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Н

а всіх площах Чернівців будуть безкоштовні Wi-Fi-зони.
Будь-хто охочий зможе безоплатно
й необмежено користуватися Інтернетом на Центральній, Театральній,
Соборній площах, Площах Філармонії та Турецької криниці. Не буде
жодних паролів чи обмежень. На
майданах стоятимуть потужні антени. Чернівчани зможуть скачувати
інформацію й фільми. Обладнання
для Wi-Fi-зон вже закуплене, проект запустять наприкінці місяця.

Е

кс-директор «Калинівського
ринку» утримуватиметься
під вартою й надалі. Апеляційний суд Чернівецької області
продовжив до 7 грудня утримання
під вартою Івана Ринжука, ексдиректора «Калинівського ринку».
Йому інкримінують привласнення
майна в особливо великих розмірах. Йдеться про 9 млн. грн. Якщо
провина Ринжука буде доведена в
суді, то йому загрожує покарання
від 7 до 12 років позбавлення волі.

Н

а Буковині збудують нову
школу. Наріжний камінь під
будівництво навчального корпусу школи закладено у Горішніх Шерівцях Заставнівського
району. У цьому селі щороку
народжується понад 40 дітей.
Наразі третина школярів змушена навчатися в другу зміну. У
новій школі планують обладнати
кабінети біології, хімії, фізики,
інформатики та лінгафонний
кабінет за сучасними вимогами.

Ч

ернівчани заборгували за
тепло 20 млн. грн. У порівнянні з минулим роком ця сума
зросла на 2 мільйони. У свою
чергу, «Теплокомуненерго»
заборгувало за газ 37 мільйонів
гривень. Така сума, зокрема,
утворилася, коли газ для комунальників подорожчав, а тарифи
за тепло залишилися старими.

Н

а Калічанці відремонтували старовинний колодязь.
Аварійна криниця, з якої мешканці
вул. Ясинуватської роками боялися
брати воду, нарешті відремонтована та освячена. Чернівчани кажуть,
що коли інші криниці в мікрорайоні
міліли, у цій вода ніколи не зникала.
Але останнім часом підходити до
колодязя стало небезпечно – він міг
провалитися будь-якого моменту.
Наступного року біля криниці планують облаштувати східці та лавку.

Крок до великої політики… на
короткому мотузку

532 жінки представлені у списках усіх
22 політичних партій, які беруть участь у
виборах у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Понад 30% списку
посідають жінки лише у двох політичних
партіях – «Зелена планета» і «Народнотрудовий союз України». Показово, що
ці дві партії навіть не згадуються серед
фаворитів виборчого процесу. Такі сумні
цифри озвучила голова Асоціації жінокдепутатів місцевих Рад Наталія Батракова
на «круглому столі» на тему «Участь жінок
у виборчому процесі».
На засіданні виступили й кандидатки в народні депутатки України,
представниці партії «УДАР» – Галина
Марараш (мажоритарний округ №201)
та Клавдія Назаренко (мажоритарний
округ №202). Обидві впевнено розповідали про те, чому вирішили йти у
велику політику, як важлива присутність
жінок у вирішенні багатьох політичних і
соціальних проблем України, яку роботу
вони здійснюють уже зараз, не очікуючи
результатів виборів. Та раптом Клавдія
Назаренко оголосила, що за командою

з партійного «верху» вони готові як дисципліновані партійки зняти свої кандидатури з виборчих перегонів – мовляв,
на користь інших демократичних кандидатів. То про що ж узагалі вся бесіда?
Не чіпатиму тієї обставини, що виборці, готові проголосувати за цих двох
жінок, зовсім не обов’язково скористаються їхньою порадою щодо «демократичних кандидатів», – хоча б із почуття
образи за обмануті сподівання…
Мені ж особисто це аж дуже нагадало радянські часи, коли за партійною
командою кандидатів від певних колективів висували за певною рознарядкою
згори. Чи варто було вислуховувати
виступи про переваги гендерної політики у виборчому процесі, коли на
повірку з’ясовується, що ні демократією,
ні гендерною рівністю в Україні навіть не
пахне? Недарма ж і відомий сподвижник гендерної рівності, можна сказати,
генерал від гендеру Ігор Кухарчук на
цьому «круглому столі» чемненько відмовчався.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

В Україні заборонять рекламу ліків
Кабмін України прийняв постанову про заборону реклами 386 найменувань ліків, – заявила голова
парламентського комітету з питань
охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва. До
списку заборонених препаратів увійшла велика кількість ліків від кашлю,
дитячі препарати від грипу та ліки, що
мають у складі кофеїн.
«Кожен препарат, який уперше
реєструється, в інструкції матиме позначку – можна його рекламувати чи
ні», – розповіла пані Тетяна і додала,
що кожні три місяці цей перелік розширюватиметься.

ТЕМНИЙ БІК ВИБОРІВ:
ШАХРАЙСТВО,
ШУЛЕРСТВО, БРУД
Вибори повинні засвідчити волю народу
і проводитися в рамках закону. На жаль, нерідко політичні сили намагаються народну
волю викривити на свою користь і вдаються
до грубих порушень виборчого законодавства. Найчастіше застосовується адміністративний ресурс: правляча партія використовує свої
можливості для втручання у виборчий процес. За допомоги різних
махінацій межі виборчих округів нарізуються так, щоби в кожному
мали більшість симпатики чинної влади. Виборчі комісії формуються
з представників маргінальних партій, що не дає опозиції можливості ввести достатню кількість своїх членів для підрахунку голосів.
Державні чиновники агітують за провладних кандидатів і водночас
заважають їхнім конкурентам проводити зустрічі з виборцями. Є ще
й інші способи впливу.
Рекламні матеріали кандидатів від «партії влади» чіпляють на
державні установи та будинки, що перебувають у комунальній власності. Ними «прикрашають» громадський транспорт, що заборонене
законом. До речі, й представники опозиції або «політично нейтральні» кандидати час від часу дозволяють собі подібні речі. Особливо
дратує городян, коли агітаційними матеріалами заліплюють стіни та
двері їхніх будинків. Адже для реклами є спеціально відведені місця
й чіпляти фізіономії кандидатів на кожний стовп – ще не означає додавати їм популярності. Швидше навпаки. Нав’язлива реклама із розтиражованими обличчями дратує виборців і відштовхує від того, кому
зраджує почуття міри. Люди просто перестають помічати такі агітки.
Ще гірше для кандидата – невдала фотографія чи абсурдне гасло.
Над цим люди сміються від душі, а перетворення політика на загальне посміховисько означає для нього ганебну поразку на виборах.
Недарма у виборчих кампаніях серед технологій «чорного піару»
часто застосовується висміювання конкурентів. Дехто з політиків
сам поставляє опонентам смішні факти чи звороти у виступах. А нерідко противники не зупиняються перед тим, щоби такі факти просто
вигадати. Буває, що політика не лише висміюють, але й звинувачують
у вигаданих злочинах чи негативних вчинках, змушуючи спростовувати звинувачення.
Нещодавно подібну технологію застосували в Чернівцях проти
опозиціонерів. Їх намагалися спровокувати на виправдання, адже
тим, хто виправдовується, люди зазвичай не вірять. В іншому випадку
спробували загнати опонента в кут і змусити його оборонятися. Відомо
ж бо: виграє лише той, хто наступає.
Під час виборчих кампаній можуть застосувати й ще брудніші
технології, спрямовані на повну дискредитацію конкурента, якому
інкримінують різні злочини та аморальні вчинки, або ж ллють бруд на
близьких йому людей. Щоправда, й рядових українських виборців все
менше цікавлять інтимні подробиці з особистого життя кандидатів та
членів їхніх родин. Може, це ознака поступового зростання політичної
культури нашого суспільства?
Хотілося б вірити, проте факти свідчать зовсім про інше. Половина
опитаних соціологами українців вважає прийнятним продаж виборцями своїх голосів! Коли, отримавши з брудних рук продовольчий
пакет, людина готова проголосувати за відвертого мерзотника, то
під сумнів ставиться сама сутність демократії. Недарма останнім часом народилося гасло: «Продаючи свій голос, ти наслідуєш приклад
Іуди!». Його варто пам’ятати, відправляючись на виборчу дільницю.

Ігор БУРКУТ, політолог

Винахіднику технологій, які застосовуються при лікуванні
переломів, відкрили меморіальну дошку Довідка

П

службових перевірок
дотримання вимог антикорупційного законодавства
провели на Буковині від початку року. Внаслідок перевірок 19
податківців отримали догани, 11
осіб звільнили з органів ДПС, – повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Проти 2 осіб прокуратура
порушила кримінальні справи.

погляд політолога

Україна взяла на себе зобов’язання перед європейською
спільнотою до 2015 року довести присутність жінок у лавах
депутатів різних рівнів до 30%, тобто до європейської норми.
Як ми будемо цього домагатися, поки що не зрозуміло,
адже нинішні вибори – останні парламентські до 2015 року,
а присутність серед кандидатів по партійних списках і по
мажоритарних округах жінок ледь перевищує 19,1%.

одатківці краю поповнили
місцевий бюджет майже на
4 млн. грн. І це лише завдяки заходам легалізації працівників та їхньої
заробітної плати. Упродовж січнявересня цього року було перевірено
108 платників податків щодо дотримання податкового законодавства
при виплаті доходів громадянам
і правильності сплати податку на
доходи фізичних осіб. Як засвідчили
перевірки, в усіх платників знайдені
порушення. До 94 порушників застосовані адміністративні штрафи.
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До 90-річчя від дня народження професора
Петра Драчука, засновника кафедри травматології, його колеги – викладачі та студенти Буковинського державного медичного університету
відкрили меморіальну дошку.
– Хоча професора немає серед нас уже понад
20 років, та колектив клопотав про встановлення
меморіальної дошки на будинку, де він проживав, – на вул. Богомольця, 3, – каже Тарас

БОЙЧУК ректор БДМУ.
Петро Степанович Драчук – засновник школи травматології на Буковині, був автором багатьох наукових ідей, які сьогодні слугують людям.
Зокрема, це винаходи, присвячені полімерному
та металополімерному остеосинтезу. Сьогодні
дана технологія широко використовується для
ефективного лікування переломів.
Дошка відкрита за ініціативи працівників
кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ та кошти травматологів й ортопедів
Буковини. На урочисте покладання квітів зміг
приїхати син професора, який продовжив справу
батька, і працює нині дитячим ортопедом-травматологом у Краснодарі.
– Петро Драчук пройшов не простий життєвий шлях. Не простий, але цікавий і насичений. І
пройшов його гідно. Він був прекрасною, людиною і висококласним спеціалістом. Отож, без перебільшення, заслуговує, щоби його пам’ятали,
– поділився спогадами про колегу Анатолій
ЗІНЧЕНКО, доцент кафедри травматології,
ортопедії та нейрохірургії БДМУ.

Любов КАФАНОВА,
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Петро Драчук – доктор медичних наук, професор,
засновник кафедри травматології, ортопедії та воєннопольової хірургії на Буковині, заслужений працівник
вищої школи України.
Народився 6 січня 1921 року в с. Іванківці, Бердичівського району, Житомирської області у родині робітника
і селянки. У 1939 році закінчив фельдшерську школу, у
період Великої Вітчизняної Війни був військовим фельдшером. З боями пройшов Польщу, Чехію, Словаччину,
Угорщину, Німеччину. Нагороджений двома орденами
Червоної Зірки та дев’ятьма медалями. Після війни закінчив Чернівецький медичний інститут, працював у
Луганській області на посаді головного лікаря у санаторії
кістково-суглобового туберкульозу та місцевій лікарні,
потім – начмедом обласної травматологічної лікарні в Донецьку та керував ортопедо-травматологічною клінікою
та кістково-суглобовим туберкульозом.
Від 1970 Драчук працював у Чернівецькому медичному інституті на кафедрі травматології, ортопедії
та військово-польової хірургії. Під його керівництвом
був започаткований новий напрямок наукових робіт
кафедри – розробка та вивчення нових конструкційних
полімерних матеріалів для лікування переломів та їх
наслідків. Цей напрямок кафедра успішно розробляла
разом з Центральним науково-дослідним інститутом
травматології та ортопедії.

24 жовтня закінчиться…
вересень і в Україні похолодає
Від 23 жовтня в Україні обіцяють суттєве зниження температури, яке почнеться з північних
областей.
Буковинські ж синоптики обіцяють, що до кінця тижня буде
тепло. Від 18 до 22 жовтня температура повітря коливатиметься від

кримінал

Д

о Чернівецького СІЗО намагалися передати наркотики. У пачках із цигарками
до буковинського СІЗО намагалися передати
канабіс. При огляді вмісту передачі у чотирьох
цигарках пачки «Прилуки» було виявлено наркотичну речовину рослинного походження. За
даним фактом порушено кримінальну справу проти тих, хто передавав наркотик. Стаття
передбачає позбавлення волі строком від шести до десяти років із конфіскацією майна.

14 до 20 градусів. Значно нижчими
будуть лише нічні температури –
7-8 градусів тепла. А від 24 жовтня
обіцяють уже +5.
Нинішні температури повітря
вищі за норму і більше відповідають вересню, аніж жовтню.

Підозрюєте коханих Найкращі чернівецькі учні
у зраді? Детективне отримають стипендії
На Буковині 78 найкращих студентів і учнів отримають стипендії. Щомісяця до кінця
агентство допоможе навчального
року вони отримуватимуть стипендії в розмірі: 120 грн. – для студентів
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 100 грн. – для студентів вишів І-ІІ
рівнів акредитації та 70 грн. – для учнів ліцеїв, гімназій, ЗОШ, професійно-технічних
навчальних закладів, музичних, художніх та спортивних шкіл і шкіл-інтернатів області.
Як повідомляє прес-служба ОДА, таке рішення прийняте на підтримку обдарованих
студентів і школярів.

На кредитки перейде й транспорт…

Його назва «Бюро нестандартних ситуацій»
і воно відкрилося у Чернівцях. Агентство надає
послуги з виявлення подружньої невірності, пошуку людей, що зникли без вісті, боржників, тих,
із ким давно втрачений зв’язок, можуть перевірити людей при прийомі на роботу, розслідують
комп’ютерні злочини тощо.
У штаті працюють детективи, що мають досвід роботи як у правоохоронних органах, так і в
приватних службах безпеки.

Вл. інф.

У Чернівцях
запрацював
університет для
літніх людей
«Університет третього віку» відкрили на
базі Чернівецького комунального центру «Турбота». Поки що там є краєзнавчий факультет
і факультет основ медицини та здорового
способу життя. Першими слухачами стали 15
пенсіонерів, частина яких обслуговується в
«Турботі». Навчання в університеті добровільне
та безкоштовне.

Незабаром за проїзд у транспорті
можна буде розраховуватися кредитками. Першими запроваджують
європейську систему оплати за проїзд
донеччани. Уже закупили 10 автоматів для продажу квитків на 1,5 млн.
грн. та 146 електронних компостерів.
Обладнання, що незабаром запрацює в Донецьку, – словацького та
чеського виробництва. Випробують
нову систему на початку 2013 року.

Оштрафували
головного
лікаря

Керівника амбулаторії у Тарасівцях
оштрафували на 850 грн за махінації.
Головний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини табелював відсутніх на роботі працівників
напевно, не за красиві очі. Наразі лікарка, що вважалася на робочому місці,
перебувала в цей час за кордоном.
Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав головного
лікаря с. Тарасівці винним. Його судили
за перевищення своїх службових повноважень. Згідно з законом, після вступу
рішення суду в силу його звільнять з
посади.

Ц

иганки у Чернівцях «обчищали» стареньких. На Буковині більше року тому посеред дня
на подвір’ї одного з будинків на вул. Полєтаєва
до пенсіонерки підійшли 2 циганки з немовлям
на руках. Незнайомі поскаржилися на байдужих
чернівчан і попросилися до бабусі додому переповити дитя. Коли жінки вийшли, з помешкання
зникло 900 гривень. За два тижні до цього випадку подібна ситуація трапилася ще з однією
пенсіонеркою, в якої зникло 1200 гривень. Нині
міліція затримала на автовокзалі двох жительок
Харківської області, які вчинили ці злочини. Одна
із них сяде за грати на два роки, а друга, в якої
маленька дитина, отримала півтори роки умовно.

У

Хотині до криміналу притягують депутата.
Прокуратура Хотинського району завершила
досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно директора МПП «Зелена Липа» за
ознаками складу злочинів – зловживання повноваженнями та службове підроблення. Враховуючи,
що директор має статус депутата місцевої ради,
кримінальна справа стосовно нього була порушена прокурором Чернівецької області. Її матеріали
скеровані до Хотинського районного суду для
розгляду по суті. Прокуратура також заявила позов про відшкодування збитків до держбюджету.

З
Горіло 55 автівок

Від початку 2012 року на Буковині
сталося вже 55 пожеж в автомобілях. У
Чернівцях було зареєстровано 21 пожежу в автах, а решта – в районах області. Управління Держтехногенбезпеки
у Чернівецькій області встановило, що
42 пожежі виникли внаслідок короткого
замкнення в електропроводці авт, а ще
7 пожеж пов’язані з навмисним пошкодженням чи підпалом. По всіх випадках
проведена перевірка та порушено кримінальні справи.

Вам холодно? Телефонуйте 55-45-19
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
запустило інтерактивну карту з телефонами диспетчерських служб у
регіонах.
За їхніми номерами можна буде
звертатися у випадках затримки
опалювального періоду, будь-яких
ускладнень у роботі систем життєзабезпечення, – повідомляють у пресслужбі Мінрегіону. У відомстві в цілодобовому режимі здійснюється збір
інформації про запуск тепломереж у
регіонах, ведеться реєстр проблем,
які виникають при цьому, вживаються термінові заходи реагування.
Диспетчерська служба Мінрегіону працює цілодобово, повідомлення про комунальні проблеми
Чернівецької області приймаються
за телефоном: 55-45-19.

регіональні
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а 9 місяців нинішнього року в області викрадено 31 автівку. 30 злочинів уже розкрито. Розкриття 12 з них – безпосередньо на
рахунку працівників УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, а 18 розкрито спільно з працівниками інших правоохоронних підрозділів.

Н

е вірте телефонним шахраям. Управління
МВС України в Чернівецькій області застерігає
від телефонних шахраїв. До міліції продовжують
надходити повідомлення громадян про випадки
шахрайства у вигляді дзвінків на мобільний та
СМС-повідомлення з пропозицією перерахувати
певну суму грошей для «вирішення проблем»,
які нібито сталися з їхніми родичами: йдеться про
ДТП, затримання міліцією тощо. Будьте пильними до таких повідомлень і, отримавши їх, одразу
ж телефонуйте до міліції за номером «102».

Н

еповнолітнього засудили на 3 роки 6
місяців позбавлення волі. Літньої півночі
підліток викликав таксі, і коли авто виїхало за межі
міста на польову дорогу, хлопчина приставив до
шиї водія ножа й почав вимагати гроші. Чоловік не
розгубився: однією рукою схопив лезо ножа, а за
допомоги другої викликав через радіозв’язок допомогу. Згодом грабіжника затримали і за розбій та
носіння холодної зброї суд відправив його за грати.
Зясувалося, що на той момент хлопець був умовно
звільнений від покарання за попередній злочин,
тож тепер його засудили суворо та справедливо.

Хабарника – на поруки
Шевченківський районний суд Чернівців звільнив
від кримінальної відповідальності директора міського
комунального підприємства «Спецкомбінат», раніше обвинуваченого у вимаганні та частковому отриманні за виділення місця для поховання. За поданням Української спілки
ветеранів Афганістану хабарника передали на поруки
колективу цієї організації з умовою, що протягом року не
порушуватиме громадський порядок. Прокуратура області,
як повідомила прес-служба відомства, оскаржила вирок і
за результатами нового судового розгляду чиновника визнано винним у скоєнні даного злочину. Йому призначене
покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн. із позбавленням права обіймати керівні посади в державних та комунальних підприємствах на два роки. М’якість покарання
зумовлена, зокрема, тим, що обвинувачений є учасником
бойових дій в Афганістані, де був поранений.
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Майданчик для переможців змагань з воркауту
вже облаштували

№ 42

теле
Теле

Віталій Михайлішин поспілкувався з
чемпіонами та перевірив, як установили
тренажери
Спортивний майданчик у дворі на вулиці 29
Березня, 35 установили за кілька тижнів. Нагадаємо, сертифікат на його встановлення був
головним призом на змаганнях зі стрітворкауту,
які відбувалися наприкінці вересня в Чернівцях.
Переможцем індивідуальних змагань став Василь
Гандабура. Його ж команда під назвою «Спарта»
перемогла у колективних змаганнях. Власне, їм
Віталій Михайлішин і вручив сертифікат.
– Майданчик облаштували, як і попередньо
домовлялися, у дворі, де мешкає команда-переможець змагань з воркауту. Переконаний, що це
допоможе популяризувати спорт серед молоді на-
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22.10 - 28.10.2012

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Петля часу»: 21:00; «Чоловік із гарантією»: 12:00, 15:30, 19:10;
«Мадагаскар 3»: 10:20, 13:40, 17:20.
Малий зал: «Алекс Кросс»: 14:40, 18:40; «Будинок у кінці вулиці»: 16:40, 20:40.
КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Франкенвіні» 3D: 11:50, 15:10, 18:30; «Паранормальне явище 4»: 13:30, 16:50,
22:00; «Готель Трансильванія» 3D: 20:10.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

шого міста. Саме у дворах народжуються майбутні
олімпійські чемпіони. Я максимально сприятиму
тому, щоби спортивні майданчики з’явилися в
кожному чернівецькому дворі. Це вже передбачене програмою на наступний рік, – зазначив
Віталій Михайлішин.
Переможець змагань з воркауту Василь Гандабура каже, що майданчик просто чудовий. Тим
більше, він був дуже потрібен тут. У цьому мікрорайоні мешкає близько двадцяти воркаутерів.
Раніше тут мало хто займався, бо майданчик був
абсолютно не пристосований для цього. Проводити дозвілля було тут зручно лише місцевим

Великий зал: «Паранормальне явише 4»: 10:30, 15:50, 19:30, 21:20; «Давай, до побачення»: 12:10, 14:00, 17:40.
Малий зал: «Дикуни»: 10:00, 12:00, 21:30; «Порочна пристрасть»: 14:10, 16:00, 17:50,
19:40.
ПАБ «PUBLIK»
18 жовтня: «Вееr Gun» (м. Чернівці).
19 жовтня: Коктельна вечірка з гуртом «Мурени» м. Київ, бармен-шоу, спеціальна
коктельна пропозиція, фото звіт від geometria.ru.
20 жовтня: Гурт Іванни Нечай, м. Одеса.
21 жовтня: «Mahagon» (м. Кишинів, Молдова).
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Постійно діючі експозиції: Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст. та
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
Та виставки:
Виставка живопису Н. Барановської. Відкриття 24 жовтня о 15:00.
Виставка живопису О. Гармидера. Відкриття 26 жовтня о 15:00.
«Квітучий сад». Персональна виставка аматорських виробів з бісера О. Каменецької
та «Another world». Персональна виставка В. Пастушака.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
18 жовтня, 16.00: «Шельменко-Денщик».
20 жовтня, 18.00: «Сон літньої ночі».
21 жовтня, 12.00: «Кішчин дім»; 18.30: «Як козам роги виправляють, або приборкання норовливої».
З 22 по 29 жовтня – VIII регіональний фестиваль комедії «Золоті оплески
Буковини».
ОРГАННИЙ ЗАЛ

Стрітворкаут – це вуличні тренування, які базуються на вправах із власною
вагою, де основний акцент робиться на
розвитку сили і витривалості.

п’яницям. Тож нам доводилося тренуватися далеко від дому – на стадіоні «Буковина» чи на шкільних майданчиках.
– Цей майданчик дуже компактний,
тут є всі потрібні елементи – бруси, шведська стінка, турніки. Тепер немає потреби
шукати, де можна виконати той чи інший
трюк. У центрі міста дуже мало таких май-

Федорук намагається через суди
зупинити перемогу Михайлішина,
– Ростислав Білик

сьомий позов від представників Федорука до суду за останній місяць:
Як повідомив
– Спочатку вони хотіли заборонити проводити концерти для вчиРостислав Білик,
телів, потім заборонити концерти на
довірена особа
День міста. Тепер вони хочуть заборонити позитивно висловлюватись
кандидата в
про святкування, яке, я підкреснародні депутати
люю, було найкращим за останні
роки. І це бачили всі чернівчани.
Віталія Михайлішина,
На думку Білика, команда Фепредставники виборчого дорука
таким чином намагається
штабу Миколи Федорука
зупинити перемогу Віталія Михайлішина.
подали новий позов
– Правда полягає в тому, що
до суду проти
угрупування Бурбаків та Федорука
дратує все, що робить Михайлішин.
Михайлішина.
Їх дратує, що в місті наводиться лад,
що робляться дороги, закупляється
нове обладнання в лікарні, в школи,
встановлюються дитячі майданчики,
будуються нові садочки. Нарешті, те,
що в місті почали проводити дійсно яскраві свят– Продовжуються судові атаки братів Бурбаків
кування. Вони розуміють, що люди все це бачать
та Миколи Федорука на Віталія Михайлішина, –
і порівнюють з тим, що було за часів Федорука, і
зазначив Р. Білик. – На цей раз пан Федорук вирозуміють, що свої висновки чернівчани роблять не
магає від суду заборонити позитивне оцінювання
на користь Миколи Трохимовича. Їх це дратує і вони
святкування Дня міста. У своєму зверненні, яке я
всіма засобами намагаються це зупинити.
зараз тримаю в руках, Федорук обурився тим, що
Насамкінець Ростислав Білик додав, що коли
депутат Ростислав Білик публічно оцінив останнє
так
піде
і далі, то «Микола Трохимович, врешті
святкування Дня міста, як найкраще за останні
решт,
вимагатиме,
аби суд заборонив людям
роки. Та вимагає заборонити вчиняти такі дії.
думати».
Представник Михайлішина нагадав,що це вже

«Будинок у кінці вулиці»
Країна: США, Канада.
Режисер: Марк Тондерай.
Жанр: жахи, трилер.
Бюджет $: 10 000 000
У головних ролях: Дженніфер Лоуренс,

данчиків, оскільки це історична частина
міста і місця для них обмаль, – каже організатор змагань зі стрітворкауту Юрій
Мельничук.
Спортсмени подякували за новий
майданчик і попросили посадити тут
траву, щоби не так боляче було падати.

Макс ЛЕВЧЕНКО

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна: ЛОТ
№ 1 – житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 43,20 кв. м. і є власністю Нацаренус Алекса
(Чернівецька область, Кіцманський район, с. Суховерхів, пров. Середній, 6, код відсутній). Правовстановлюючі документи: Договір купівлі-продажу житлового будинку ВКР№235390 від 14.08.2008р.Місцезнаходження майна: Чернівецька область, Кіцманський район, с.
Суховерхів, пров. Середній, 6. Цегляний житловий будинок Літ.А, літня кухня Літ.Б, сараї Літ. В.Д, погріб Літ. Пг, криниця Літ.К, Убиральня
літ.Г. Висота приміщень – 2,60м. Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перегородки – деревяні, поштукатурені, побілка, перекриття,
покриття – деревяне, дах – шатровий дах, підлоги – деревяні, прорізи – деревяні, внутрішнє оздоблення – просте, штукатурка, електропостачання в наявності. Технічний стан будівлі – добрий. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 55350,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612081 від 11.07.12)Гарантійний внесок – 8247,15 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти
і в рахунок погашення заборгованості перед: 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 08
листопада 2012 р. об 10:00 год. за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Суховерхів, в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 05 листопада 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лоту №1 здійснюється протягом
трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37318001002806
в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої служби Кіцманського районного
управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка, загальною площею 0,0904 га, кадастровий номер 7321082700:01:002:0113 площею, цільове
призначення якої для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що належить на праві
власності Степанову Анатолію Филимоновичу (Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Коровія, код 2242920871). Правовстановлюючі документи: Державний акт на земельну ділянку ЯГ №437210 від 26.09.2006 року. Місцезнаходження майна: Чернівецька обл., Глибоцький
р-н, с.Коровія. Не забудована земельна ділянка, фізичні характеристики якої, наближені до незадовільних, оскільки поблизу оцінюваної
земельної ділянки розташована високовольтна лінія та є можливість зсуву. Підїздна дорога з твердим гравійними покриттям, частково
з грунтовим. Неподалік земельної ділянки пролягають мережі електропостачання, газу, водопроводу та каналізації. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 52302.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612105 від 08.08.12)Гарантійний внесок – 2615,10 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” (м. Чернівці, вул. Головна, 143).По
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні
для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005,
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання
в платіжних документах на номер договору є обов’язковим.
Торги призначені на 07 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Коровія., в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 07 листопада 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт лот № 1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок №
р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач: Глибоцький ВДВС Глибоцького районного
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів
з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна
(предмету іпотеки) :
ЛОТ № 1 – житловий будинок загальною площею 282.70 кв. м, в тому числі житловою – 132,40кв.м, і є власністю Малофія М.М.
(вул. Боженка, 1, с. Шипинці, Кіцманський р-н, Чернівецької обл., код 1996410633). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САА №332306 від 09.10.2003р. Місцезнаходження майна: вул. Боженка, 1 в с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області. Житловий двохповерховий будинок складається з: коридор – 45,0кв.м, гараж – 19,90кв.м, ванна
– 8,60кв.м, кухня – 13,30кв.м, 1-а кімната – 22,50кв.м, 2-а кімната – 20,70кв.м, комора – 17,80кв.м, коридор – 31,50кв.м, 3-а кімната
– 14,90кв.м, кухня – 14,20кв.м, 4-а кімната – 40,20кв.м, 5-а кімната – 20,70кв.м, 6-а кімната – 13,40кв.м. Висота приміщень – 2,70м.
Фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перегородки – цегляні, поштукатурені, гіпсокартон, перекриття, покриття – панельне, дах – шатровий дах, залізо оцинковане по деревяній обрешітці, підлоги деревяні, ламінат, прорізи – двері деревяні, вікна – металопластикові.
Внутрішнє оздоблення – євро: штукатурка, гіпсокартон, ліпка, газ, електропостачання в наявності.Технічний стан – добрий. Земельна
ділянка – 0,25га перебуває в користуванні боржника.Стартова (початкова) ціна – 484704.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612084 від
11.07.12)Гарантійний внесок – 24235.20 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством
правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний
рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”,
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги
призначені на 05 листопада 2012 р. об 15:00 год. за адресою: с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області., в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 05 листопада 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 37318001002806 в ГУДКУ в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34998291, одержувач: Відділ державної виконавчої
служби Кіцманського районного управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись
до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Макс Тіріот, Елізабет Шу, Джил Беллоуз та ін.
Тривалість: 101 хв.
Вікові обмеження: 16 років.
Це фільм для любителів жахів. Глядача
чекає містичний сюжет, маса гостросюжетних

теле Версі ї
УТ-1

«1+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.
09.15,19.45 Про головне.
09.40 Про дiяльнiсть МВС України.
11.55,20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.35 Темний силует.
12.45 Армiя.
13.00 Х/ф «Овiд».
14.35 Вiкно в Америку.
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Ближче до народу.
15.35 Х/ф «Коли дерева були
великими».
17.05 Х/ф «Крiзь вогонь».
18.30 Агро-News.
18.45,20.45 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична
партiя України.
19.20 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Третьяков.
20.15 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Ляшко.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Країну - народовi!
21.50 Останнє попередження.
Пiдсумки.
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 Т/с «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Т/с «Священник серед нас».
04.00 Д/ф «Володарi рису».
04.55 Кубок свiту з футболу 2014.
Щоденник ФIФА.
05.25 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
40 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 2».
14.35,04.05 «Не бреши менi 3».
15.40,04.55 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Багатi теж плачуть».
21.30 Комедiя «Гола правда». (2).
00.10 Бойовик «Приречений на
смерть». (2).
02.05 Драма «Останнiй кiносеанс».
(2).

IНТЕР
05.40 Х/ф «Пiрати ХХ столiття».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40,03.15 «Спорт у Подробицях».
09.10,04.45 «Знак якостi».
09.55 Т/с «Повернення Мухтара».
12.15 «До суду».
13.20 «Вечiрнiй квартал».
15.10 «Право на зустрiч».
16.10 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.05 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
23.05 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
01.10 Х/ф «Закоханий i беззбройний».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.20 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15,06.30,02.30,03.45 Погода.
05.20,04.15 Свiтанок.
06.25,07.30 Дiловi факти.
06.35,09.30,12.55,19.25,01.35
Спорт.
06.40 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.45 Надзвичайнi
новини.
10.05 Т/с «Опери».
12.30,13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
12.45 Факти. День.
15.25,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
16.25 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
18.45 Факти. Вечiр.

сцен і постійна напруга та страх.
Переїхавши жити в маленьке провінційне
містечко, Сара разом із дочкою не могли й
уявити собі, що опиняться в центрі жахливої
та небезпечної історії. Як з’ясувалося, біля них
мешкає серійний вбивця, який за кілька років
до їхнього переїзду вбив усю свою родину…

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, 15.00Т/С «Кохання, не те що
здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30 20.05 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продо-

ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ
18 жовтня, 18.30: Концерт академічного симфонічного оркестру Чернівецької
обласної філармонії. Диригент – лауреат міжнародних конкурсів Віталій Возняк
(Швейцарія). Ведуча – Неля Марковська.
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
21 жовтня, 12.00: «Гусеня»
ГАЛЕРЕЯ SWEET-Арт («Знання», вул. Штейнбарга, 23.)
19 жовтня, 18:00: відкриття виставки Заслуженного художника України Андрія
Холоменюка.

22 жовтня

21.40 Вибори-2012.
22.45 Факти. Пiдсумки дня.
23.00 Х/ф «Термiнатор 4: I прийде
спаситель». (2).
02.35 Т/с «Кiстки 5».
03.20 Факти.
03.50 ПроЦiкаве.

20 жовтня, 18.30: Концерт органної музики. Солісти Чернівецької обласної
філармонії – Світлани Бардаус. Ведучий – Юрій Гавриляк.

вження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Розлучення»
12.10 «Хай говорять. Се ля вi
Олени Свиридової».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.40 Подiї.
17.10,19.15,03.55 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
21.10 Т/с «Карпов».
22.10 Х/ф «Книга Iлая». (2).
00.30 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.10 Х/ф «Антиснайпер». (2).
04.00 «Хай говорять».
04.50 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»
06.05, 20.05 «Святині Буковини»
06.30 09.3017.00 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 «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
12.00, 01.35 Д\\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.40, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Українська партія
«Зелена планета»
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Фищук Олександр
Георгійович
19.30 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Ткачук Віталій
Васильович
20.45 «Вечірня казка»
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, 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»
08.00 «Біоритм»

понеділок
понеділок
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт парад дикої природи»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
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 «Спитайте Сінді» (2)

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40,17.05 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30 Одна за всiх.
15.00,20.35 Дайош молодьож!
15.35,01.35 УТЕТа тато!
16.00,02.00 Досвiдос.
16.40,22.50 Вайфайтери.
18.50 Богiня шопiнгу.
19.30,00.45 БарДак.
21.40 Ка$та.
22.05 Рай, гудбай.
23.15 Дурнєв+1.
23.50 Т/с «Загублена»(2).
02.25 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди карного розшуку».
06.25 Х/ф «Дiй за обставинами!»
07.35,03.35 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». Бiлi ворони.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО 3».
14.45 Т/с «Каменська 5».
18.30 «Правда життя». На днi.
19.00,23.45,02.10,04.20 «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 «Я - лялька». (3).
02.40 «Речовий доказ».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.00 «Чужi помилки». «Удвох
проти всiх».
05.40,15.50 «Усе буде добре!»
07.10,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».

08.50 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
10.50 Х/ф «Спокутування».
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».
20.00 «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 Х/ф «День народження
Буржуя».
03.20 «Краще на ТБ».
03.25 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Будтато».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.40 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.45,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Щасливi разом».
22.00 ФБР.
00.00 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Одна нiч любовi».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,04.05 Зона ночi.
03.10 Українцi Надiя.
04.10 Георгiй Нарбут. Живi картини.
04.30,05.00 Зона ночi. Культура.
04.35 Тася.
04.45 Сон Алiни Костомарової.

К1
07.00 М/ф.
08.50,12.35 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.45 Х/ф «Пес-чемпiон».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.15 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Король вечiрок 3». (3).
01.50,04.00 «Нiчне життя».
03.45 «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 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. Третьяков.
09.50 Один на один.
11.00 Шеф-кухар країни.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Хай щастить.
12.35 Крок до зiрок.
13.15 Х/ф «Калина червона».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Ближче до народу.
16.05 Х/ф «Надбання республiки».
18.35,20.45 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична
партiя України.
19.10 221. Екстрений виклик.
Тиждень.
20.00 Вибори-2012. Передвиборна
агiтацiя. «Батькiвщина».
20.30 Про головне.
21.30 Соцiальне шоу «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 Т/с «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.35 Т/с «Священник серед нас».
04.05 Т/ф «Домiвка».
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».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».

12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 2».
14.35 «Не бреши менi 3».
15.40,04.50 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
22.00 «Мамо, я одружуюсь?»
23.25 Мелодрама «Переможний
вiтер, ясний день». (2).
03.25 Бойовик «Приречений на
смерть». (2).

IНТЕР

05.30,23.05 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40 Спорт у Подробицях.
09.10 «Знак якостi».
09.55 Т/с «Повернення Мухтара».
12.15 «До суду».
13.20 «Судовi справи».
14.40 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.25 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
01.10 Х/ф «Пограбування поiталiйськи».
02.55 «Подробицi» - «Час».
03.35 «Спорт у Подробицях».
03.40 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.45 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.15,06.45,02.25,03.40 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40,04.05 Свiтанок.
06.40,07.30 Дiловi факти.
06.50,09.30,12.55,19.25,01.25
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.30 Надзвичайнi
новини.
10.00,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.30,13.00 Т/с «Сильнiше за
вогонь».
12.45 Факти. День.
13.55,22.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.10,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
21.40 Вибори-2012.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с «Кодекс честi 4».
02.30 Т/с «Кiстки 5».

03.45 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».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Розлучення».
12.10 «Хай говорять. П`яний
водiй».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.

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.
0 9 . 2 0 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.25 Погода.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.20 Ярослав Гнатюк. «Спiваю
тобi, Україно».
10.50 Один на один.
12.00,15.00 Новини.
12.10,18.00,21.20 Дiловий свiт.
12.20 Х/ф «Повернення Будулая».
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Д/ф «Назад у майбутнє.
Україна».
16.20 Х/ф «В небi «Нiчнi вiдьми».
17.40 Країну - народовi!
18.15,20.40 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична
партiя України.
18.30 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево.
20.50 Мегалот.
21.30 Один на один. С. Тiгiпко - 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 Т/с «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Т/ф «Домiвка».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.
50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00,17.10 Т/с «Величне столiття.

Роксолана».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35 «Повне перевтiлення. Дiм за
тиждень 2».
14.35 «Не бреши менi 3».
15.40 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «На ножах».
21.40 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
«Порту» (Португалiя) - «ДинамоКиїв» (Україна).
00.05 Трилер «Сiрi вовки». (2).
02.15 Мелодрама «Переможний
вiтер, ясний день». (2).

IНТЕР

05.30,23.05 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18.
00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з
Iнтером».
07.30,20.40,03.40 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Знак якостi».
09.55 Т/с «Повернення Мухтара».
12.15 «До суду».
13.20 «Судовi справи».
14.40 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв
11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.35 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
01.10 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.35 Х/ф «Перший пострiл». (2).
03.05 «Подробицi» - «Час».
03.45 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.50 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.40,02.20,03.40 Погода.
05.15,03.15 Факти.
05.35,04.20 Свiтанок.
06.35,07.30 Дiловi факти.
06.45,09.30,12.55,19.25,01.20
Спорт.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.25 Надзвичайнi
новини.
09.55,16.25 Т/с «Агент нацiональної
безпеки».
12.25,13.00 Т/с «Сильнiше за
вогонь».
12.45 Факти. День.
13.50,22.45 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.00,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».

17.10,19.15,03.45 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Iнтерни».
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» (Україна) - «Челсi»
(Великобританiя).
23.50 Т/с «Подружжя».
00.50 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.30 Х/ф «Експрес: iсторiя легенди спорту Ернi Девiса».
04.30 «Хай говорять».
05.20 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00 10.00 13.00 16.00 18.40 22.00
– «Новини»
07.20 10.20 13.10 16.10 18.25 22.20
00.00- «Погода»
07.30 Д/фільм «Здоровий спосіб
життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.31,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі»
11.36 «Зав’язь»
12.00, 01.35 Д/фільм «Світ мандрів»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
13.50, 16.20 М\фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.40, 21.00«Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори -2012». Передвиборна агітація. Ліберальна партія
України
19.10 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Гончар Віктор
Васильович
19.30 «Вибори – 2012». Передвиборна агітація. Казимирчук
Олександр Михайлович
20.05, 23.35 «Спорт-тайм»
20.18, 23.48 «Надзвичайні події»
20.45 «Вечірня казка»
23.05 «Час країни»
00.10 «А музика звучить…»
02.40 «Між минулим та майбутнім»
(рум.мов.)
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

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

24 жовтня
18.45 Факти. Вечiр.
21.40 Вибори-2012.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с «Кодекс честi 4».
02.25 Т/с «Кiстки 5».
03.45 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.2
5 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.3
5,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
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».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.2
5 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.0
0 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».

ТВА

6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 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 Радіус
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».
09.25,13.10,22.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Розлучення».
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23 жовтня

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40,18.50 Богiня шопiнгу.
12.20,17.05 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30,22.05 Рай, гудбай.
15.00,21.40 Ка$та.
15.35,01.35 УТЕТа тато!
16.00,02.00 Досвiдос.
16.40,22.50 Вайфайтери.
19.30,00.45 БарДак.
20.35 Дайош молодьож!
23.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.50 Т/с «Загублена»(2).
02.25 До свiтанку.

НТН

06.00 Х/ф «Любов iз привiлеями».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.40
«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 «Скарби Да Вiнчi». (2).
02.30 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.10 «Чужi помилки. Про що мовчало село».
05.55,15.50 «Усе буде добре!»
07.40,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.05 «Куб 3».

10.55 Х/ф «Психопатка».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину 2».
22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-матерi».
00.25 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «День народження
Буржуя 2». (2).
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Будтато».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Щасливi разом».
22.00 Весiлля буде здається!
00.10 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Т/с «Одна нiч любовi».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.05,04.00 Зона ночi.
03.10 Українцi Надiя.
04.05 Подорож у втрачене минуле.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Сумний П`єро.

К1
07.00 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 1 . 4 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 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».
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12.10 «Хай говорять. Самосуд».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.45 Подiї.
17.10,19.15,04.00 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
21.10 Т/с «Карпов».
23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.00 Х/ф «Книга Iлая» (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, 16.10, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д\фільм «Світ мандрів»
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»
17.40, 21.00 «Студія А-3»
19.00 «Вибори- 2012». Передвиборна агітація. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»
19.10 «Вибори- 2012». Передвиборна агітація. Любимський
Василь Олексійович
19.30 «Вибори- 2012». Передвиборна агітація. Довганич Віктор
Михайлович
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

«ЧЕРНІВЦІ»

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 «Золота колекція кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
18.00 «Біографії»
22.05 Х/ф «Реальні дівчата» (1)

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

08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05Д/с «Дивовижний світ
авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Велике журі»
22.05 «Вибори-2012»

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40,18.50 Богiня шопiнгу.
12.20,17.05 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30,22.05 Рай, гудбай.
15.00,21.40 Ка$та.
15.35,01.35 УТЕТа тато!
16.00,02.00 Досвiдос.
16.40,22.50 Вайфайтери.
19.30,00.45 БарДак.
20.35 Дайош молодьож!
23.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.50 Т/с «Загублена»(2).
02.25 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Невизначена особа».
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».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.30
«Свiдок».
17.00 Т/с «Полювання на iзюбра».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 Х/ф «Останнiй мисливець».
(2).
02.30 «Речовий доказ».
02.55 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.20 «Чужi помилки. Карти, грошi,
три сестри».
06.00,15.50 «Усе буде добре!»
07.50,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.10 «Фермер шукає дружину 2».
11.05 Х/ф «Знак долi».
13.40 «Битва екстрасенсiв».
14.45 «Битва екстрасенсiв. Чорнi
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.40 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 Х/ф «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «День народження
Буржуя 2». (2).
04.00 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Будтато».
05.55,06.40 Очевидець. Найбiльш
шокуюче вiдео.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
09.55,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.00 М/с «Сiльвестр i Твiттi - детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Щасливi разом».
22.00 Ближче до тiла.
00.05 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.10 Зона ночi.
03.15 Українцi Любов.
04.15 Моя адреса - Соловки. Вантаж мовчання.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Легендарне парi.
04.50 Незнайомка.

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 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
02.55 «Нiчне життя».
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Треба було
допомогти?
Відмили і
прибрали!

У

Чернівцях заборонять проводити земляні роботи до виборів, щоби випадково не пошкодити комунікації. Для забезпечення безперебійного
електрозв’язку та запобігання пошкоджень кабельних ліній під час підготовки та проведення виборів у
Чернівцях від 20 жовтня до 12 листопада призупинять
видачу ордерів на проведення земляних робіт у межах охоронних зон кабельних ліній електрозв’язку.

Понад 100 працівників трудового десанту Чернівецької
міськради узяли до рук відра,
ганчірки і миючі засоби, щоби
прибрати у палатах, коридорах
та в актовій залі нового хірургічного корпусу міської дитячої
клінічної лікарні №1. Толоку
очолив секретар міськради Віталій Михайлішин.

Н

а Буковині створено майже 600 виборчих
дільниць. Вони розташовані в приміщеннях
клубів, навчальних закладів, сільських рад. Фахівці вже перевірили виборчі дільниці області щодо
виконання та додержання вимог, норм та правил
пожежної й техногенної безпеки. Серед них – шляхи
евакуації, наявність та справність електромереж,
джерела зовнішнього протипожежного водопостачання тощо. На 40 дільницях вимогам не відповідають шляхи евакуації, 157 дільниць не були забезпечені вогнегасниками. Загалом очікується, що в
голосуванні візьме учать понад 500 тис. краян.

мені болить: точка зору пересічного українця

Примарний ковток свободи перед
п’ятирічкою свавілля?

Свобода – це коли можеш говорити вільно. Демократія – коли
тебе чує влада. Повна свобода,
а, отже й справжня демократія,
– коли влада підконтрольна народу. Та це не про Україну й не про
українців. Бо найбільша наша біда
– безконтрольність і безкарність
влади. І жодні вибори тут не зарадять. Бо треба щось докорінно
змінювати в нашій свідомості...

7

Нині зростає кількість людей,
які, нарешті, зрозуміли: кого б
вони не обрали, без постійного
контролю громадян влада працювати на народ не буде. Тож від зміни місць «доданків» у парламенті
– влади й опозиції – результат для
пересічних українців залишиться незмінним. Утім, поліпшення
будуть – але їх відчують тільки
народні обранці. Саме через це
активність українців на виборах
щоразу зменшується.
Як нинішнім депутатам Верховної Ради, схоже, начхати на
те, що Україна перебуває на 4-му
місці в світі за ймовірністю дефолту, на 181 – в міжнародному
рейтингу, а українські зарплати
й пенсії ледь не найнижчі серед
країн СНД, так чхатимуть на це і
наступні нардепи.
І навряд чи їх зацікавить, що у
Стародавньому Римі сенатори-патриції не отримували зарплати, а
за неправильного рішення навіть

виплачували з власних кишень
завдані громадянам збитки та
ризикували отримати від них
добрих стусанів. А в нас народні
обранці, замість того, щоби відповідати за свої дії, користуються
депутатською недоторканністю.
Фактично завдяки цьому уникають вони й відповідальності.
Нинішня влада в Україні недієздатна. Як на мене, причина
цього полягає у тому, що влада
не зацікавлена працювати задля
народного блага й виконувати належне за законом. Уся діяльність
владників спрямована на примноження виключно особистих
преференцій: тільки впродовж
2011-2012 років статки членів
уряду зросли на 400% (!!!), за
кордон через офшори виведено
56 млрд. дол., а один день Віктора Януковича обходиться
українцям у 1,5 млн. грн.
Тож не дивно, що депутати
щосили намагаються втриматися

при владі. І, як засіб досягти цієї
мети, ухвалили новий Закон про
вибори, збільшивши на рік своє
депутатство. Щойно виникає
загроза втратити привілеї, як
влада діє неодноразово перевіреними методами: робить народу дрібні подачки, віддає на
поталу дрібних чиновників-відбувайлів...
І стоїть ця піраміда незрушно
роками, розчавлюючи своєю
вагою пересічних українців, які
перебувають не в ній, а під нею.
28 жовтня знову вибиратимемо. І це буде, шановні краяни,
єдиний день свободи і волевиявлення, своєрідний ковток свободи перед наступною п’ятирічкою
свавілля. Знову ж таки – вибори
без вибору. Та я запропонував
би ще визначитися, чим насправді є ці вибори? Складовою утопічної
демократії, примарних прав і свобод громадян?

Геннадій ГЕКОВ, виборець

П

онад 700 тисяч виборців голосуватимуть
на Буковині. Органи Державного реєстру
виборців підготували попередні списки виборців. Кожному виборцю Чернівецької області вже
розіслали запрошення, а списки виставили для
ознайомлення у дільничих комісіях. У списках налічується понад 704 тисячі виборців.

В

Україні завершена технічна робота з встановлення камер відеоспостереження на виборчих дільницях. Як зазначив прем’єр-міністр Микола Азаров, Україна пішла на забезпечення всіх виборчих дільниць веб-камерами для того, щоби надати
можливість спостерігати за ходом виборчої кампанії.
Азаров пояснив, що, зокрема, веб-камери будуть
знімати урни для голосування, і зображення буде
дуже чітким. Крім того, камери направлені на столи
реєстрації. Це дасть можливість оцінити, скільки бюлетенів отримано. На відеоспостереження під час виборів з державного бюджету виділено 993,6 млн грн.

М

итрополит Володимир заборонив агітацію
у церквах. Предстоятель Української православної церкви видав розпорядження, в якому
нагадав духовенству про неможливість політичної
агітації в храмах і монастирях та заявив про відповідальність за порушення. Митрополит зазначив, що політична агітація в храмах та монастирях
суперечить багатьом рішенням священноначалля
церкви, які спрямовані проти політизації церковного життя. Крім того, політична агітація з боку
релігійних організацій суперечить закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації».

Геннадій МОСКАЛЬ: «Ілюзія демократії у масонській Верховній Раді»
Саме так – масонською – назвав ВРУ Геннадій МОСКАЛЬ, один з лідерів Об’єднаної опозиції
«Батьківщина», який нині відвідав Буковину. Із
журналістами колишній буковинець і міліціонер
спілкувався як завжди емоційно. Головний посил
зустрічі: час міняти парламент, який обернувся на
організацію маріонеток, яких водять за мотузки
ляльководи, можна тільки підозрювати, що з Банківської. Як приклад, пан Москаль навів ситуацію,
коли за десять хвилин до сесійного засідання
регіоналу Чечетову приносять список питань, біля
кожного з яких стоять плюс або мінус – тобто команда, як фракція ПР має голосувати за ці питання.
І дізнатися, хто цей таємничий, що поставив плюси
й мінуси, – не вийшло.

Подвійне громадянство
узаконене

Геннадій Москаль, «привітав» буковинців з
тим, що в Україні фактично узаконене подвійне
громадянство. Адже до тих громадян України, які
вчасно не повідомлять про набуття другого громадянства, застосовуватиметься адміністративна
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10-30
неоподатковуваних доходів громадян, а для посадових осіб штраф сягатиме 50-100 таких мінімумів.
Дарма, що йдеться про порушення Конституції!
Оскільки в Україні існує норма, що за один
злочин громадянин не можу бути покараний двічі,
достатньо спровокувати таке обкладання штрафом

– і ти законно можеш користуватися паспортом
іншої держави. Адже про вимогу відмови від іншого
громадянства у щойно прийнятому ВР Законі не
йдеться.

«Хто ж добровільно
оголосить себе психом?»

Так Геннадій Москаль прокоментував запитання про те, чи існує в Україні ініціатива про
необхідність психіатричного освідчення парламентаріїв та посадовців найвищого рівня, як ото в
Росії, де відповідний законопроект зареєстрований
у Державній Думі, і продовжив:
– Та якщо зважати на те, що за даними інституту Сербського, в Україні кожний п’ятий має проблеми з психікою, таке тестування претендентів
на державні посади чи депутатський мандат було
б не зайвим! Тим паче, що факти неадекватного
поводження наших парламентарів майже не щоденно широко тиражуються усіма каналами новин.

МВС – закритий клуб
донецького земляцтва у Києві

Прискіпливу увагу при спілкуванні з журналістами Геннадій Москаль приділив повній бездіяльності правоохоронних органів при звертанні
громадян – навіть у письмовій формі – з фактами
спроби підкупу виборців. Усіх скаржників прокуратура та міліція, навіть не реєструючи письмові
звертання, направляє до відповідних виборчих

комісій, хоча й це вже є порушенням закону, адже
підкуп виборців – діяння, за яке передбачене кримінальне покарання:
– Повірте мені, такого не було ще в жодній виборчій кампанії за часів незалежності: в Україні не
порушено жодної кримінальної справи стосовно
порушень виборного законодавства! Колись у
службових кабінетах КДБ висіли гасла «КДБ –
озброєний загін Комуністичної партії». Так ось, МВС
нині – озброєний загін Партії Регіонів.
При всій повазі до землі донецької, не могла
вона водночас породити стількох міністрів, урядовців, міліціонерів високого рангу, податківців тощо…
Це поставило хрест на кар’єрах багатьох чесних і
порядних людей, якщо вони не донецькі.
Але в цьому пан Геннадій несподівано бачить і
позитив: він вважає, що пересічні «менти» не підуть на сутички з народом, бо більшість їхня вийшла
з села, вони щодня бачать, до якого «покращення
вже сьогодні» довела українців нинішня влада, а
невисокі зарплати рядових, сержантів, прапорщиків не надихають їх до виходу на барикади за
цю владу!

Амбіції партій відтягують
відсотки голосів

І звичайно ж, пан Москаль ретельно розглянув
стосунки з можливими соратниками у майбутній
Верховній Раді. Йдеться про те, що на початку ви-

борчих перегонів Об’єднана опозиція «Батьківщина» домовлялася з «УДАРОМ» та «Свободою» про
те, що на округах будуть узгоджуватися прохідні
кандидатури, щоби просувати їх спільними зусиллями – на забезпечення у майбутньому парламенті
більшості. Треба віддати належне, «Свобода» дотримується цих домовленостей. Відповіді від УДАРУ
ще очікують. Тож значну кількість відсотків голосів
виборців відтягнуть навіть не фальсифікації (пан
Москаль оцінює їхню ефективність у 5% голосів,
які може додати ПР спотворення результатів голосування), а розпорошення уподобань виборців між
гарно поданими «технічними» партіями, фінансованими з ПР . Серед таких Геннадій Москаль назвав
перш за все партію Наталії Королевської «Україна
– вперед!» і Радикальну партію Ляшка.
Своїх ймовірних союзників у ВР Об’єднана Опозиція відбиратиме залежно від того, чи приєднаються ті до вимог імпічменту чинному президенту,
запровадження кримінальної відповідальності
за голосування чужими картками у ВР та механізму відкликання депутата, що не виконує своїх
обов’язків, збереження мораторію на продаж землі
та скасування цілої низки законів та кодексів – пенсійного, податкового, судового…
Наостанок Геннадій Москаль зауважив, що у
ЗМІ ще є можливість за півтора тижні, що залишилися до виборів, принаймні застерегти виборців від
фальсифікацій та «технічних» кандидатів.

Лариса ХОМИЧ, «Версії»
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Кость Бондаренко вважає,
що Ера Федорука минула

Головна інтрига цих виборів – хто з партій посяде друге
місце
Директор Інституту української політики Кость Бондаренко вважає, що
головна інтрига парламентських перегонів 2012-го – хто посяде друге місце за
підсумками голосування 28 жовтня.
– Погоджуюся з думками соціологів,
що головна боротьба розгорнеться за
друге місце на виборах. Змагатимуться
дві політичні сили – об’єднана опозиція
та партія «Удар», – вважає експерт. –
Друга інтрига цієї кампанії – чи пройдуть
до Верховної ради партії «Свобода» та
«Україна – вперед».
На думку експерта, найгостріша боротьба між кандидатами розгорнеться
саме на регіональних мажоритарних округах, а передвиборну кампанію в Чернівцях

вважає однією з найцікавіших у країні.
– Якби вибори відбувалися за пропорційною системою, очікувати якихось
несподіванок не доводилося б. Однак
обирати ми будемо за змішаною системою. У нас буде 225 виборчих округів
– і на кожному з них може розгорнутися
справжня драматургія. Зокрема, досить
напруженою є ситуація на деяких округах
на Буковині, – додав Кость Бондаренко.
Щодо ситуації на 201-му Чернівецькому окрузі, то, як зазначив відомий
політолог, тут є два головних кандидата
– Михайлішин і Федорук. І якщо на старті
передвиборної кампанії позиції Федорука
були найкращими, то за останні два місяці
його шанси суттєво знизилися і зараз
соціологи фіксують найбільший рейтинг
саме у Віталія Михайлішина.
– Якщо на старті Федорук мав переваги, то наразі він свої позиції здав,– наголосив К. Бондаренко. – У Михайлішина
вони, натомість, зросли.
Помилкою Федорука вважаю те, що
він зробив ставку на підтримку партійного бренду, а не громадськості. Нараз він
сприймається як висуванець політичної
сили, що значно знижує його рейтинги.
Експерт прокоментував також поведінку Миколи Федорука, який розкритикував результати дослідження
консорціуму «За чесні вибори»,
заснованого Центром соціальних і
маркетингових досліджень SOCIS
(м. Київ) Миколи Чурілова та
Центром Євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного
Університету ім. Юрія
Федьковича, за якими
Віталій Михайлішин
випереджає Миколу
Федорука на 6 відсотків. Він порівняв
політиків, які ображаються на соціологів за
свій низький рейтинг,

із лисицею з відомої казки Езопа, яка не
могла дотягнутися до винограду і тому
сказала, що той зелений.
– Чурілов – це людина, яка має не
тільки загальноукраїнський авторитет,
вона має міжнародний авторитет. До речі,
я не бачив дослідження Чурілова, не знаю,
про що там ішлося, проте я знаю самого
Чурілова – людину скрупульозну, більше
того, людину, до якої дослухаються як
в Україні, так і в Європі. Президентські
вибори 1999 року були ним прогнозовані
найбільш точно, вибори 2002 року були
також ним прогнозовані найточніше. Тому
я не маю підстав не довіряти Чурілову, як
не маю підстав не довіряти, скажімо, Ользі
Балакіревій, Ірині Бекешкіній, Олексію
Антиповичу.
Бондаренко додав також, що Микола Федорук може програти на виборах,
адже дещо самовпевнено ставиться до
чернівчан. На думку експерта, Микола
Федорук вирішив, що чернівчани йому винні і зобов’язані за нього голосувати, тому
Микола Трохимович не проводить реальної
передвиборчої кампанії. Бондаренко згадав, що саме таким принципом керувався
екс-мер Києва Олександр Омельченко,
який, як відомо, програв вибори.
– Він подумав, що Чернівці й так йому
винні, тож повинні за нього проголосувати. Але є один дуже характерний момент,
який спрацьовує на всіх виборчих кампаніях. Це сталося свого часу з Олександром
Омельченком у Києві. Всі прогнозували,
що в нього немає конкурентів і Омельченко буде мером. Тож він навіть не напружувався, він просто вважав, що кияни
повинні за нього проголосувати, – а кияни
не проголосували.
За словами експерта, доля Олександра Омельченка може спіткати й Миколу
Федорука. При цьому Бондаренко додав,
що феномен Федорука був характерний
для 2010 року, а зараз епоха Федорука,
яка тривала з 1994 року, можна казати,
минула.

Отець Георгій :
«Зустрічаюсь із
загиблими
друзями… в молитві»
Минулими вихідними, на Покрову, в Тарасівцях відкрили
пам’ятний обеліск воїнам-афганцям. І хоча там лише три прізвища – Балан, Ленкуца, Гортопан, яких війна наздогнала вже
вдома, – це місце стане поминальним для всіх матерів, які не
дочекалися синів-солдатів. На цьому наголосив на відкритті
пам’ятника голова районної організації воїнів-афганців інтернаціоналістів Петро Раца. І подякував меценату, за чий рахунок
він був зведений.
...Георгій Безушко прийняв священицький сан після того, як
повернувся з Афгану. Поміняв зброю на рясу не випадково. Не
в змозі витримати людська психіка війну, де панує жорстокість,
кров ллється через вінця, а вбивство стає буденною і щоденною
справою.
– Я вийшов із цього пекла живим, але частка мене назавжди
похована там, далеко, в чужих краях, – зізнається Георгій Леонтійович, колишній воїн-інтернаціоналіст, а нині настоятель
Тарасівецької церкви Різдва Святої Богородиці, що у Новоселицькому районі. – Під час військової операції в кишлаку
з такою дивною назвою Коньяк я втратив дуже багато друзів.
160 000 хлопців з України пройшли через горнило
радянсько-афганської війни. З них майже 2,5 тисячі
загинуло, 8 тисяч отримали поранення, 5 тисяч стали
інвалідами. Юнаки йшли до армії з мрією стати героями, а поверталися у… цинкових домовинах «вантажем
200».
…Молодого 18-річного хлопця призвали на військову
службу 1987-го року. Навчання в Ашхабаді, потім Афганістан…
– Юні, недосвідчені, ми навіть не здогадувалися, куди потрапили, – пригадує отець Георгій. – Афган нам здавався розвагою, усі хотіли стати героями… Та вже невдовзі усвідомили,
що потрапили у справжнісіньке пекло, повернутися з якого
судилося не всім. Уже пізніше, після війни, вдома важке почуття каменем лягло на серце, не відпускаючи і не покидаючи ні
вдень, ні вночі. Снилися загиблі. Я бачив їх навіть удень. Дуже
мучився, душа не знаходила спокою. І тоді мені відкрилося: я
можу зустрічатися з померлими друзями… через молитву. Для
мене це був порятунок. Так і став священиком. Спочатку служив у церкві в Герцаївському районі, а нині – вже протягом 17
років – у Тарасівцях.
Утім, настоятель церкви Різдва Святої Богородиці не тільки
щодня молиться за полеглих воїнів-афганців, а й опікується
живими. Саме за його ініціативи та полковника у відставці Раци
з’явився пам’ятник полеглим афганцям. А втілити ідею в життя
допоміг добрий чоловік, якому отець Георгій вручив у знак подяки ікону Божої матері.
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Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини»:
вісім вистав, найкращі театри, дискусії із драматургами та столичними зірками –
за круглим столом та… на канапі
Традиційно у фестивалі братимуть участь
театри з Києва, Львова, Тернополя та Вінниці.
Дебютуватимуть Ботошанський і Миколаївський театри. Зі столичних зірок укотре очікуємо Богдана Бенюка у виставі «Жона є Жона»
(Національний драмтеатр ім. І.Франка).
Серед обіцяних родзинок – останній
день фестивалю, який організатори обіцяють

26 жовтня (п’ятниця)

присвятити сучасній українській драматургії,
зокрема, комедійному жанру. О 14.00 відбудеться «круглий стіл» за участі драматургів
України, завлітів театрів – учасників фестивалю, журі, а також представників ЗМІ та всіх
охочих. Зокрема, очікується приїзд таких
відомих драматургів, як Неда Неждана, Олександр Гаврош, Віра Маковій тощо.

«РЕВІЗОР», сатирична комедія М. Гоголя. Вінницький обласний український академічний
музично-драматичний театр ім. М. Садовського.
Тривалість – 2 год. 10 хв.
Посміятися над собою та світом, у якому живемо, можна разом з героями невмирущої сатиричної
комедії, де сполучилися «правда» і «злість», тобто реалізм і смілива, нещадна критика дійсності. За
допомоги сміху, сміливої сатири разом з Гоголем театр викриває чиношанування, корупцію, свавілля
влади, неуцтво й погане виховання.

22 жовтня (понеділок), ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

27 жовтня (субота)

«ГОСПОДИНЯ ЗАЇЗДУ», комедія
з музикою і танцями К. Гольдоні.
Тернопільський обласний український
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка.
Тривалість – 2 год. 30 хв.
За серце господині готелю готові
стати на герць три чи навіть чотири кавалери, згодні пожертвувати усім – хто
багатством, хто свободою, хто готовністю
«взяти під протекцію», а хто й люблячим
серцем. Залицяння-сперечання-зітхання
густо перемішані з музикою, іскрометним
гумором, співами й танцями.

«ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ», оперета на дві
дії, лібрето Д. Шевцова за М. Старицьким.
Київський національний академічний театр
оперети.
Тривалість – 2 год. 15 хв.
Кохання чи гроші? Бідна красуня чи цибата
багатійка? І що робити з боргами, коли лихварі
вже хапають за барки? Вигідне одруження налагодить справи, та й дурненька Проня сама
стрибає до рук. От тільки хто сподобив гультяя
Голохвостого так зухвало залицятись ще й до
іншої? Адже хто хоче двох зайців уколошкати…
Нове й несподіване прочитання всім відомої класики неодмінно підніме настрій і вкотре
розсмішить до сліз.

23 жовтня (вівторок)
«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА В КІНЦІ ЛИСТОПАДА», лірична комедія Я. Отченашека. Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької (Львів).
Тривалість – 2 год. 20 хв.
…Даремно говорять, що після 40 чи 50-ти життя втрачає свої барви. Інколи воно лише набирає нових обертів. Двоє дорослих людей – інженер з будівництва мостів Карел і продавець
квитків у театрі Марія випадково зустрічаються й закохуються. Проте, як і в шекспірівській
історії, на шляху до їхнього щастя – безліч перешкод…

28 жовтня (неділя)

24 жовтня (середа)
«РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ», жарт у двох частинах за А. Чеховим (вистава йде російською мовою). Миколаївський академічний художній російський
драматичний театр.
Тривалість – 1 год. 30 хв.
Григорій Степанович Смирнов і гадки не мав одружуватися. Закохуватися – тим більше.
Грошенята скінчилися, гуляти не мав на що, от і пішов до красуні-вдови вимагати борг, який
залишив за життя її чоловік. А вдова дістає пістолет і кричить: «До бар’єру!».
…Іван Васильович Ломов – навпаки в активному пошуку нареченої. Ще б пак! 35 - вік критичний, життя треба вести правильне, регулярне. Надів фрак, узяв букетик і рушив до сусідки
- раптом пощастить! Чим закінчилися дві такі різні історії, сповнені неповторного чеховського
гумору, дізнаєтеся з вистави, створеної за водевілями А. Чехова «Ведмідь» і «Пропозиція».

Любов КАФАНОВА, «Версії»

25 жовтня (четвер)
«O NOAPTE NEBUNA, NEBUNA (ШАЛЕНА,
ШАЛЕНА НІЧ)», комедія Р. Куні (вистава йде
румунською мовою). Teatrul «Mihai Eminescu»
Botosani - Ботошанський театр ім. Міхая Емінеску
(Румунія).
Тривалість – 2 год.
Колоритна вистава, «смачна комедія», в якій
є гумор, дотепність, гра слів. Легка і ненав’язлива
історія, без зайвих непотрібних ускладнень. Одна
з найцікавіших комедій останнього сезону Ботошанського театру. У головних ролях – талановиті
й відомі актори Румунії.

«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК», музична комедія на дві дії Г. Квітки-Основ’яненка. Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської.
Тривалість – 2 год. 10 хв.
Хитромудра інтрига, що її плете бувалий Шельменко, прагнучи з’єднати закохану пару. А поруч
наївно-комічні батьки – патріархальні поміщики Шпаки і, ясна річ, жених, що залицяється безнадійно.
Усе це, помножене на акторський кураж та яскравість театральних засобів, породжує веселе, дотепне, проте не без моралі, дійство.

29 жовтня (понеділок), ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
«ЖОНА Є ЖОНА», водевіль на
дві дії за А. Чеховим. Національний
академічний драматичний театр ім. І.
Франка (Київ).
Тривалість – 2 год. 15 хв.
Герої комедії у виконанні Богдана
Бенюка, Поліни Лазової та Дмитра
Ступки створюють класичний любовний трикутник.
Протягом вистави персонажі почергово приміряють на себе маски
багатих самовпевнених вельмож, «зелених» закоханих юнаків та фатальних красунь. Протягом двогодинної
постановки бодай один раз присутні
побачать у сценічному образі себе.

Вартість квитків:

Київський театр ім. І. Франка – 60-150 грн.,
Театр оперети – 50-110 грн.,
Львівський театр ім. М. Заньковецької – 40-70 грн.,
решта театрів – 35-60 грн.

Квитки продаються в касі театру
за адресою: вул. М. Лисенка, 2.
Каса працює з 11.00 до 14.00
та з 16.00 до 19.00.
Телефони для довідок: 52-50-85, 55-17-14.

Початок вистав – о 18.30

«Лавина» дійшла до Чорного моря
Сприйнята доволі прохолодно чернівецьким
глядачем, вистава «Лавина» здобула низку перемог у
номінаціях VI театрального фестивалю Міжнародного
Чорноморського клубу «HOMO LUDENS» («Людина,
що грає»), який нещодавно відбувся у Миколаєві –
повідомила в переможному релізі літчастина театру.

Цей фестиваль проводиться
від 2006-го, Захід за своїм характером доволі демократичний,
не має обмежень за видом чи
жанром. Цього року, наприклад, поруч з традиційними,

представлені й вистави малої
сцени, лялькові театри і навіть
театр на ходулях. Демократичність фесту і в наявності поряд із
головним журі, до складу якого
увійшли відомі театральні діячі,

драматурги й мистецтвознавці,
– журі альтернативного, складеного з молодих журналістів,
фотографів і студентів місцевого
коледжу преси й телебачення.
Саме альтернативне журі
відзначило режисуру «Лавини».
Приємно, що журналістська
молодь визнала найкращою
чоловічою роллю другого плану
Старого чоловіка у виконанні
заслуженого артиста України
Богдана Братка і найкращою
молодою актрисою –нашу Анну
Моргунову. Але головні нагоро-

ди фестивалю дісталися все ж
таки не нам.
Серед «дорослих» номінацій
–«Найкращий акторський дует
фестивалю» (Олексій Надкерничний з тією ж Анною Моргуновою).
Щоправда, «Лавині» дістався й спеціальний диплом
фестивалю «За громадянську
позицію, майстерність і творче
натхнення».
Може, чернівецькому глядачеві варто ще раз переглянути
«Лавину» і своє ставлення до
неї?

Лариса ХОМИЧ, «Версії»

Фото Миколи Костиняна
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11
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 Офiцiйна хронiка.
09.25 Здоров`я.
10.05 Х/ф «Повернення Будулая».
15.00 Дiловий свiт. Агросектор.
15.05 Х/ф «Балтiйське небо».
17.50,21.15 Дiловий свiт.
18.00 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Зелена планета.
18.30,20.35 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична
партiя України.
18.45 Гумористична програма.
20.45 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя «Свобода».
21.30 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Партiя Кличка
«Удар».
22.00 КВК. Кубок Президента.
Фiнал.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.40 ТелеАкадемiя.
02.40 Т/ф «Домiвка».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,2
3.05 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».
12.30 «Знiмiть це негайно».
13.35,03.15 «Повне
перевтiлення. Дiм за тиждень
2».
14.35,04.00 «Не бреши менi 3».
15.40,04.50 «Сiмейнi мелодрами 2».

16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.50 «Давай, до побачення».
23.20 Драма «Блокпост». (2).
01.30 Трилер «Сiрi вовки». (2).
IНТЕР
05.30,23.05 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30,20.40,03.20 «Спорт у Подробицях».
09.10,05.00 «Знак якостi».
09.55 Т/с «Повернення Мухтара».
12.15 «До суду».
13.20 «Судовi справи».
14.40 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
15.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 11».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.10 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
01.10 Х/ф «Чужа гра». (3).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.30 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.20,06.50,02.25,03.40 Погода.
05.25,03.15 Факти.
05.40,04.15 Свiтанок.
06.45,07.30 Дiловi факти.
06.55,09.30,12.55,19.25,01.25
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.30 Надзвичайнi
новини.
09.55,16.25 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.30,13.00 Т/с «Сильнiше за
вогонь».
12.45 Факти. День.
13.50,22.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.05,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
21.40 Вибори-2012.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с «Кодекс честi 4».
02.30 Т/с «Кiстки 5».
03.45 ПроЦiкаве.
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».

25 жовтня

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
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
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».
07.25 «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».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,
12.35,13.10,14.10,16.10,17.20,
17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,0
6.25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час
iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05
.00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10,22.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Розлучення».
11.10, 21.10 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Серце
Даньки».
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».

теле Версі ї
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.45 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.
07.46 Глас народу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.20,11.10,12.15,15.15 Погода.
09.30 Один на один.
10.50 Про головне.
11.15 Крок до зiрок.
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.20 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
12.55 «Мелодiя двох сердець».
14.35 Шляхами України.
15.05 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Бенефiс Ю. Гальцева та
О. Воробей.
17.50 Вибори-2012. Передвиборна агiтацiя. Комунiстична
партiя України.
18.00 Концерт Партiї Регiонiв.
21.15 Шустер-Live.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
01.25 Пiдсумки дня.
01.35 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.55 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.05 Т/ф «Домiвка».
04.40 М/с «Каспер. Школа страху».
05.20 «Надвечiр`я» з Т. Щербатюк.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

«1+1»

Інформація про мажоритарників 203-го і 204-го округів – у наступному числі

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30
«ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
1 0 . 0 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».

12.30,03.35 «Знiмiть це негайно».
13.35,02.50 «Повне
перевтiлення. Дiм за тиждень
2».
14.35,04.25 «Не бреши менi 3».
15.40,05.15 «Сiмейнi мелодрами 2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.20 Х/ф «Iсторiя лицаря».
01.15 Драма «Блокпост». (2).

IНТЕР

05.30 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок
з Iнтером».
07.30 «Спорт у Подробицях».
09.10,12.35 Т/с «Захисниця».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Подробицi. Неформат».
20.40 Спорт у Подробицях.
2 1 . 0 0 « В ел и к а п ол i т и к а з
Євгенiєм Кисельовим».
00.00 Х/ф «Адвокат диявола».
(2).
02.25 Х/ф «Хвiст виляє собакою». (2).

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.50,02.20,04.05 Погода.
05.25,03.40 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.30,12.55,19.25,01.25
Спорт.
07.00 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.35,19.30,01.30 Надзвичайнi
новини.
09.55,16.25 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.30,13.00 Т/с «Сильнiше за
вогонь».
12.45 Факти. День.
13.50,22.45 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.00,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
21.40 Вибори-2012.
00.05 Факти. Пiдсумки дня.
00.20 Т/с «Кодекс честi 4».
02.25 Битва нацiй.
04.10 ПроЦiкаве.
04.25 Мiранок.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».

23.10 Тридцятирiчнi.
00.10 Т/с «Подружжя».
01.10 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
02.00 Х/ф «Перекладачка». (2).
04.10 «Хай говорять».
05.00 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 18.25,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
12.00, 01.35 Д\фільм «Світ мандрів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.40, 21.00 «Студія «А-3»
18.15 «Дольче Віта»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Партія регіонів
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Лисюк Олександр Михайлович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Кузнєцов Георгій
Васильович
20.05 «Експромт»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
23.05 «Час країни»
02.40 «Акценти»
04.00 Х/фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05Д/с «Дивовижний
світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»

26 жовтня

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, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 3.00 Політична кухня
15.00, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.35 Привітай
21.00 Акцент
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.10 Т/с «Слiд».
10.00, 20.00 Т/с «Розлучення».
11.10 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Жасмин:
вiд любовi до любовi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.25 Подiї.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.

18.00 Т/с «Джамайка».
19.20,03.45 «Говорить Україна».
21.10 Т/с «Iнтерни».
23.00 Х/ф «Чортове колесо». (2).
00.45 Х/ф «Фрост проти
Нiксона».
02.40 Ласкаво просимо.
04.25 «Хай говорять».
05.15 Срiбний апельсин.

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.40,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 22.20,
00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д\фільм «Здоровий
спосіб життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.31, 22.25,
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ мандрів»
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 «Толока»
19.00 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Політична партія
«Наша Україна»
19.10 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Бурдейний Іван
Миколайович
19.30 «Вибори – 2012» Передвиборна агітація. Бордіян Іван
Порфирович
20.05, 02.40 «Палітра»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
04.00 Х/фільм

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.15, 9.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.25, 09.55, 19.35, 21.25, 22.00
«Вільний мікрофон»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 17.55, 20.10 «Афіша»
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»

понеділок
четвер
13.15 «Зірковий марафон
13.45 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.05 «Пряма відповідь»
ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40,18.50 Богiня шопiнгу.
12.20,17.05 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.30,22.05 Рай, гудбай.
15.00,21.40 Ка$та.
15.35,01.35 УТЕТа тато!
16.00,02.00 Досвiдос.
16.40,22.50 Вайфайтери.
19.30,00.45 БарДак.
20.35 Дайош молодьож!
23.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.50 Т/с «Загублена»(2).
02.25 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Збройний опiр».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,03.20,05.05
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8». (2).
00.15 «Випадковий свiдок».
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.35 Х/ф «Шлях дракона». (2).
03.50 «Речовий доказ».
05.35 «Уроки тiтоньки Сови».
СТБ
04.40 «Чужi помилки. Випробування для самотньої мами».
05.25,15.50 «Усе буде добре!»
06.55,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.35 «Вагiтна в 16».
09.35 «Дочки-матерi».
10.40 Х/ф «Павутина бабиного
лiта».
12.45 «Битва екстрасенсiв.

Чорнi i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi
2».
01.30 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Комiсар Рекс».
03.00 «Вiкна-спорт».
03.10 Х/ф «День народження
Буржуя 2». (2).
НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Будтато».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче вiдео.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,01.25 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55,17.50,21.00 Т/с
«Воронiни».
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.40 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.45,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.20 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Щасливi разом».
22.00 Парад порад.
00.05 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.30 Служба розшуку дiтей.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.00 Зона ночi.
03.15 Зiрка Вавiлова.
04.05 Благославляю i молюся.
04.30,04.55 Зона ночi. Культура.
04.35 Так нiхто не любив.
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».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.35 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
02.55 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
18.00 «Біографії»
22.05 Х/ф «Упіймати буревій» (1)

ТЕТ

06.00 М/с «Перчинка Енн».
06.45 Телепузики.
07.20 Малята-твiйнята.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.00 М/с «Лiло i Стiч».
08.35 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
09.40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.40 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.40,18.50 Богiня шопiнгу.
12.20,17.05 Маша та моделi 2.
12.45 Т/с «Хто у домi господар?»
13.25,17.45,21.00 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Рай, гудбай.
15.00 Ка$та.
15.35,01.35 УТЕТа тато!
16.00,02.00 Досвiдос.
16.40,22.50 Вайфайтери.
19.15 БАгиня шопiнгу. Без цензури.
19.55,01.10 БарДак.
22.05 Дайош молодьож!
22.30 Слава зi Славєком
Славiним.
23.15 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.50 Т/с «Загублена» (2).
00.45 Дурнєв+1.
02.25 До свiтанку.

НТН

05.55 «Легенди карного розшуку».
06.25 Х/ф «Оскаженiлий автобус».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «Марш Турецького 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Т/с «Журов».
14.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.10,05.00
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
19.30 Т/с «По той бiк вовкiв».
00.00 Х/ф «Московська спека».
01.40 Х/ф «Останнiй мисливець». (2).
03.40 «Речовий доказ».
05.30 «Уроки тiтоньки Сови».

СТБ

05.00 «Чужi помилки. Без голови
вiд любовi».
05.45 Х/ф «Час бажань».
07.20 Х/ф «Молода дружина».
09.25 Х/ф «Особисте життя
доктора Селiванової».
17.45,22.00 «Вiкна-новини».

17.55 Х/ф «У бiй йдуть однi
«старi».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.20 «ВусоЛапоХвiст».
01.25 Х/ф «Павутина бабиного
лiта».
03.00 Х/ф «День народження
Буржуя 2». (2).
03.50 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с «Будтато».
05.55,06.40 Очевидець.
Найбiльш шокуюче вiдео.
06.35,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись
вродлива».
09.55,17.50,21.00 Т/с
«Воронiни».
13.15,14.20 Kids` Time.
13.20 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.40 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.45,23.00 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.15 Спортрепортер.
19.35 Пiраньї.
20.00 Т/с «Щасливi разом».
22.00 Україна чудес 2.
00.00 Т/с «Спокусливi i вiльнi».
01.25 Т/с «Одна нiч любовi».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,04.05 Зона ночi.
03.05,04.10 Богдан Хмельницький.
04.45,04.55 Зона ночi. Культура.
04.50 Микола Лисенко.

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 «Розсмiши комiка».
22.45 «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 Х/ф «Визволення».
10.50 Школа юного суперагента.
11.05 КВК. Кубок Президента.
Перший пiвфiнал.
13.15 КВК. Кубок Президента.
Другий пiвфiнал.
15.30 Золотий гусак.
15.55,16.20 Погода.
16.00 Свiт атома.
16.25 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-лiга. «Таврiя»
(Сiмферополь) - «Шахтар» (Донецьк).
17.15 В перервi - Зелений коридор.
18.20 КВК. Кубок Президента.
Фiнал.
20.50 Мегалот.
20.55 Пiдсумки дня.
21.30 Концерт Вiтаса «Мама
i син».
ТРК «Ера».
23.00 Д/ф «10 рокiв пiд «Покровом».
23.30 Погода.
23.35 Ера здоров`я.
23.55 Особливий погляд.
00.15 Екслюзивне iнтерв`ю.
УТ-1.
01.20 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.25 Пiдсумки дня.
02.00 Свiт атома.
02.20 ТелеАкадемiя.
03.30 «Вiра. Надiя. Любов».
04.20 Д/ф «Справжня Панама».
05.25 М/с «Каспер. Школа страху».

«1+1»

06.35 М/ф «Смурфи».
07.20 «Справжнi лiкарi 2».
08.20 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
09.00 «Хто там?»
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11 . 0 0 , 1 2 . 0 5 , 0 5 . 0 0 « С в i т
навиворiт 2: Iндiя».
13.35 «Свiтське життя».
14.35 Комедiя «Iсторiя iграшок».
16.20 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30,03.05 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
21.55,05.55 Комедiя «А мама
краща!» (2).

23.40 Бойовик «Рекетир».
01.05 Бойовик «Її звали Нiкiта».
(2).
03.50 «Мiняю жiнку 6».

IНТЕР
04.30 «Парк автомобiльного
перiоду».
04.45 «Знак якостi».
04.55 Т/с «Бiлий налив».
08.00 «Позаочi».
09.00 «Орел i Решка».
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес».
11.50 «Найрозумнiший».
13.50 Х/ф «Зовсiм iнше життя».
17.55 «Бенефiс «Кроликiв» 30
рокiв гумору».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Ювiлейна «Премiя МузТБ-2012».
00.30,03.10 Х/ф «Улюблена дочка Тата Карло».
01.20 «Подробицi» - «Час».
01.45 Д/с «Жадiбнiсть».

ICTV
06.00,06.20 Погода.
06.05 Факти.
06.25 Iнший футбол.
06.50 Козирне життя.
07.30 Останнiй герой 2.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.20 Екстрений виклик.
12.20 Нетаємнi файли.
13.20 Спорт.
13.25 Дивитися всiм!
1 5 . 3 0 Х / ф « С к ел ел аз к а й
останнiй iз 7-ї колиски».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Про що говорять
чоловiки?»
21.00 Х/ф «Про що ще говорять
чоловiки?»
23.00 Наша Russia.
00.00 Х/ф «Чистильник». (2).
01.50 Х/ф «Дещо про Генрi». (2).
02.30 Х/ф «Капiтан Америка».
(2).
04.05 Х/ф «Пiдземний свiт». (2).
05.30 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».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,1
0.55,13.55,16.10,17.20,17.55,19

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 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
09.00 «Вибори-2012».
19.30 Новини.
19.50,01.25 «Нiч виборiв».
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
03.05 Т/ф «Домiвка».
04.40 Д/ф «Тортури: зроблено
у США».
05.40 М/с «Каспер. Школа
страху».
«1+1»
06.15,04.25 Комедiя «Розтелепа».
07.50 М/ф.
08.10,03.50 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя.
Юлiя Висоцька».
11.25 «На ножах».
12.30 «Чотири весiлля 2».
14.00 «Розсмiши комiка».
15.00 Х/ф «Iсторiя лицаря».
17.20 Комедiя «Чоловiк на
годину».
19.25,20.00,00.15 «Вибори
2012».
19.30 «ТСН».
23.00 «Свiтське життя».
00.00 «Телевiзiйна служба
новин».
01.15 Мелодрама «Корабель
дурнiв».
IНТЕР
05.30 Х/ф «Змiєлов».
07.00 М/с «Вiнкс».
08.30 «Глянець».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.30 Х/ф «Любов i голуби».
13.55 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки».
17.50 Х/ф «Наречений за оголошенням».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Нiч виборiв».

02.00 «Ювiлейна «Премiя МузТБ-2012».
ICTV
06.05,06.25 Погода.
06.10 Факти.
06.30,04.15 Свiтанок.
07.20 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.30 Дивитися всiм!
10.30 Наша Russia.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Х/ф «Скелелазка й
останнiй iз 7-ї колиски».
14.45 Х/ф «Про що говорять
чоловiки?»
16.45 Х/ф «Про що ще говорять чоловiки?»
18.45 Факти тижня.
19.45 Факти. Спецвипуск. Вибори-2012.
20.45 Останнiй герой 2.
22.00 Х/ф «Троя».
01.15 Х/ф «Чистильник». (2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.10 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.10,08.25,18.55,23.35,
00.20,03.20 «Час спорту».
06.50,07.15,08.10,08.55,10.55,
11.15,13.10,14.10,14.55,16.10,
17.10,17.50,19.20,00.25,00.40,
03.25,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,23.00,04.00,
05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,
03.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Палата».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка
з Анною Безулик».
20.50,02.20,03.30,06.20 «Тема

.20,23.40,00.25,00.55,02.35,03.
35,04.35,05.55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00
«Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.20 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,0
6.20 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до
Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».

ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 16.50, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.45 Х/Ф «Девід Коперфільд»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.50 Х/Ф «Людина року»

ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.45 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.00 Щиросердне зiзнання.
Софiя Ротару.
10.00 Додому на свята.
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «Варенька. I в горi, i в радостi».
19.00,03.25 Подiї.

19.20 Т/с «Розлучення».
21.30 Х/ф «Крутий».
23.25 Х/ф «Фартовий». (2).
01.25 Х/ф «Декiлька хороших
хлопцiв». (2).
02.40 Д/ф «Пiд ножем: пластичнi
операцiї знаменитостей».
03.45 Х/ф «Експрес: iсторiя легенди спорту Ернi Девiса».

ТВА
6.30, 8.35, 19.35, 0.10 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
7.45 Панно Кохання
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 «Девід Коперфільд»
16.00 Акцент
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.15 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00, 08.10 Х/ф «Крутий».
08.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
17.00,18.00 Подiї. Спецвипуск.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.15,04.30 Т/с «Дорожнiй
патруль 11».
13.20, 14.15, 15.15 Т/с
«Iнтерни».
16.00, 17.10, 18.05 Т/с «Поки
квiтне папороть».
19.00,03.45 Подiї тижня.
19.45 Вибори-2012.
00.15 Х/ф «Жерсть». (2).
02.20 Х/ф «Подорож привида». (3).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Відлуння перемоги»

13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.50 КВН. Ліга «Торнадо»

ТРК «БУКОВИНА»

ТЕТ

06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д\фільм «Магія природи»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00 «Музичний
експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Європейським шляхом»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Фейс-контроль»
11.30 «Ключ до самопізнання»
12.00 Д/фільм «Зодіак»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.05, 22.30 Д/фільм «Авіа»
17.00, 23.30 Д/фільм «Дорогами
українців»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 Д/фільм «Відлуння перемоги»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
03.00 «Порохом пропах»
03.20 Х\фільм «Хочу зробити
зізнання»
04.30 «Пам’ять»

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?»
11.45,13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.50 ТЕТ 2.0.
14.35 Мiстер Трололо.
15.25 Х/ф «Ерагон».
17.35 М/ф «Принцеса i жаба».
19.35 Х/ф «П`ятий елемент». (2).
22.20 Дайош молодьож!
22.45 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф «Лепрекон 2» (2).
00.35 Comedy Woman.
01.35 До свiтанку.

«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 09.00, 11.55, 15.20 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.40, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25 «Афіша»
08.30 «Світ тварин»
09.40, 17.55, 19.05, 21.45, 3.55
«Вільний мікрофон»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»

28 жовтня
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».

812

теле Версі ї

27 жовтня

НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
07.20 Т/с «Прямуючи на
пiвдень».
09.15 Х/ф «Хто ви, пане КА?»
11 . 3 0 « Р е ч о в и й д о к а з » .
Дрiжджова iмперiя мiльйонерiв.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Московська спека».
15.00 Т/с «УГРО 3».
19.00 Т/с «Кулiнар».
23.55 «Випадковий свiдок».
00.20 Х/ф «Метеор». (2).
03.40 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
04.50 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

СТБ
05.00 М/ф «Мауглi».
06.05 Х/ф «Дiти понедiлка».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «Зваженi i щасливi 2».
15.05 «Танцюють всi! 5».

19.00 «Х-фактор 3».
22.15 «Моя правда. Таємницi
«Зважених i щасливих». Смак
любовi».
23.40 «Х-фактор3. Пiдсумки
голосування».
00.50 «Детектор брехнi 2».
01.45 Х/ф «День народження
Буржуя 2».
04.05 Нiчний ефiр.

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Останнiй акорд».
07.20 Зроби менi смiшно.
09.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 Готуй.
11.00 Нашi в Рашi.
12.00 Т/с «Татусевi доньки».
15.55 ШоумаSтгоуон.
19.00 М/ф «Гномео i Джульєта».
20.40 Х/ф «Сутiнки».
23.05 Х/ф «Штат самотньої
зiрки». (2).
01.15 Спортрепортер.
01.20 Х/ф «Велика нiч».
03.20 Т/с «Одна нiч любовi».
04.05 Зона ночi.
04.10 Iван Мазепа.
05.10,05.40 Зона ночi. Культура.
05.15 Майстер музи.
05.30 Птаха кубла Марiї.
05.35 Любов всього життя.

К1
07.00,10.00 М/ф.
0 8 . 2 5 М / ф « К а з к и Га н с а
Хрiстiана Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.10 М/ф «Велiант».
11.50 Х/ф «Сутичка в небi».
13.55 «Подаруй собi життя».
15.00 Х/ф «Сюрприз».
17.05 Т/с «А щастя десь поряд».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Фатальна красуня».
02.15 Х/ф «Брудна любов».
03.40 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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07.00, 11.55, 14.00, 19.25,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.20 «Телемеридіани»
07.35 «Вічність у миті»
08.00 «Реалії»
09.00 «Роздуми про сокровенне»
09.30 «Солдати перемоги»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Дольче Віта»
11.29 «Спорт-драйв»
12.00 «Солдати перемоги»
12.13 «Милосердя»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
22.00 «Новини» Спецвипуск.
Вибори-2012
13.10, 00.40 «Палітра»
13.35 «Реалії»
14.05 «Подіум її життя»
15.15 «Роздуми про сокровенне»
16.00 «Фейс-контроль»
16.30 «Солдати перемоги»
17.10 «Порохом пропах»
17.30 «Люди і долі»
17.43 «Формула успіху»
18.35 «Лідери якості»
18.50 «Дольче Віта»
19.30, 22.40 Х\фільм «Хочу
зробити зізнання»
20.45 «Вечірня казка»
21.00, 22.20 «Пам\’ять»
21.15 Д\фільм «Там, за горами, Перемога»
00.10, 03.00 «Музичний експрес»
01.50 Х/фільм
03.30 Д\фільм «Дорогами
українців»
04.30 «Акценти»
05.00 «А музика звучить…»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55,
14.40, 18.30, 20.50, 00.25
«Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50, 21.00 «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, 17.25, 18.00, 19.05,
21.25 «Вільний мікрофон»
09.45, 19.10 , 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»

13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 КВН. Ліга «Торнадо»
16.55 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.05 «Служба порятунку 101»
21.30 «Княгиня західної України-2102» Фінал
ТЕТ
06.00 М/с «Перчинка Енн».
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».
10.05 М/ф «Незнайк а на
Мiсяцi».
10.35 М/ф «Чарiвна карусель».
12.25 Х/ф «Ерагон».
14.35 Мiстер Трололо.
15.25,19.00 Альо, директор?!
16.15 Х/ф «П`ятий елемент».
20.00 Рай, гудбай.
22.30 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф «Хлопцi з жiночого
гуртожитку». (2).
00.45 Comedy Woman.
01.45 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди бандитського
Києва».
07.15 Т/с «По той бiк вовкiв».
11.30 «Легенди карного розшуку». Перевертнi зi «СМЕРШа».
12.00,03.35 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.05 Т/с «Кулiнар».
19.00 Т/с «Каменська 5».
23.00 Х/ф «Парадиз». (2).
01.00 Х/ф «Смертоносний
воїн». (2).
02.45 «Речовий доказ».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.35 М/ф «Зачарований хлопчик».
06.20 Х/ф «Вiрнi друзi».
08.05 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.15 «Їмо вдома».
09.40 «Караоке на Майданi».
10.40 «МайстерШеф 2».
14.30 «Х-фактор 3».

19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.35 Х/ф «Сонцеворот».
23.50 Х/ф «Молода дружина».
01.50 Х/ф «День народження
Буржуя 2».
03.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Останнiй акорд».
06.55,08.25 Зроби менi
смiшно.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
09.15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижнi легенди».
09.55 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.15 Шоу Кулi.
11.20 Недiльний офiс.
12.25 Т/с «Щасливi разом».
15.30 М/ф «Гномео i Джульєта».
17.20 Х/ф «Сутiнки».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.05 Х/ф «Любов з
повiдомленням».
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф «Грiш». (2).
02.05 Т/с «Одна нiч любовi».
02.50,03.40 Зона ночi.
02.55 Богдан Хмельницький.
03.45 Десята муза в Українi.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Усмешник.
К1
07.00,10.00 М/ф.
07.25 М/ф «Велiант».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.20 Х/ф «Сутичка в небi».
12.25 Х/ф «Дорога додому:
Неймовiрна подорож».
14.10 Х/ф «Дорога додому 2:
Загубленi у Сан-Франциско».
16.05 Т/с «А щастя десь поряд».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.20 Х/ф «Брудна любов».
02.00 Х/ф «Фатальна красуня».
03.40 «Нiчне життя».
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15 жовтня – Міжнародний день білої тростини

Сліпоту зупинить рання
діагностика!

соток сліпих людей. Міжнародна лікарська конференція, яку провели фахівці
Чернівецької клініки мікрохірургії ока
«Ваш Зір», була присвячена запровадженим клінікою новітнім методикам
діагностики очних захворювань, які
дозволяють попереджувати сліпоту.
За словами головного хірурга
та завідувача відділення хірургії катаракти та глаукоми Сергія
ПІНЧУКА, ще кілька років тому головними причинами сліпоти у світі були
катаракта та інфекційні хвороби (найчастіше – трахома).
– Нині трахому подолано практич-

Кожен з нас хоча б раз у житті зустрічав на вулицях
міста незрячу людину. Як правило, цих людей легко
впізнати по сонцезахисних окулярах, які вони носять
незалежно від сезону й погоди, та білої тростини в руках.
Практично будь-яка категорія людей з порушеннями
здоров’я має свою знакову систему, що сповіщає
перехожих про те, що перед ними той, хто, можливо,
потребує їхньої допомоги чи підтримки. Для незрячих
таким атрибутом є біла тростина.

Історія білої тростини розпочинається з 1921 року. Англієць Джеймс
Бігс, осліпнувши в молодості, намагався вести активне самостійне життя,
і щоби відрізнятися від звичайних
перехожих з тростинами, пофарбував
свою у білий колір.
1930 року біла тростина з’явилася
у Франції. На той час ця держава вже
збагатила світову спільноту і співтовариство інвалідів за зором двома відомими фігурами: Луї Брайлем – винахідником рельєфно-точкового шрифту,
яким користуються сліпі для читання та
писання, а також Валентином Гаюї – засновником першої школи для незрячих
дітей.
Сама ж ідея запровадження білого
кольору тростини належить аристократці Гвіллі Д’ербемон, яка помітила, що в
натовпі незрячі мало чим виділяються, і
часом їх не сприймають як інвалідів, незаслужено обсипаючи лайкою за нерозторопність і незграбність. Біла тростина
в руках повинна була стати символом,
який закріплює соціальний статус сліпого, пропуском і посвідченням, які наочно
говорять про його особливе положення.
50-60-ті роки XX століття ознаменувалися широкою кампанією з вивчення та роз’яснення проблем людей
зі спецпотребами. Соціальна спрямованість у державній політиці того періоду торкнулася багатьох європейських
країн і США. У результаті цих публічних
акцій 15 жовтня оголосили днем білої
тростини. Вперше цю дату відзначили
в Америці 1964-го року. А 1969 року 15
жовтня було визнано Міжнародним днем
білої тростини.
В усьому світі близько 285
мільйонів людей страждають
від порушень зору, з них 45
мільйонів уражені сліпотою і
246 мільйонів мають знижений зір.

З усіх органів чуття людини око завжди визнавалось
найкращим даром і найдивнішим витвором творчої сили
природи.
Г. Гельмгольц
причинами незворотної втрати зору
як у світі, так і в Україні стають глаукома, вікова дегенерація макули (центральної зони сітківки) та діабетична
ретинопатія (ускладнення цукрового
діабету). У нашій клініці впроваджені
та успішно використовуються сучасні
малоінвазивні хірургічні та лазерні
методики лікування глаукоми. Справжнім проривом у лікуванні цієї хвороби
стала імплантація мікроскопічних
дренажних шунтів «Ex-press».
– У лікуванні діабетичної ретинопатії й так званої «вологої» – найбільш
небезпечної форми вікової дегенерації

Оксана БАРИСЬКА, завідувач діагностичним відділенням клініки
«Ваш Зір» проводить оптичну когерентну томографію

Очі збереже «Ваш зір»

Що ж змінилося в світі за останніх
50 років в аспекті проблеми слабкого
зору? У першу чергу, досягнення медицини дозволили різко зменшити від-

но в усіх країнах, хірургічне лікування
катаракти й корекція аномалій рефракції нині є одними з найефективніших медичних процедур. А головними

Абсолютною, або медичною сліпотою називають повну втрату зору,
нездатність відрізняти світло від темряви. При такому стані зір дорівнює 0.
Розрізняють також практичну (побутову) сліпоту, при якій втрачається здатність орієнтуватися в навколишньому оточенні, пересуватися
поза приміщенням без сторонньої допомоги, але зберігається сприйняття
світла і навіть можливість розрізняти контури великих предметів.
До категорії практично сліпих належать особи з гостротою зору від
світлосприйняття до 0,04. Такий зір називають залишковим.
Слабозрячими називають осіб, у яких гострота зору складає 0,050,2. Це дозволяє в особливо сприятливих умовах користуватися зором
для навчання й виконання робіт, що не вимагають високої гостроти зору.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – двохкімнатна квартира загальною площею 44,30кв.м., в т.ч. житловою площею
30,0 кв.м., яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, що є власністю Гири Леоніда
Георгійовича (м.Чернівці, Проспект Незалежності, 84А/21, код 2342221357). Правовстановлюючі документи: Договір
дарування серії ВЕА №451908 від 22.07.2006р. Місцезнаходження майна: м. Чернівці, Проспект Незалежності, 84А/21.
Двокімнатна квартира складається з: 1-а кімната – 13,90кв.м, 2-а кімната – 16,10кв.м, кухня – 5,90кв.м, ванна кімната
– 2,20кв.м, вбиральня – 1,00кв.м, коридор – 4,90кв.м, вбудована шафа – 0,30кв.м.Висота приміщень – 2,60м. Матеріал
зовнішніх стін – цегла, матеріал перекрить – залізобетон. Будинок підключено до телефонної мережі, в наявності водопостачання та водовідведення, опалення центральне, електроосвітлення, радіотрансляційною мережею. Технічний
стан квартири характеризується як задовільний. Квартира розташована в серединній частині міста. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 266533,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612138від 10.10.12)Гарантійний внесок – 13326,65 грн
без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Промінвестбанк», м. Чернівці,
вул. Головна, 205. ЛОТ №2 - двохкімнатна житлова квартира №3 по вул. Д. Вишневецького,3 у м. Чернівці, загальною
площею 38,50кв.м. і є власністю Курик Оксани Миколаївни (м.Чернівці, вул.Д. Вишнивецького, 3/3 код 2654918562).
Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВСК №520484 від 19.12.2005р. Місцезнаходження майна: м.
Чернівці, вул. Д. Вишнивецького,3/3. Квартира складається з:веранда – 5,90кв.м, коридор – 3,00кв.м, 1-а кімната –
14,00кв.м, 2-а кімната – 10,00кв.м, кухня – 5,60кв.м. Підвал – 3,40кв.м. Технічний стан квартири характеризується як
задовільний. В робочому стані знаходиться сантехнічне обладнання, двері, вікна, дах, каналізація. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 104984,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612136від 10.10.12) Гарантійний внесок – 5249,20
грн без ПДВ. Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк», м. Чернівці, вул. Головна, 205 ЛОТ № 3 – нежитлові приміщення магазину, загальною
площею 66,80кв.м., що є власністю Шпильки Вадима Петровича (м.Чернівці, вул. Червоноармійська, 103Г/38, код
2716418237). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ №486458 від 12.08.2005р.
Місцезнаходження майна: м.Чернівці, вул. Руська, 248Б. Фундаменти – стрічкові, бутобетонні, стіни і перегородки –
панельні, дах – односкатний, покрівля – рулонна, прорізи – вікна – металопластикові, двері – металопластикові, підлоги
– кахельна, плитка. Внутрішні санітарно-технічні та електричні мережі та пристрої – газопостачання, водопостачання,
каналізація, електропостачання, опалення, автономне гаряче водопостачання (бойлер гарячої води)., оздоблювальні
роботи – високоякісна штукатурка стін з наступним фарбуванням, облицювання стін кахельною плиткою. Висота приміщень – 3,8м. Функціональне призначення – приміщення для бару. Технічний стан – добрий. Нежитлові приміщення
розташовані на 1 поверсі девятиповерхового панельного будинку.Стартова (початкова) ціна – 442601,00грн. (без ПДВ)
(договір № 2612137від 10.10.12)Гарантійний внесок – 22130,05 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок
погашення заборгованості перед:ПАТ «Альфа-Банк», м. Київ, вул. Десятинна,4/6.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 07 листопада 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул.
Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 07 листопада 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт
лот № 1, лот №2, лот №3 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення
прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області,
МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач: Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год.
до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

сітківки – використовуються різні
методики лазеркоагуляції (лазерного
лікування) сітківки, введення в порожнину ока спеціальних препаратів,
таких як синтетичні аналоги глюкокортикоїдів і препаратів, що блокують
ріст патологічних судин, – зазначає
Марина КАРЛІЙЧУК, завідувачка
відділення лазерних методик лікування. – Такі методики дозволяють
у більшості випадків зупинити падіння
зору, а при ранньому виявленні захворювання – покращити зір. Але після
лазеркоагуляції зір покращується
лише в тих пацієнтів, яким лазерне
лікування розпочате на ранніх стадіях
захворювання, коли зорові елементи

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.

сітківки ще життєздатні. Лазерне лікування на пізніх стадіях спрямоване
лише на стабілізацію зору. Як показують світові дослідження, очі, що
пройшли курс лазеротерапії з приводу
діабетичного макулярного набряку,
триваліший час зберігають стабільний
зір, порівняно з тими, яким лазерне
лікування не проводилося.
На жаль, досить часто пацієнти
звертаються, коли процес зайшов вже
далеко і лазеркоагуляція на тій стадії
не здатна зупинити його або вже протипоказана. Тому важливо проходити
профілактичні огляди в офтальмолога
для своєчасної діагностики та більш
ефективного лікування на ранніх стадіях захворювання.
– Для виявлення найменших початкових змін у сітківці та зоровому
нерві при ранній діагностиці в клініці
«Ваш Зір» використовується сучасний оптичний когерентний томограф
«RTVue-100» (США). Цей діагностичний комплекс дозволяє проводити
дослідження практично на клітинному
рівні, – каже Оксана БАРИСЬКА,
завідувачка діагностичного відділення.
Сучасну офтальмологію складно
уявити вже і без такого методу дослідження стану сітківки, як оптична когерентна томографія (ОКТ). В
офтальмологічній практиці можливості
сучасних ОКТ-сканерів широко використовуються в діагностиці і моніторингу передусім патології макулярної
ділянки сітківки й зорового нерва. –
Крім того, наш прилад дозволяє проводити дослідження переднього відрізку
ока, – уточнює Оксана Богданівна.
– Таким чином, метод ОКТ дозволяє
отримувати унікальну інформацію про
анатомію досліджуваної структури сітківки на мікроскопічному рівні. Метод
є безконтактним, процедура безпечна
і безболісна.
Обстеження за допомогою ОКТ
дозволяє виявити такі очні хвороби,
як глаукома та різні патології сітківки
на ранніх стадіях. До того ж, рання,
кваліфікована діагностика дозволяє
загальмувати або зупинити падіння
зору у таких випадках, при яких раніше сліпота була невідворотною.
Пройти обстеження, а, можливо, й врятувати зір Ви можете
за адресою: м. Чернівці, вул.
Гагаріна, 21-Б (навпроти залізничного вокзалу), тел.: (0372)
58 33 33
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Рух «Чесно» не зовсім чесний?
Рух «ЧЕСНО» у Чернівцях на прес-конференції
презентував результати дослідження кандидатів
у народні депутати України, що балотуються за
списками партій та у мажоритарних округах області.
Журналісти, логічно, сподівалися почути відповіді
на питання: скільки порушників ховається в списках
партій, чи є чесні кандидати на Буковині та хто
вони, який конкурс порушників на одне місце в
парламенті?
Як з’ясував Рух «Чесно», відповідно до результатів аналізу
доброчесності кандидатів у народні депутати на один мандат
депутата до ВРУ претендують
2,09 порушників. Серед порушників-мажоритарників по Чернівецькій області, попри наявність
безлічі кандидатів, порушниками
назвали тільки Михайла Бауера,
Геннадія Федоряка, Руслана Панчишина, Анатолія Совву. Найбільше журналістів здивувало,
що до цього «чорного списку» не
потрапив кандидат від ПР по 204
округу і прийомний син голови
ОДА Папієва Артем Семенюк.
Виправдання «чеснівців»,
що він є «потенційним порушником», бо інформація щодо його
порушень перевіряється, не задовільнила представників ЗМІ,
адже відеозаписи агітації за пана
Семенюка держслужбовцями і
навіть високопосадовцями міністерського рівня гуляють інформаційним простором області

і країни вже давно. А відкрите
зізнання кандидата від влади, що
його робочий графік координує
чиновник ОДА, було поширене
найтиражнішим виданням області, яке «Чесно» назвав серед
тих, моніторинг яких впливав на
результати дослідження.
Включення Артема Семенюка
в терміновому порядку до списку порушників, яке відбулося у
відповідь на закиди журналістів
«чеснокам» у співпраці з владою,
не надто змінило прикре враження від цієї прес-конференції.
Адже присутній на ній керівник
обласного штабу Партії регіонів,
ставлячи питання представникам
«Чесно», нагадав: «Напередодні
виборів ми з вами підписали угоду про співпрацю…»
Окрім цього, неспростованою
залишилася ще одна неправда від «Чесно». Для ілюстрації
принциповості руху, один з його
координаторів зазначив, що навіть керівник опозиційного кана-

лу ТВі Микола Княжицький має
порушення за першим критерієм
(відсутність фактів порушень
прав і свобод людини) за роботу
в так званому «темнику» за часів
Кучми.
В ексклюзивному коментарі
кореспондентові «Версій» керівник ТВі і кандидат від Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» Микола
Княжицький зазначив: «Очевидно, що все це неправда. У часи

Кучми я не працював на телебаченні, а займався продюсуванням
художніх фільмів». Отож чи не з
політичною приналежністю кандидатів пов’язане включення чи
невключення їх у «чорний список»
руху «Чесно»?

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

«Батьківщина» і «Удар» домовилися
про взаємну підтримку – в тому
числі, й на Буковині
Лідери об’єднаної опозиції «Батьківщина» на Буковині Іван Мунтян та
Максим Бурбак поінформували на пресконференції про результати з’їзду партії
ВО «Батьківщина». За його результатами
в Чернівецькій області кандидат у народні
депутати по 204 округу Василь Мельник
поступився своїми амбіціями задля перемоги над провладним кандидатом. На окрузі

залишився один кандидат – від «Об’єднаної
опозиції» та «Удару», Богдан Баласинович.
Єдине, про що шкодував представник
«Батьківщини» Іван Мунтян – це те, що домовленостей не було досягнуто раніше, бо
тоді можна було б сподіватися і на кращий
результат опозиціонерів на виборах.

пенсійні
Пільга при нарахуванні єдиного внеску на зарплату інваліда
Відповідно до ч. 13 ст.
8 Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», для підприємств, установ і організацій, в
яких працюють інваліди, єдиний
внесок установлюється в розмірі
8,41% від суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
в тому числі в натуральній формі,
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що визначаються відповідно до
Закону України «Про оплату праці» для інвалідів, що працюють.
Такий розмір єдиного внеску
застосовується на підставі завіреної копії довідки з акта огляду
в медико-соціальній експертній
комісії про встановлення групи
з моменту її подання інвалідом в
бухгалтерію підприємства.
Постановою
КМУ
від
03.12.2009 р. N 1317 затверджено Положення про медико-соціальну експертизу, згідно якого

Під час служби в ЗС за контрактом отримав інвалідність і звільнився. Маю лише 5 років вислуги. Чи
призначать мені «військову» пенсію
за інвалідністю?
Іван Полікарпович, Чернівці

Пенсії за інвалідністю особам, які мають
право на пенсію за Законом України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб»,
призначаються у випадку, якщо інвалідність настала в період проходження ними
служби або не пізніше трьох місяців після
звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну
після звільнення зі служби, але внаслідок
захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період
проходження військової служби чи під час
перебування в полоні або заручником,
якщо полон чи захоплення заручником не
були добровільними й особа, яка має право
на пенсію за цим Законом, перебуваючи в
полоні або заручником, не вчинила злочинів проти світу й людства. Пенсія за
інвалідністю призначається незалежно від
тривалості служби.

Руслана ДАМЯН, заступник
начальника управління пенсійного
забезпечення військовослужбовців

комісія видає особі, яку визнано
інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної
працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації і
надсилає у триденний строк виписку з акта огляду комісії органові, в якому інвалід перебуває
на обліку як отримувач пенсії чи
державної соціальної допомоги,
та разом з індивідуальною програмою реабілітації – органові,
що здійснює загальнообов’язкове
державне соціальне страхування,

виписку з акта огляду комісії про
результати визначення ступеня
втрати професійної працездатності у відсотках та потреби у наданні додаткових видів допомоги.
Зазначена пільга не розповсюджується на фізичних осібпідприємців, які використовують
працю найманих працівниківінвалідів, бо це не передбачено
Законом.
Галина ГАТЕНЮК, заступник
начальника управління
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж

СТАЖ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
Чи зараховують до стажу державної служби
період навчання в аспірантурі?
Василь Черепко, Сокиряни
Стаж держслужби визначається за Порядком обчислення стажу державної служби,
затвердженим постановою Кабміну від травня
1004 року №283 (зі змінами).
До стажу держслужби включають стаж
наукової роботи у державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених Переліком посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій,
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Проте навчання в аспірантурі Переліком не
передбачене. Тож період навчання в аспірантурі
до стажу держслужби не зараховується.
Маю стаж держслужби понад 20 років, в т.ч.
понад 13 років у податковій інспекції, з присвоєнням спецзвання радника податкової служби.
Наразі не працюю. У листопаді мені виповниться
60 років. Чи маю я право на призначення пенсії
за Законом України «Про державну службу»?
Андрій Семенович, Чернівці
Право на призначення пенсії держслужбовця мають особи, які досягли пенсійного віку, за
наявності страхового стажу для чоловіків – не

менш як 35 років, для жінок – не менш як 30 років, зокрема стажу держслужби – не менш як 10
років, які на момент досягнення пенсійного віку
працювали на посадах держслужбовців, а також
особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад
держслужбовців, – незалежно від місця роботи
на час досягнення пенсійного віку.
До стажу, що дає право на пенсію держслужбовця, зараховується час роботи на посадах,
віднесених до категорій посад держслужбовців,
визначених ст.25 Закону України «Про державну службу», а також на посадах, віднесених
Кабміном до відповідних категорій посад держслужбовців.
Посадових осіб органів держслужби, які
мають спецзвання, не віднесено до держслужбовців, тож період вашої роботи у податковій
інспекції не зараховується до 20-тирічного стажу
держслужби.
Оскільки Ви на момент досягнення пенсійного віку не працюєте на посаді держслужбовця
і не маєте 20 років стажу роботи на посадах
держслужбовців, немає підстав для призначення вам пенсії за нормами Закону України «Про
державну службу».

Олена БУГА, головний спеціаліст
управління пенсійного забезпечення

Також лідери опозиції спростували повідомлення прес-служби «УДАРу» про те, що
представники об’єднаної опозиції на Буковині
нібито не зверталися до «УДАРу» з пропозиціями зняти когось на їхню користь (йдеться про
округи 201 і 202). Саму заяву прес-служби
«УДАРу» вони назвали «незрозумілою».
За словами Івана Мунтяна, об’єднана
опозиція сподівається, що «УДАР» виконає
взяті на себе зобов’язання. Навіть попри те,
що ЦВК не бере заяви кандидатів про зняття з
виборних перегонів до розгляду.
На з’їзді партії «Батьківщина» було ухвалене рішення повторно звернутися до політичної партії «УДАР Віталія Кличка» щодо
підписання Угоди про створення Коаліції
демократичних сил у Верховній Раді України
VII скликання.
Угода передбачає здійснення усіх можливих заходів з метою звільнення лідера
опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка
та інших політичних в’язнів, та спільне
голосування демократичної Коаліції за закон про процедуру імпічменту Президента
України, за імпічмент Президента Віктора
Януковича, за закон про відкликання
народного депутата України, за встановлення кримінальної відповідальності для
народних депутатів, які голосують за інших
депутатів, за продовження мораторію щодо
формування ринку землі, за скасування Закону «Про засади державної мовної політики», за скасування антинародної пенсійної
реформи Януковича-Азарова-Тігіпка, за
скасування Податкового кодексу тощо.

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»

Роз’яснює прес-служба ГУ ПФУ
в Чернівецькій області
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Гороскоп на тиждень

тест для виборців

Чи піддаєтеся ви на маніпуляції ?
Чи піддаєтеся Ви на вмовляння оточення
зробити те, чого спочатку робити зовсім не
мали наміру?
1. Ні. Якщо я сам не хочу, вмовити мене неможливо.
2. Тільки, якщо вони мене дуже-дуже попросять і справа буде справді того варта.
3. Мені буває дуже складно відмовляти людям.
Чи готові Ви жертвувати власними інтересами, щоби зберегти добрі стосунки з
людьми?
1. Ні, для всіх хорошим не будеш.
2. Іноді йду на певний компроміс, але повністю
своїми інтересами ніколи не жертвую.
3. Головне для мене – зберегти добрі стосунки
з людьми. Заради цього я можу піти на поступки.
Чи траплялося Вам, піддавшись на вмовляння продавця, купувати непотрібний товар
або річ?
1. Ні, мене на вмовляння не купиш.
2. Одного разу мені цілком вистачило, щоби
більше не робити подібних помилок.
3. Так, бувало.
Як Ви вчинете, якщо Ваш начальник попросить Вас виконати роботу, яка не належить
до Вашх посадових обов’язків, кажучи, що
він цього не забуде і обов’язково незабаром
підвищить Вам зарплату і взагалі всіляко
робитиме добро?

1. По-перше, я йому не повірю, а по-друге, відішлю його до посадової інструкції, положень КЗпП
або ще подалі.
2. Погоджуся тільки як виняток і заздалегідь
обговорю належні мені компенсації.
3. Думаю, погоджуся, бо з начальством сперечатися собі дорожче. А раптом і справді зарплату
підніме.
Беручи участь у суперечці, чому Ви надаєте перевагу: погоджуватися з точкою зору
опонента або відстоювати власну думку з
обговорюваного питання?
1. Буду відстоювати свою точку зору, поки
оточення не доведе мені, чому я повинен прийняти
їхню позицію.
2. Після попереднього обговорення можу прийняти позицію опонента, якщо в ній немає принципових суперечностей із моєю власною позицією.
3. Який сенс наполягати на своєму, адже все
одно більшість людей підтримають саме точку
зору опонента?
Чи часто колеги, посилаючись на надмірну завантаженість, просять Вас «допомогти»
їм і виконати їхню роботу?
1. Ні.
2. Іноді (не часто).
3. Досить часто.
Як Ви вчинете, якщо зібралися йти, а
Ваш знайомий із захватом почне розповідати

новини, які хвилюють саме його?
1. Ввічливо вибачившися, твердо скажу, що
зараз говорити не можу;
2. Поговорю трохи заради пристойності, потім
постараюся згорнути розмову;
3. Терпляче почну вислуховувати знайомого,
потай сподіваючись, що він скоро замовкне.
8. Заради своєї користі чи можете Ви
говорити людині те, що вона хоче чути, а не
те, що є насправді?
1. Так, це найвірніший спосіб отримати бажане.
2. Можливо, в якихось випадках це так.
3. Не думаю, що це найкращий спосіб домогтися свого.
Чи важливо для того, щоби зробити
кар’єру і бути успішним бізнесменом, мати
й підтримувати певні зв’язки й знайомства з
потрібними людьми?
1. У наш час інакше не можна.
2. На жаль, самому пробиватися дуже важко.
3. Всього треба домагатися самостійно і тільки
чесною працею.
Чи в кожної людини є слабке, вразливе
місце?
1. Дошкульні моменти мають властивість
проявлятися.
2. Деякі люди здаються невразливими.
3. Зазвичай у слабостях наша сила.

10-15 балів

Ризикнемо припустити, що Ви – людина добра
і дуже порядна, тож прагнете допомагати людям
і навіть відчуваєте певні труднощі в ситуаціях,
коли краще було б відмовити. Вам слід пам’ятати,
що є люди, які безсоромно користуються Вашою
добротою й безвідмовністю, яку вони сприймають
як слабкість, для того щоби, використовуючи Вашу
працю й чуйне серце, задовольняти власні, цілком
земні, потреби.
Будьте обережні: використовуй свою чутливість, щоби розпізнавати потенційного маніпулятора, і навчіться йому відмовляти!

16-25 балів

Ви непогано адаптовані до життя в сучасному
суспільстві і цілком стійкі до різних спроб прихованого психологічного впливу з боку інших, надто
малознайомих людей. Але у випадку, якщо маніпулятор досвідчений і знає, на які важелі Вашої
душі натискати (начальник, близькі), Ви можете
не встояти під натиском подібної «чарівності» і
піддатися на «умовляння» маніпулятора.
Тому пам’ятайте, що Ви вартуєте не менше,
ніж будь-яка інша людина, і цілком маєте право на
психологічну незалежність.

У жовтні зросли пенсійні виплати

У зв’язку зі зростанням від 1 жовтня прожиткового мінімуму до 856
грн., органи ПФУ здійснили перерахунки пенсійних виплат, розміри яких
визначають залежно від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили
працездатність. Перерахунки пенсійних виплат проведені в автоматизованому режимі, пенсіонерам немає потреби індивідуально звертатися
до органів ПФУ для здійснення такого перерахунку.

Помилка обійдеться дорого

Чи застосовується штрафна санкція, передбачена за несплату
авансових платежів, якщо платник помилково сплатив єдиний внесок
на неналежний рахунок?
Сплата єдиного внеску здійснюється виключно у національній
валюті шляхом внесення відповідних сум на рахунки терорганів Пенсійного фонду, відкриті в органах Держказначейства України для його
зарахування. При цьому платники-роботодавці під час кожної виплати
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, водночас з видачею зазначених сум
зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у
розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). За несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску водночас
з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових
платежів), накладається штраф у розмірі 10% несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
№2464). У зазначеному вами випадку штрафна санкція застосовується.

За роз’ясненнями звертатися за телефоном «гарячої» лінії ГУ
ПФУ в Чернівецькій області: 7-57-22

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637)
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Незавершена будівництвом будівля гуртожитку (адмінбудівля літ. Т), що знаходиться за
адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 30 – «А», є власністю ТОВ «Абсолют безпека» згідно Договору купівлі
– продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального
округу 26.06.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2181 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Незавершена будівництвом будівля двоповерхова
з підвалом, матеріал стін – цегла, загальною площею 1 124,60 кв.м, забудови орієнтовно 2-ї половини
1980-х років. Технічний стан наявних конструкти вів характеризується як задовільний. Станом на серпень
2007 року відсоток готовності складав 79 %. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт незавершеного
будівництва, площею 0,1432 га, станом на серпень 2007 року перебувала в оренді у боржника згідно договору оренди землі від 18.07.2007 року. Цільове призначення земельної ділянки – для виробничих потреб
та обслуговування будівлі. Кадастровий номер: 7310136600:32:004:0019. Відомості щодо обмеження на
використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 919 869,15грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 45 993,46грн. без ПДВ.
Лот № 2. Квартира № 1, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Пумнула, 22, є власністю
боржника згідно Договору купівлі – продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького
міського нотаріального округу 22.12.2006 року та зареєстрованого в реєстрі за № 5379 та реалізується в
рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк». Квартира двокімнатна складає 1/2 частину
одноповерхового житлового будинку 1947 р.б. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан не
задовільний, так як потребують підсилення фундамент та несучі стіни, саманні перегородки, перекриття,
повної заміни зовнішні прорізи, покрівля. Загальна площа 50,8 кв.м, житлова – 40,50 кв.м. Кімнати площею
16,5 кв.м та 24,0 кв.м. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 116 689,53 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 5 834,48 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лотам №1 та № 2 призначені на 05.11.2012 року о 10:15 год. та відбудуться за
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 05.11.2012 року о 09:15 год.
Лот № 3. Житловий будинок з господарськими та побутовими будівлями і спорудами та земельна
ділянка площею 0,25 га, що знаходиться по вул. Чапаєва, 4 в с. Реваківці, Кіцманського району, Чернівецької області, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу будинку посвідченого приватним
нотаріусом Кіцманського районного нотаріального округу 19.04.2001 року; Державного акту на право
приватної власності на землю І – ЧВ № 030257 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед
ПАТ «Укрсиббанк». Житловий будинок одноповерховий (літ. А-1) загальною площею 43,60 кв.м., житловою
площею 17,70 кв.м., складається з однієї кімнати (кімната 17,70 кв.м.), кухні 14,70 кв.м., коридору 6,20
кв.м., кладової 5,00 кв.м, матеріал стін – в.сруб. Господарські та побутові будівлі і споруди: сарай (літ. Б)
дощатий, сарай (літ. В) дощатий, ворота № 1 та огорожа № 2 – металева сітка в металевих стовпах, колодязь № 3 – металеві труби. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан незадовільний, довгий
час не експлуатується – занедбаний, використання можливе лише при проведенні капітального ремонту.
Земельна ділянка площею 0,25 га забудована. Цільове призначення – для обслуговування житлового
будинку і господарських споруд, кадастровий № 7322580500:04:001:0113. довжина фронтальної лінії
66,67 м.п., з рівнинним рельєфом, забезпечена мережею електропостачання та гравійною під’їзною дорогою. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі.
Стартова (початкова) ціна – 63 663,75 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 183,19 грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту № 3 призначені на 05.11.2012 року о 15:00 год. та відбудуться за адресою:
Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул.. Українська, 53. Кінцевий термін реєстрації: 05.11.2012 року об 14:00
год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних
торгах, що становить 1 150,00 грн. з урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750 в АТ
«ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні
на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім вихідних та святкових днів
з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів за
телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних
торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої
форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у
тому числі і в день проведення прилюдних торгів). Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом
заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних торгах, здійснюється з 10:00
години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах.
В день призначення прилюдних торгів з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі
в прилюдних торгах закінчується за одну годину до призначеного часу проведення прилюдних торгів.
Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного
відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.

ОВЕН

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

Відповідь 1 – 3 бали, відповідь 2 – 2 бали, відповідь 3 – 1 бал
Ви – людина незалежна й
самостійна, Вами дуже складно
або навіть майже неможливо
маніпулювати, бо Ви досить
легко розпізнаєте спроби прихованого психологічного впливу і ставите агресора на місце.
Однак рекомендуємо Ва
навчитися керувати людьми,
щоби дійсно отримувати максимум від них.

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – житлові будівлі, літА,
загальною площею 53,6 м.кв, та літ Б, загальною площею 47,6 м.кв, які складаються із сараю (літ. В), вбиральні (літ. Г), огорожі №1-2, криниці № 3, що є власністю Плотнік А.В. (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани, код 2664422340). Правовстановлюючі документи: Договір дарування серії ВМА №034636 від 14.10.2008.Місцезнаходження майна: Чернівецька
обл., Хотинський р-н, с. Зарожани. Житлова будівля літ.А складається з: погріб площею – 11,90кв.м, коридор – 4,50кв.м, кімната – 8,30кв.м, 2-га кімната – 8,30кв.м, кухня – 9,30кв.м, 3-я
кімната – 19,60кв.м. Житлова будівля літ.Б складається з: коридор – 5,50кв.м, 1-а кімната – 17,30кв.м, кухня – 6,20кв.м, 2-а кімната – 16,60кв.м. Фундаменти житлових будівель – камінь,
бутобетон, стіни – саман, цегла, покрівля – терніт, шифер, опалення пічне, електроосвітлення в наявності. Фундаменти сараю, вбиральні, - бутобетон, камінь, стіни – саман, дошка, покрівля – черепиця, шифер. Огорожа – металева, криниця – камінь. Земельна ділянка – 0,25га, перебуває в користування боржника. Стартова (початкова) ціна – 159600,20 грн. (без ПДВ)
(договір № 2612103 від 01.08.12)Гарантійний внесок – 7980,01 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: КС «Наші люди» м. Чернівці, вул.
Червоноармійська, 31.По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 08 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адресою:
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Зарожани., в приміщенні сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 08 листопада 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт
по лоту №1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313001002793 в ГУДКУ у
Чернівецькій обл., МФО 856135, код 34907644 одержувач: Відділ державної виконавчої служби Хотинського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його
місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська,2А.

Цього тижня на вас чекають серйозні зміни. Справ
поменшає і разом з цим на спад можуть піти і конфлікти.
Не витрачайте сили на дрібниці і зосередьтеся на чомусь
одному. Не приймайте важливих рішень: цього тижня
реалізувати їх не вдасться.

Проявіть увагу до близьких, допоможіть їм. Позитивні вчинки покращать вашу ауру. Кінець тижня
вимагатиме майстерності у здійсненні фінансових
операцій, щоби не упустити своє і примножити капітал.
Стережіться перевірок та випробувань від начальства.

На початку тижня відірветеся від життя, не сприйматимете інформацію повною мірою. Але з тим можете
забути про нагальні проблеми, відійшовши до абстракцій. Кінець тижня сприятливий для вирішення
матеріальних питань, укладання договорів.

ЛЕВ

ДІВА
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки) : ЛОТ
№ 1 – Нежитлове приміщення бару «Діана», загальною площею 204,20 м.кв.,
і є власністю Матеящук Марії Василівни, м. Заставна, вул. Чорновола, 2, ід код
2619620021. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право власності на
нерухоме майно від 08.06.2007 р. Місцезнаходження майна: м. Заставна, вул.
Чорновола, 2. Приміщення бару розташовані в двох рівнях меншою частиною
першого та більшою в підвальному поверхах чотирьохповерхового житлового
будинку літ.А, перший поверх якого використовується під комерційну діяльність.
Площі занедбані, потребують ремонтних робіт в частині оновлення підлоги,
прорізів, оздоблення та електричного та сантехнічного устаткування для подальшої можливої експлуатації. Об’єкт не використовується на протязі 5 років
і їх технічний стан характеризується як задовільний. Забезпечений окремим
входом з вулиці та має вигідне місце розташування займає центральне положення в місті – район активної, ділової, адміністративної та комерційної діяльності.
Земельна ділянка не приватизована. Нежитлові приміщення складаються з:
сходовий майдан – 14,40кв.м, коридор – 42,5кв.м, 1 приміщення – 26,0кв.м, 2-е
приміщення – 17,9кв.м, гардероб – 2,9кв.м, коридор – 2,6кв.м, кухня – 19,0кв.м,
3-е приміщення – 32,8кв.м, коридор – 5,9кв.м, 4-е приміщення – 15,9кв.м,
5-е приміщення – 11,40кв.м, кухня – 8,8кв.м, бар – 34,80кв.м, 5 приміщень
по – 3,1кв.м, вбиральня – 1,2кв.м, умивальник – 2,0кв.м, гардероб – 7,1кв.м,
кладова – 4,4кв.м, вхід в підвал – 8,9кв.м, 1-4 частина вестибюлю – 6,4кв.м,
1-3 частина вестибюлю – 14,9кв.м. Інші дані невідомі.Стартова (початкова)
ціна – 414000.00 грн. (без ПДВ) (договір № 2611041від 29.12.11)Гарантійний
внесок – 20700.00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Банк Фінанси та Кредит», м. Чернівці, вул.
Чкалова, 24ЛОТ № 2 - Житловий будинок «Літ. А», загальною площею 139,80
м.кв., і є власністю Брус Марії Георгіївни, м. Заставна, вул. Чорновола, 2/1. Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право на спадщину за законом від
09.09.2003 р. Місцезнаходження майна: м. Заставна, вул. Севастопольська, 28
В. одноповерховий з підвалом житловий будинок забудови 1984 року. Технічний
стан житлового будинку характеризується як добрий з ремонтом. Будинку було
проведено реконструкції, які не відображені в інвентарній справі, забезпечений
центральними мережами електроосвітлення, газу, водопроводом та каналізацією, розташований в серединній частині населеного пункту. Будинок складається
з: підвал – 12,80кв.м, 2-й підвал – 12,80кв.м, 3-й підвал – 17,60кв.м, коридор
– 10,30кв.м, 1-а кімната – 21,40кв.м, кладова – 12,80кв.м, кухня – 13,40кв.м,
2-а кімната – 17,60кв.м, 3-я кімната – 21,10кв.м. Інші дані не відомі.Стартова
(початкова) ціна – 336480,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2611040 від 29.12.11)
Гарантійний внесок – 16824,00 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в
рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ «Банк Фінанси та Кредит», м.
Чернівці, вул. Чкалова, 24
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 05 листопада 2012 р. об 11:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Заставна в приміщенні міської ради.Остаточний термін подачі
заяв 05 листопада 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по
лотам № 1, 2, здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний
рахунок р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ
35039801 одержувач: Відділ державної виконавчої служби Заставнівського
районного управління юстиціїОзнайомитися 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.

Якщо шукаєте спокій у метушні, то знайти його зможете лише наодинці із собою. Залишаючись у вирі подій
і намагаючись впливати на них, будете змушені постійно
опиратися зовнішнім обставинам. Спокій і затишок залежать тільки від вас.

Справи йдуть не так, як ви планували. Але це у вас «горе
від розуму». Дозвольте собі відволіктися від справ – ситуація
тут же налагодиться і ви повною мірою насолодитеся нічим
не обтяженим життям, спілкуванням з близькими людьми.

26-30 балів

ВЕБ-портал ПФУ

Для покращення якості та оперативності обслуговування громадян
і впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері
ПФУ розробив веб-портал (http://portal.pfu.gov.ua) електронних послуг.
Головне призначення інтернет-ресурсу – надання органами ПФУ послуг
в електронному вигляді.
Користуватися послугами веб-порталу можуть громадяни, застраховані особи, пенсіонери та страхувальники (юридичні та фізичні особи
– суб’єкти підприємницької діяльності). Для отримання можливості користування послугами електронного джерела інформації повною мірою,
необхідно особисто звернутися до територіального органу ПФУ із заявою
та документами: для застрахованої особи чи пенсіонера – паспорт і
довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; для страхувальників
– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних
осіб – підприємців і паспорт уповноваженої особи.

відпочинкові

Версі ї
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Необхідність завершити розпочаті справи може
спричинити серйозну втому і небажання щось робити.
Позбутися цього стану вам допоможе приємний вечір
у компанії друзів. Наприкінці тижня знову поринете в
матеріальні турботи і думатимете тільки про земні блага.

Приділіть увагу своїм фінансам. Ви вже зробили
велику частину роботи, але нині не час зупинятися. Розраховуйте на підтримку колег і близьких. Цього тижня
добре починати справи, пов’язані з партнерством. Не відмовляйте в допомозі іншим.

Проявіть мудрість і витримку. До вас можуть звернутися за порадою – і тут не можна діяти поспіхом. Уважно
вивчіть проблему іншої людини – тоді зможете дати
ділову пораду. Будете винагороджені за своє терпіння і
здатність допомагати людям. Тиждень сприятливий для
фінансових починань.

На початку тижня беріться до благоустрою будинку
і домашнього вогнища. Гарний час для спілкування з
близькими людьми, укладення шлюбу. Наприкінці тижня
можлива важлива зустріч чи переговори, тож підготуйтеся належним чином.

Вас огорне сум і розчарування. Цьому передуватимуть неприємні події, але, тим не менш, у вашому житті
все не так погано: ви самі себе накручуєте. Озирніться:
навколо безліч приємних подій. Друга половина тижня
буде досить насиченою активними діями.

Сміливо розраховуйте на людей, якщо вам потрібна
допомога, порада чи підтримка. Гарний час для того, щоби
перейняти мудрість і досвід близьких. Кінець тижня буде
напруженим, незавершені справи вимагатимуть значних
зусиль, занурення в них з головою.

Почуття можуть накрити вас з головою на початку тижня,
особливо якщо ви вирішите таки «здобути» жаданий об’єкт.
Ваш натиск дозволить отримати бажане. Але пам’ятайте, що
досягнувши мети, можна й розчаруватися та втратити бажання
до діяльності загалом.
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Орхідейний… лікар
Вчені радять у приміщенні, де люди проводять багато
часу, мати не менше трьох
кімнатних рослин.

Пересаджують орхідеї за
необхідності, якщо горщик став
занадто малий і ріст рослини
сповільнився. Зазвичай це роблять не частіше одного разу на
два роки. Пересаджувати рослину слід дуже обережно, щоби не
пошкодити коріння. Найкраще
розрізати попередній горщик і
діставати її звідти.
Суміш, у яку саджають орхідею, складається зі шматочків
кори, моху та деревного вугілля.
Колір орхідеї залежить від
країни, з якої її привезли. Наприклад африканські орхідеї
в основному білі або світлих
відтінків. Натомість азіатські
мають червонуватий колір. Та
нині є багато гібридів, вони набагато простіші в догляді, ніж
справжня орхідея, привезена з
Азії чи Гонконгу.
Варто знати, що серед кімнатних рослин є й отруйні, наприклад, олеандр, диффенбахія.
Отже, якщо в домі є маленькі діти,
варто стежити, щоби вони не брали до рота ці рослини.

П’ятірка найкорисніших
кімнатних рослин
Вибирати домашні рослини варто не лише за зовнішньою
красою, а й за користю. У квартирах найкраще вирощувати
рослини, які очищають повітря від пилу й мікробів і збагачують
його киснем. А ще треба знати, які рослини принесуть найбільшу
користь у кухні, а які – у спальні.
Є вазони, що допомагають освіжити й оздоровити атмосферу
в кабінеті, знімають негативний вплив від комп’ютера чи телевізора. Ось п’ять найбільш корисних кімнатних рослин:
Хлорофітум – чемпіон з «оздоровлення приміщень» серед квітів.
Він поглинає формальдегід, який виділяється теплоізоляцією з синтетичних
матеріалів у квартирі. А якщо у горщики
покласти активоване вугілля, то очисні
властивості вазона збільшаться. Ця
кімнатна рослина вбиває й шкідливі
бактерії. До речі, її ніколи не вражають шкідники. Вазон буде дуже доречним на кухні, бо діятиме
ефективніше за дорогі очисники повітря: позбавить повітря від
шкідливих газів і неприємних запахів за кілька годин.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»
Нині, певно, немає жодної
квартири, яка б не уквітчувалася орхідеєю.
– Це – чудова рослина, але
найперше – красива, – каже Наталія МЕЛЬНИК, мешканка
Чернівців, яка все знає про цю
дивовижну квітку. Друзі називають Наталю орхідейним лікарем,
бо вона рятує квіти з будь-якого
найзапущенішого стану. – Орхідеї розповсюджені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільша їхня кількість їхня росте
у субтропіках, адже там багато
вологи та світла, що найбільше
імпонує цим рослинам. Навіть в
Україні вони добре прижилися.
Найбільш розповсюджений у
нас вид – фелінопсиси. Вони
невибагливі та не потребують
особливого догляду.
Фелінопсис – найбільш популярний і невибагливий у догляді вид
родини орхідні. Рід включає за різними даними від
40 до 70 видів та понад 5
тисяч гібридів епіфітних
орхідей, що ростуть на
висоті 200-400 метрів над
рівнем моря в густих вологих лісах від Індонезії
до Австралії. Отримали

фелінопсиси свою назву
через подібність квіток із
метеликами, оскільки в
грецькій мові phalania –
«нічний метелик», а opsis
– «подібність».

Орхідеї вирощують у пластмасових прозорих горщиках.
Землю вони не люблять, бо
в природі живуть на
деревах.

Фікус теж добре очищає повітря
від токсинів. Для кухні ідеально підходить фікус із глянцевим листям: і повітря чисте, і мити його зручно. Важливо
знати, що фікуси виділяють кисень
удень при сонячному світлі, а вночі навпаки поглинають його. Тож їх не варто
ставити у спальні, а тим паче у дитячій.

Герань рекомендують тримати в
спальні й на кухні. Корисні сполуки, що
виробляються рослиною, мають заспокійливу дію. До того ж, вона дезінфікує
приміщення й відганяє мух. Тому і на
кухні вона буде цілком доречна. Тим
паче, герань всмоктує вологу й чадний газ.

– Головне, що їм потрібне,
– продовжує розповідь пані Наталя, – це достатня кількість
світла та вологи. Поливати треба
особливим методом, занурюючи
у воду на 30 хвилин. Бажано,
щоби вода була не з крану, а
очищена чи та, що вже відстоялася. Влітку їх занурюють раз
на тиждень, а взимку – раз на
десять днів. Якщо коріння побіліло – це перший і головний
показник того, що рослина
зневоднена. Якщо вологи вдосталь, коріння набуває зеленого забарвлення.
Орхідеї дуже люблять
світло й непряме сонячне
проміння. Але вони не живуть без вологи. Якщо у
кімнаті ввімкнене опалення й доволі тепло, то
поряд із рослиною варто поставити посудину
з водою. Обприскувати
квіти в жодному разі не
можна, бо вони одразу ж
опадуть.

Лавр корисно тримати в спальні.
Цей невеликий вічно зелений «чагарник» вбиває мікроби й добре впливає
на людей із серцево-судинними захворюваннями, спазмами кишечника
та жовчних шляхів.

Алое вночі виділяє кисень і поглинає вуглець, тому найкраще його
вирощувати у спальні. А ще він знімає
наелектризованість у квартирі. Крім
того алое – це швидка допомога вдома. Його листки прикладають до рани,
що кровоточить. Сік алое допомагає
при головних болях та застуді.

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

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

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