чітко все розплануйте, усуньте будь-яку можливість
випадковості. Найкращий експромт той, що підготований заздалегідь! Тиждень вимагає розсудливості й
зосередженості.

РАК

Саме час навести лад на робочому столі, зробити
генеральне прибирання вдома, помити авто. Вчіться
думати наперед, а не дивуватися тому, що вже відбулося. Якщо зараз розставите фігури на шаховій дошці й
вдало зіграєте, вже невдовзі зможете розраховувати на
більш серйозну гру за ще більш вагомим результатом.

ЛЕВ

Не займатеся кількома справами одночасно, інакше
наробите помилок. Зосередьтеся на чомусь окремому, але
найбільш важливому для вас, тоді все обов’язково вдасться.
Менше говоріть і більше слухайте – люди відкриються з нового боку. Щоби не витратити зайвого, купуйте лише те, що вам
справді необхідне.

ДІВА

Один із найкращих тижнів у році, щоби прийняти
доленосне рішення й почати рух у новому напрямку.
Можете сміливо замовляти річ, якої давно хотіли, робити
рішучий крок у стосунках, які вже тривають достатньо
давно. Кінець тижня більше підходить для роботи, ніж
для відпочинку, – будьте уважними й наполегливими.

А також приватні книгозбірні Відня, Мюнхена й Праги
Одна з найстаріших
книгозбірень України – наукова
бібліотека Чернівецького
національного університету ім. Ю.
Федьковича – відзначила 160-ліття.
За цей час з першої бібліотеки на
Буковині, яка мала в своєму фонді
півтисячі книг і кілька десятків
періодичних видань, вона стала
однією з найбільших у Західній
Україні.
Перші бібліотекарі
працювали на
власному ентузіазмі

Усередині ХІХ століття Європою прокотилася хвиля меценатства й підтримки
публічних книгозбірень. Не стала виключенням і Буковина: 1852 року за кошти
меценатів тут створили першу бібліотеку.
Саме тоді з віддаленої провінції Буковина
стрімко набула статусу перспективних
земель Австрійської імперії, і цей загальний розвиток відбився й на науковій
бібліотеці. Їй допомагали чимало відомих
далеко за межами краю меценатів. Опікувався цим і місцевий поміщик Михай Зотта,
зусиллями якого поповнювалися фонди
не лише бібліотеки, а й крайового музею.
Серед ентузіастів, які всіляко підтримували книжкову справу, – майбутній
директор Львівської консерваторії, відомий піаніст, учень Фредеріка Шопена,
шанований чернівчанин Карл фон Мікулі.
Він передав бібліотеці всю виручку від
своїх концертів зими 1850/1851 року –
1030 флоринів. На той час це були дуже
великі гроші.
Перша чернівецька публічна
бібліотека розташувалася в будинку на вул. Панській, 41. Обслуговували читачів тут двічі на тиждень.
Але це були не штатні бібліотекарі,
а ентузіасти книжкової справи,
готові працювати на громадських
засадах.

Бібліотеку поповнювали
приватні книгозбірні

Наприкінці позаминулого століття
в крайовій публічній бібліотеці майже
не було книг українською мовою, за винятком кількох десятків примірників,
подарованих професором Львівського
університету, письменником Яковом
Головацьким.
З відкриттям у Чернівцях університету
в жовтні 1875 року Крайова бібліотека
Буковини стала університетською. Тоді
фонди бібліотеки налічували 15544 примірники. За два десятиліття громаді Чернівців удалося збільшити їх у 30 (!) разів.
Уряд Австро-Угорщини виділив бібліотеці
гроші на придбання необхідної для студентів літератури. За ці кошти закупили
приватні бібліотеки у Відні, Мюнхені,
Празі, і вже наприкінці 1875-го університетська бібліотека налічувала понад 31
тисячу томів.
Зберігся журнал обліку запитів
читачів,д
 атований1
 875р
 оком.
Він акуратно заповнений каліграфічним почерком і містить прізви-

Серед небагатьох артефактів, які є свідками становлення
наукового закладу і які нині є у вільному доступі, – печатка університетської бібліотеки австрійської доби.
Вона зберігається у фондах Чернівецького краєзнавчого
музею й розміщена в експозиції, присвяченій історії Буковини за часів Австро-Угорщини.
ща перших читачів:професорів,
с тудентів університету.С
 еред
книжок,які читали– праціз права,
класичних мов,ф
 ілософії,м
 атематики.О
 днез перших замовлень
– праці Аристотеля.
Від цісарської родини Чернівці отримали так звану «колекцію Габсбургів»,
200 книг передав Михай Зотта, який підтримував бібліотеку від часів її створення, поповнювали книгозбірню й тодішні
професори університету. Особливе місце
серед них належить першому ректору
Чернівецького університету Костянтину
Томащуку. Подарована вдовою ректора
«Бібліотека Томащука» налічувала 2249
томів, 81 підшивку й 51 таблицю.

Унікальна печатка
наукової бібліотеки
часів Австрії
збереглася донині

На початку ХХ століття активно запрацювала власна університетська друкарня, поповнюючи фонди бібліотеки. Це
стало черговим поштовхом до розвитку
бібліотечної справи. Цим періодом датовані праці видатних істориків Раймунда
Фрідріха Кайндля, Йоганна Полека, знавців слов’янської філології Омеляна Калужняцького, Степана Смаль-Стоцького,
румунського мовознавця Секстіла Пушкаріу, австро-румунського історика Даніеля
Веренка, математика Ганса Гана, правознавця Євгена Ерліха.
Наукову бібліотеку очолювали
інтелектуали. До прикладу, з 1903

р. посаду директора обіймав Йоганн Полек – професор філології,
краєзнавець, високоерудована
людина, поліглот. Й. Полек досконало володів вісьмома мовами:
німецькою, англійською, французькою, італійською, чеською,
польською, російською, румунською.
Новий період в історії Чернівецької
наукової бібліотеки почався з Першою
світовою війною, подальшими революцією та геополітичним переділом. У 1918-му
книгозбірню перейменували на Бібліотеку
румунського університету ім. Кароля ІІ.
Довідка. Нині загальний фонд
Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича налічує понад 2,6 млн. примірників. Бібліотека здійснює книжковий обмін із бібліотеками 24-х
країн світу, серед яких США, Англія,
Канада. «Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань» і фонд «Буковинензія» Наукової бібліотеки ЧНУ
ім. Ю.Фдьковича розпорядженням
Кабміну визнано науковим об’єктом,
який становить Національне надбання. Окремий підрозділ Наукової бібліотеки ЧНУ – «Австрійська
бібліотека». В її фонді 10 тис. книг
німецькою мовою з історії, економіки,
юридичних наук, філософії, релігії,
літературознавства, довідкова література, аудіо-відео матеріали.

Оксана ПЕЛЕХ, науковець
Чернівецького обласного
краєзнавчого музею

ТЕРЕЗИ

Ваше матеріальне становище тепер не надто стабільне, тож не дозволяйте собі витрат під впливом настрою.
Оточення не завжди погоджуватиметься з вашою думкою,
тому або підготуйте вагомі аргументи, або будьте готові
прийняти іншу позицію.

СКОРПІОН

Ейфорія від позитивних подій минулого тижня надихатиме на нові звершення. Проте обачність і виваженість
у вчинках не завадять. Сміливо втілюйте творчі задуми,
висловлюйте нові ідеї, але вкладати гроші в сумнівні
справи поки не слід. Дослухайтеся до порад друзів:
цього тижня вони будуть вельми доречними й слушними.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень релаксації, нових знайомств, цікавих зустрічей і гарного настрою. Привітайте друга з іменинами,
зустріньтеся з однокласниками, підіть на вечірку. Не
сидіть на місці, рухайтеся, спілкуйтеся. Можете навіть
вирушити у подорож – гарних вражень від поїздки вистачить ще на кілька місяців.

КОЗЕРІГ

Намагайтеся уникати двозначних ситуацій, одразу
розставляйте всі крапки над «і». Висловлюйтеся чітко й
зрозуміло, не говоріть за спиною про інших те, чого не
можете сказати в обличчя. На роботі будьте уважними до
документів, які підписуєте, не конфліктуйте з колегами
і не сперечайтеся з керівництвом.

ВОДОЛІЙ

Вас можуть підштовхувати до вибору, нав’язувати почуття провини, обов›язку. Робіть такий вибір тільки тоді,
коли цілковито впевнені в тому, що він правильний. Цього
тижня краще не покладатися на інтуїцію, а проаналізувати
факти. Тверезий погляд і холодний розум – саме те, що вам
знадобиться нині.

РИБИ

Ваші друзі чекають від вас підтримки: вислухайте й порадьте, поділіться оптимізмом і впевненістю в завтрашньому
дні.Якщосередтижняпочуватиметесязле,побудьтекількаднів
удома – це дозволить відновити сили і не захворіти серйозно.
За цей час встигнете зробити в оселі багато корисного, на що
постійно бракує часу.
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Іван Бутняк: «У Театрі ляльок – як після хороших
виборів: усі очікують якихось змін на краще»
Перемога у чотирьох номінаціях – такий
результат Чернівецького обласного театру ляльок на
нещодавньому третьому Всеукраїнському фестивалі
«Лялькова веселка-2012», що проходив у Запоріжжі.
Виставі Руслана Неупокоєва за твором Корнія
Чуковського «Лікар Айболить» дісталися перемоги
в номінаціях «краща режисура» та «сценографія».
Відзначено і артистів театру: Тараса Козловського – за
кращу чоловічу роль на фестивалі та Івана Бутняка –
за кращу чоловічу роль другого плану.
До речі, про Івана… Його відтепер офіційно
актором Театру ляльок називати не зовсім вірно.
Адже у вересні він замінив тут Руслана Неупокоєва на
посаді режисера.

приходять на роботу…
– Невже досі тут так кепсько було, з
попереднім керівництвом? – дивуюся я.
– Ні, не кепсько! – заперечує одразу
ж Іван. – Усе було гаразд. Але не більше
того. Було замало творчого настрою. Усе
перетворилося на рутинну роботу. Коли у
вересні відбулися усі ці зміни, я єдине, що
сказав своїм колегам: «Давайте зробимо
з цього театру… театр!» Більше нічого!
Просто якісь речі з часом повипадали з
театру…
Зараз глядачі активніше відвідують театр. Років десять тому
їх було набагато менше. Серед
молодих батьків поширилася
тенденція щонеділі влаштовувати для дітей культпохід до Театру
ляльок. Зручний час (12-та го-

акторів).
– Він не є поганим! – каже Іван. – Проте в Європі більше поширена планшетна
лялька,колинастоліактори,неховаючись,
оживлюють її у відкритому плані. Або маріонетки... Усе залежить від конкретного
рішення режисера. Тобто, європейці почали експериментувати з ляльками раніше
за нас.

«Зрештою, я став
на бік щуриків…»

Більшість вистав у нинішньому репертуарі театру (відсотків 90) – ширмові. Проте,
наприклад, у мюзиклі «Лікар Айболить»
використовується вже змішана техніка,
там є тростинні (коли актори ховаються за
ширмою)герої–Айболить,Бармалей,Робінзон, – а крім того, персонажі, які з’являються

Цього року Театр
ляльок зустрічатиме
глядача з особливим
настроєм

– Фестиваль у Запоріжжі не такий
відомий і престижний серед лялькарів, як, наприклад, міжнародні фестивалі «Золотий телесик» у Львові,
«Інтерлялька» в Ужгороді чи «Аніма»
у Харкові, – привідкриває фестивальну
завісу новий режисер чернівецького
Театру ляльок Іван Бутняк. – Проте
сюди з’їжджаються усі наші театри,
в рамках фестивалю студентськими
роботами представлені ляльково-анімаційні школи країни – харківська,
київська та дніпропетровська. Тобто, це
такий собі «домашній» фестиваль, де усі
одне одного давно знають. Традиційно
сильні театри тут не надто напружуються, привозять сюди «рядові» вистави.
Від решти – теж нічого особливого не
очікують…
«Поселили нас на острові
Хортиця. Козаки там є, зранку
бігають, у шароварах. Один з
наших акторів уранці вийшов на
розминку – він їх бачив…»
– Ми ж цього року приїхали сюди з
особливим настроєм. Адже у нас в театрі
– як після виборів. Хороших виборів… Усі
очікують якихось змін на краще. Тож ця
дещо несподівана (і не лише для нас!)
перемога на фестивалі ще більше підлила масла у наш театральний внутрішній
вогонь. Адже журі тут – серйозне, компетентне, – каже Іван.
– Актор любить, коли його хвалять, – додає він. – Головне, щоби не
перехвалювали. В нас склалася зараз
досить унікальна і гарна ситуація. Усі
в творчому тонусі, готові працювати
в нових напрямках. Керівництво до
нас налаштоване гармонійно, готове
вмикати нам зелене світло, щоби театр
трішечки реформувати…

Антон Сисюк і Олексій
Григорчук гратимуть
у ляльковому театрі

Окрім режисера, в театрі змінився і
керівник музичної частини. Робота Євгена Столяра є надзвичайно важливою,
тому що музики і співу в Театрі ляльок
багато.
А ще лялькові лави поповнили колишні драмтеатрівці – Антон Сисюк та
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Олексій Григорчук.
– З Антоном та Олексієм я колись в
одній гримерці сидів і вуса клеїв, – жартує
Іван Бутняк. Адже він встиг протягом 2,5
року пограти й на сцені драмтеатру ім.
О.Кобилянської. – І от наша доля знову
зійшлася. В нашій трупі зараз одинадцятеро артистів. Дуже багато молоді.
Не випускників свіжих, а артистів, які
мають уже певний досвід, проте які ще
дуже багато хочуть від життя і від нашого театру. Тобто, вони сюди не просто

дина), цілком демократичні ціни
(10 гривень)… Тому зали в нас
зазвичай майже повні.
За його словами, чернівецький Театр
ляльок, як і більшість українських театрів,
упродовж останніх десяти років рухався
у пострадянській естетиці. Тобто, з переважанням у репертуарі ширмових вистав
(коли демонструються рукавичні чи тростьові ляльки, вистави з ними найчастіше
відбуваються над ширмою, що закриває

«відкрито», по-сучасному.
За словами Івана Бутняка, цього сезону в театрі заповнюватимуть прогалини в
репертуарі для маленького глядача, а з наступного – візьмутьсяй занові творчі експерименти. Щоби привабити до театру зовсім
іншого, дорослішого глядача. Тим паче що
подібні спроби робив і попередній режисер
–РусланНеупокоєв.Згадаймолишеньйого
зовсім не дитячі «Тіні забутих предків» за
твором Михайла Коцюбинського!

УВАГА! Чернівецький театральний проект
шукає назву та учасників!
– В Чернівцях існує вже аж чотири театри, а також
численні різноманітні навколотеатральні гуртки, студії
та угруповання, напівпрофесійні або зовсім аматорські,
– розмірковує Іван. – Добре було б організувати в цьому
місті якийсь оригінальний чернівецький театральний
проект. Щоб це був спільний проект чернівецьких театральних закладів і товариств. Тобто, організувати десь
імпровізовану сцену, де щотижня можна було б влаштовувати різноманітні 10-15-хвилинні театральні перформанси: під вірші, гітару, чи моновистави… Хай таких
вечорів буде навіть небагато… Нічого страшного! Їх буде
стільки, скільки у Чернівцях є театральної потужності.
Іван каже, що подібні «витівки» регулярно відбуваються у великих театральних містах: Києві, Харкові,
Львові… І справді, он художники влаштовують спільні
виставки, музиканти беруть участь у різноманітних
сейшенах, літератори збираються на спільні читання…
А актори у Чернівцях сидять «по власних норах». Невже цьому місту забракне сміливців, які не побоялися б
якось «розім’ятися» поза основною сценою? Не секрет,
що багатьом з них хотілося б якось вихлюпнути свою

креативність, творчість, адже не завжди репертуарна
політика рідного театру дає змогу це зробити.
– Я думаю, кожен актор має що сказати глядачу, і має
сміливість це зробити, – каже Іван. – Адже що за актор
– без сміливості? Я не кажу про нахабство, коли зі сцени
все що завгодно можна казати, ходити голим, матюкатися… Сміливість – це показати себе зсередини, подивитися
в очі глядачу, не ховаючись за личину персонажа. До речі,
в Європі це розповсюджена тенденція, там діє багато камерних театрів, де актор зближується з глядачем.
– До нас іноді приїжджають на гастролі інші театри,
можливо, хтось із трупи хотів би презентувати себе тут
в іншій іпостасі… Або творчі, активні студенти, звичайні
люди, які ніби й поза театром, проте ним ревно цікавляться і займаються… Є і інші театри неподалік: Тернопільський, Коломийський… Тамтешнім акторам цікаво було
б приїхати до нашого міста на подібні імпрези. Зрештою,
подібна ініціатива могла би перерости і в якийсь невеличкий фестиваль, адже легше привезти сюди кількох
цікавих акторів, навіть із-за кордону, аніж – цілі громіздкі
колективи…

Велика біда Чернівецького
Театру ляльок – старе, а подекуди і аварійне приміщення.
– Ситуація з цим дуже кепська,
– каже Іван. – Бо ми їздимо
по фестивалях, бачимо інші
театри ляльок. Які вони сучасні, відремонтовані. Дитина
приходить туди як у «Фентезі
таун»! В нас же навпаки:
доки обласна та міська ради
вирішують, чий театр і чиє
приміщення, – будівля старіє.
У театрі жартують, що перша вистава Івана Бутняка «ФетФрумос і Сонце», яку він поставив
минулої осені (про те, як маленький молдованчик шукає сонце)
– у справжнісінькому 3D. Адже
вона зі спецефектами, грається в
ультрафіолетовому світлі, ляльки,
декораціїтатканинирозфарбовані
спеціальними люмінесцентними
фарбами.
– До речі, я дізнався, що в Кишиневі проводиться міжнародний фестиваль Театрів ляльок
«Під шапкою Гугуци», – каже
Іван. – Там вже встигли побувати і
українські лялькарі – з Тернополя,
з Хмельницька, з Франківська!
Мусимо теж туди їхати! Тим паче,
що у нас є вистава за їхнім фольклором, в якій ми навіть пісні
співаємо румунською!
– В нашому театрі на другому поверсі є дуже хороший зал на вісімдесят
місць. Хочемо зробити там горішню
сцену, – продовжує Іван Бутняк. – Щоби
ставити там різні вистави, у іншому
форматі, для іншого глядача, дорослого. Тому що Чернівцям цього бракує.
Звісно, поки що це лише у планах. Але
без планів – нікуди.
Іван каже, що вже й спеціально обрав
такий матеріал, який стане несподіванкою навіть для акторів його трупи.
– Але це ще секрет, – інтригує мене
молодий і завзятий режисер Лялькового.
Був такий період, коли в
Україні за п’ять років випустився… лише один режисер театру
ляльок – Іван Бутняк!
– У Києві тоді тільки організовувалася кафедра театру
ляльок. А в Харкові на кафедрі
театру анімації якось тоді з режисерами не складалося, – посміхається Іван. – Хтось переводився, когось – виганяли…
– Зараз ми готуємо прем’єру для
найменших дітей (з трьох років) за
моєю п’єсою «Хмаросяг для морських
свинок». Вона буде знайомити нашого
глядача із зеленими питаннями – наступом глобалізації на природу. За
фабулою, серед заповідника будують
новий надсучасний хмаросяг, у якому
житимуть морські свинки. Проте проти
їхніх «підступних» планів із протестами рішуче виступають щурики…
За словами Івана, під час вистави
на сцену заходитимуть веселі будівельники в спецстроях «Обллялькбуду» і з величезних пазлів на очах у
глядачів будуватимуть декорації.
– Я писав цю п’єсу три роки. Бо ніяк
не міг зрозуміти, на якому я боці. Адже
не все так однозначно. Зрештою, я став
на бік щуриків. Хоча, смішними у виставі будуть і щурики, і свинки, – каже
Іван Бутняк.
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