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Органічна їжа: примха чи
необхідність?!
В ОЇНИ АПОКАЛІПСИСА
9 стор.

ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВИБОРІВ?
10 стор.

ЯК ЗОМБУЮТЬ ПОКУПЦІВ
15 стор.

о
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Ч

удотворна ікона Пресвятої
Богородиці Манявської перебуватиме в Чернівцях протягом
трьох днів – 26-28 жовтня. Її привезуть у храм Пресвятої Параскеви
Сербської по вул. Заньковецької,
24. Подія приурочена святкуванню
150-річчя церкви. Вік чудотворної
ікони – близько 400 років, протягом
своєї історії вона двічі мироточила.

роботу обласна служба зайнятості від початку року.
Рівень працевлаштування
цієї категорії громадян становить понад 15%, тобто
з кожних ста безробітних
отримали робоче місце 15.
Упродовж 9 місяців нинішнього року на обліку
в службі зайнятості перебували 5193 соціально незахищених буковинців, що
становить 21,5% від чи-

О

дна з вулиць Чернівців
носитиме ім’я поета-пісняра Михайла Ткача. Цими днями
Буковина відзначає 80-річчя від
дня народження поета, народного артиста України, автора знаменитої пісні «Марічка», що стала
народною. В обласній філармонії
відбувся вечір пам’яті, а в меморіальному музеї-садибі митця у селі
Лукачани Кельменецького району – урочистості. У Чернівцях та
Кельменцях заплановане також
відкриття меморіальних дошок.

О

палювальний сезон у житловому фонді Чернівців офіційно стартував від 16 жовтня. Саме
з цього числа споживачі отримають
рахунки за тепло. Загалом подача
тепла розпочалася без значних
аварій – лише через витоки відключалися окремі будинки чи стояки.

Ч

ернівецькі фотомитці виставили свої роботи в Кіровограді. На фотовиставці «Чернівецькі
мотиви» представлено 147 робіт
19 буковинських авторів – членів
фотоклубу «Позитив» та Національної спілки фотохудожників.

Б

удинок культури в Хотинському районі відновлюють
після пожежі. У серпні цього року
в будинку культури Клішківців
сталася пожежа, яка сильно пошкодила будівлю. За інформацією
прес-служби Чернівецької ОДА,
точна вартість ремонтних робіт
буде відома після виготовлення
проектно-кошторисної документації. Ця сума коливатиметься від
15 до 20 млн. грн. Будівельники
обіцяють завершити усі роботи
до 31 грудня наступного року.

Н

адурив банк та родичів. За
шахрайство в особливо великих
розмірах до п’яти років ув’язнення
засуджено 44-річого чернівчанина. Упродовж серпня 2006 – квітня 2007 років чоловік незаконно
заволодів коштами одного з банків
обласного центру. Він переконав
свою дружину й понад двадцять
інших родичів, колег і знайомих
отримувати кредити у 5-10 тисяч
гривень і передавати кошти йому
ніби-то для налагодження підприємницької діяльності. Таким чином
банківська установа практично
розпрощалась із «кругленькою»
сумою в 171 тис. грн., бо чоловік
із грошима «накивав» п’ятами. У
вересні 2011-го втікача впіймали. У суді наш земляк був визнаний винним. Крім ув’язнення, суд
зобов’язав його відшкодувати
банківській установі заподіяні матеріальні збитки у сумі 140 тис. грн.

до служби. А це означає,
що з-понад 25 тисяч безробітних, які хотіли отримати
допомогу від служби зайнятості, тільки 5193 змогли
стати на облік. Найбільшу
кількість серед безробітних становлять жінки з дітьми до 6 років, випускники
професійно-технічних і вищих навчальних закладів
та особи передпенсійного
віку.

28 жовтня, в день парламентських виборів, українці
спатимуть довше. Цього дня Україна знову переходить
на зимовий час, перевівши стрілки годинників на одну
годину назад. Саме другий часовий пояс вважається
природним для 95% території України.
«Питання про доцільність переведення стрілок годинника двічі на рік є досить дискусійним. І напередодні
виборів ми не хочемо піднімати теми, які підривають
суспільство», – заявив заступник голови фракції «Партії
регіонів» Михайло Чечетов.

С

права лікарів уже в суді.
Прокуратура області завершила
досудове слідство в кримінальній
справі з обвинувачення заступника головного лікаря та завідувача
одного з відділень Чернівецького
обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни – у
одержанні хабара. Лікарі вимагали
по 300 євро за влаштування на
стаціонарне лікування пенсіонерки у госпіталь без направлення
з районної лікарні. Під час отримання хабара лікарів затримали.
Кримінальну справу скеровано
до Першотравневого районного
суду Чернівців для розгляду.

На Сторожинеччині – новий молокозавод

Соцзахист уже
листується через
Інтернет

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які
профінансували майже 800 тис. гривень будівельномонтажних робіт.
Підприємство планує переробляти більше 4 тис.
тонн молока за рік і виробляти продукції на 15 млн.
грн. Продукція молокозаводу в основному поставлятиметься школам, дитячим садочкам та лікарням
району й області.

З’являться контейнери
для відпрацьованих
батарейок

І

нспекція з питань захисту
прав споживачів Буковини
застосувала в 11 разів більше
адміністративних стягнень, ніж
торік. Хоча перевірок провели 240,
що майже вдвічі менше, ніж упродовж відповідного періоду минулого
року. Від початку року інспекцією
перевірено якість товарів, робіт
та послуг на суму 3 млн. 067,2
тис. грн, забраковано та знято з
реалізації продукції на суму 281,1
тис. грн., видано 171 припис про
припинення порушень прав споживачів, попереджено понад 1 тис.
різних видів порушень законодавства про захист прав споживачів.

кримінал

У неділю переходимо на зимовий час

У селі Панка Сторожинецького району відкрили
підприємство з переробки молока «Молочний край».
За півтора року тут провели реконструкцію приміщень і оновили обладнання, на що було виділено
понад мільйон гривень з обласного та районного
бюджетів. Ще мільйон гривень для придбання технологічного обладнання та облаштування сучасної
лабораторії виділила Міжнародна благодійна організація «Добробут громад». Свій внесок зробили і

Управління соціального захисту населення
Шевченківської районної ради Чернівців пропонує мешканцям міста записуватися на прийом
через електронну пошту.
Як повідомляє сайт Шевченківської райради, з метою економії часу можна отримати
інформацію, консультацію з питань соціального
захисту населення, а також, у разі необхідності,
записатися на особистий прийом, надіславши
повідомлення на електронну адресу управління
upszn7726@ukr.net.

Перший крок до вирішення проблеми утилізації
джерел електрики для автономного живлення в області
зробила молодь. Студенти інженерно-технічного факультету ЧНУ запропонували проект, який підтримали у
міськраді. Тож невдовзі на вулицях Чернівців з’являться
контейнери, які виготовлятиме завод «Емальпосуд».
Їхній вміст утилізуватиметься поза межами краю, адже
у нашій області немає підприємства, яке мало би на це
дозвіл. Перший «врожай» зібраних батарейок попрямує
до Львова, на підприємство «Аргентум». Воно готове
приймати сировину, як від великих постачальників, так
і від пересічних споживачів.

Д

иректора цвинтаря оштрафували за хабар. Шевченківський районний суд Чернівців
оштрафував директора міського
комунального підприємства «Спецкомбінат» за хабар на 17 тис. грн.
Нагадаємо, що чиновник вимагав
1 тис. євро за виділення на кладовищі місця для поховання родича і
під час отримання частини цієї суми
був затриманий правоохоронцями.
Однак, згідно з постановою райсуду,
хабарника звільнили від кримінальної відповідальності з передачею на
поруки колективу Української спілки
ветеранів Афганістану за умови, що
протягом року він не порушуватиме
громадський порядок. Прокуратура
в апеляційному порядку оскаржила
постанову суду. За результатами
нового судового розгляду, чиновника визнано винним у скоєнні даного
злочину і призначено покарання
у вигляді штрафу з позбавленням
права обіймати керівні посади в
державних і комунальних підприємствах терміном на два роки.

Бензин дорожчає,

а Фірташ придивляється до Лисичанського НПЗ			

Упродовж жовтня ціни на всі види пального
зросли. Необов’язковими виявилися домовленості
між власниками АЗС та експертно-аналітичною
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політична реклама

Із 25 тис. безробітних буковинців лише 800
800 осіб із числа безсельності усіх незайнятих
знайшли роботу
робітних влаштувала на
громадян, які звернулися

С

ЕС оприлюднила список дозволених вакцин для профілактики грипу. За словами
головного державного санітарного
лікаря Буковини Наталії ГОПКО, нині
окремі лікувально-профілактичні та
освітні заклади області вже придбали понад тисячу доз протигрипозної
вакцини. Перевірки показали, що
у лікувально-профілактичних закладах Буковини створено запас
засобів індивідуального захисту
персоналу, дезінфікуючих та антисептичних засобів, розроблені плани
заходів боротьби з грипом, тривають
відповідні навчання персоналу.

09584

Версі ї

акценти тижня

абзац новин

Передплатний індекс

групою Кабміну з питань функціонування ринку нафтопродуктів.
– У роздрібній торгівлі ціни на пальне підняли
здебільшого заправки великих іноземних нафтових
компаній - WOG, OKKO, Shell, Лукойл, – каже Ілля
ХОЧЬ, президент Асоціації працівників нафтопродуктозабезпечення Чернівецької області.
– Ціни диктують ринок, попит, конкуренція. А сьогодні
жоден з шести українських нафтопереробних заводів
не працює на повну – лише по кілька тижнів. Україна
ж не має власної нафти, тож змушена постачати
нафтопродукти з-за кордону. Як наслідок, на ціни
впливають зовнішні чинники.
Ще 15 березня припинив виробництво найпотужніший в Європі Лисичанський нафтопереробний

завод. Раніше його діяльність удавалося підтримувати
виключно за рахунок давальницької переробки сировини і постачання нафтопродуктів до Росії. Проте
від кінця 2011 року давальницька переробка почала
втрачати економічну привабливість, бо РФ ввела
нові податкові норми та зміни на російському ринку
нафтопродуктів.
Однак невдовзі Лисичанський НПЗ на тлі усіх
цих негараздів може змінити власника. Два великі
інвестори зацікавлені в ньому. Один із них – бізнесмен
Дмитро Фірташ – веде нині переговори з ТНК-ВР про
покупку Лисичанського НПЗ, ЗАТ «ЛІНІК», – повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації з
посиланням на її главу Володимира Пристюка.

Вл. інф.
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ПРИСЯГАЮ НА ВІРНІСТЬ ЧЕРНІВЦЯМ

Шановні мешканці міста! Дорогі мої чернівчани!
Звертаюся сьогодні до вас – до ветеранів, до молоді, пенсіонерів, науковців,
комунальників, освітян, підприємців,
працівників медичної галузі, промислових підприємств, торгівлі – всіх тих, хто
не байдужий до долі рідного міста і його
майбутніх поколінь.
У цей відповідальний час, напередодні
дня голосування за кандидатів у депутати
Верховної Ради, кожен з нас стає перед
вибором – ЩО ОБИРАТИ? СТАРЕ ЧИ НОВЕ?
ЗАСТІЙ АБО РОЗВИТОК? РОЗПАЧ АБО
НАДІЮ?
Останні місяці, які тривала виборча
кампанія, я кожного дня відчував, як
росте підтримка моїх дій з боку громади
міста. Я провів більш ніж триста зустрічей
у трудових колективах, під час дворових
сходів, а також з батьківськими комітетами навчальних закладів та громадськими
організаціями. Особисто спілкувався з
тисячами чернівчан. Намагався бути відкритим, а вчинки мої були максимально
прозорими.
Я виніс на обговорення свою програму,
своє бачення вирішення проблем Чернівців, і дуже дякую тим тисячам небайдужих
мешканців міста, які взяли участь в її обговоренні. Це була дискусія, під час якої лунали і критика, і конструктивні пропозиції.
Таким чином Я ВВАЖАЮ МОЮ ДЕПУТАТСЬКУ ПРОГРАМУ НАШИМ СПІЛЬНИМ
ПРОЕКТОМ. А ВСІХ ЧЕРНІВЧАН – ЇЇ СПІВАВТОРАМИ.
Дуже тішуся тим, що, дякуючи вашій
небайдужості, багато проблем, які не вирішувалися через відсутність діалогу між
владою та громадою міста, вдалося вирішити вже на цьому етапі. З вашого дозволу
я доповім про те, що вже вдалося зробити.
Запроваджено програму «Соціальний
проїзний», завдяки якій пільгові категорії
громадян можуть безоплатно користуватися маршрутками, зекономивши таким
чином понад 100 гривень щомісяця.
Добудовано та відкрито новий корпус
дитячої міської клінічної лікарні із найсучаснішим хірургічним обладнанням, а інші
міські лікарні отримали сучасні рентген- та
УЗД-апарати, біохімічні аналізатори, апарати штучного дихання.
У загальноосвітніх школах були відремонтовані опалювальні системи, замінені
зношені труби водогону й каналізації, старі
вікна, відремонтовані дахи й фасади, закуплені нові комп’ютери.
Відремонтовані кілометри доріг на
вулицях Південно-Кільцевій, ім. 26 Бакинських комісарів, Вербовій, Лозівській, Селятинській, Р. Шухевича, Сторожинецькій,
Маршала Рибалка, на Соборній площі. Тривають роботи на пров. Ентузіастів, вул. О.
Боярка, будуються нові дороги, і ця робота
не припиниться, доки дозволить погода.
Також проведено реконструкцію котелень, замінені котли у школах, дитячих
садах, житлових будинках, облаштовуємо
діючі котельні приладами обліку теплової
енергії. Замінюються водопровідні та теплові мережі.
Реалізується проект безбар’єрного пересування містом для людей з обмеженими
фізичними можливостями.
Для дітей встановлено 42 дитячих
майданчика, а для підлітків зводяться
спортивні майданчики та турніки.
Зрозуміло, що до цього списку не увійшли сотні звернень та клопотань людей,
які звернулися до мене через мою при-

ймальню, вуличні стенди, а також особисто на вулицях міста. Сотні проблем було
швидко вирішено. Це ще раз доводить:
якщо влада відкрита до людей, а люди,
у свою чергу, вірять, що їхні звернення
будуть почуті, багато проблем можливо
вирішувати в звичайному робочому порядку. Саме так повинна працювати влада,
а громадяни завжди мають бути такими ж
активними, як протягом останніх трьох
місяців.
Але давайте всі разом не будемо заспокоюватися, тому що в місті ще багато
проблем, які ми разом повинні вирішити.
Дозволю собі вказати на деякі з них.
У місті відсутні необхідні об’єкти соціальної інфраструктури. Упродовж року
ми отримаємо з державного бюджету
кошти на побудову критого басейну, яким
зможуть користуватись усі жителі міста, а
також сучасного палацу спорту.
Вкрай необхідне створення притулку
домашніх тварин. Із Міністерством екології вже узгоджено виділення необхідних
коштів. Також ми виграли перший етап
конкурсу на отримання цільового гранту
Євросоюзу.
Треба відновити у повному обсязі
державну програму розвитку електротранспорту та домогтись виділення коштів
на повне оновлення парку тролейбусів у
Чернівцях.
Ми відмовилися від «ямкового» ремонту доріг. Сьогодні всі вулиці ремонтуються

з використанням нових технологій та дотриманням сучасних стандартів. Загалом
ремонту потребують ще 527 кілометрів
доріг.
Ми маємо домогтись створення і виконання державних цільових програм з
оновлення комунальної інфраструктури,
адже зношеність мереж у місті становить
понад 70%.
Ми маємо прослідкувати, щоби кошти на
проведення каналізації до міських районів,
зокрема Садгори й Роші, надійшли з державного бюджету в повному обсязі і були
використані за призначенням.
Я ВКЛЮЧАЮ ВСІ ЦІ ПУНКТИ ДО СВОЄЇ
ПРОГРАМИ, І БЕРУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВСІ ЇХ
ВИКОНАТИ ЗА СВОЮ ДЕПУТАТСЬКУ КАДЕНЦІЮ. Ще раз хочу підкреслити: обрання
депутата-мажоритарника є унікальним
шансом для Чернівців та його мешканців
отримати свого представника та захисника
на верхніх щаблях влади. Для Чернівців, як
для дотаційного міста, це критично необхідно. Тому що колосальні інфраструктурні
проблеми, які накопичувалися протягом
останніх двадцяти років, треба негайно вирішувати. І не тільки латати дірки, але йти
вперед і розвиватися.
Таким чином, мій план першочергових
дій у Верховній Раді виглядає наступним
чином.
По-перше, я доб’юся призначення в
Чернівцях виборів міського голови. Я згоден
з тією думкою, що в місті має бути міський

голова, обраний на прямих всенародних
виборах. І так буде! По-друге, пріоритет в
своїй роботі я віддаватиму п’ятьом головним
напрямкам, які я задекларував у власній
передвиборній програмі. ЦЕ – ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ТА ОСВІТИ, ПІДТРИМКА МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ,
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, РЕАЛІЗАЦІЯ КРИТИЧНО НЕОБХІДНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ПРОЕКТІВ У ЧЕРНІВЦЯХ. Я вимагатиму, щоб
уже найближчими місяцями, при складанні
державного бюджету на 2013 рік, у ньому
були закладені відповідні статті на фінансування цих галузей у місті Чернівці.
ОБІЦЯЮ ВАМ, ЩО КИЇВСЬКІ ЧИНОВНИКИ ДУЖЕ ШВИДКО ПОЧНУТЬ ПЕРЕЙМАТИСЯ
ПРОБЛЕМАМИ ЧЕРНІВЦІВ, і відчують мою
наполегливість так само, як сьогодні відчувають мою наполегливість і вимогливість
чиновники в Чернівцях. До речі, тих людей,
хто сподівається на те, що Михайлішин незабаром поїде з Чернівців – я твердо запевняю,
що Я ЗАЛИШАЮСЯ В МІСТІ. Як депутат я маю
повне право більшу частину свого часу працювати на рідному окрузі – в місті Чернівці.
Отже місцевим чиновникам не буде коли розслабитися. А ми з вами, шановні чернівчани,
ще більш наполегливо продовжимо разом
приводити місто в належний стан, розвивати
його, доводячи до високих європейських
стандартів.
Я маю багато планів і напрацювань, і щиро
впевнений в тому, що ми разом побачимо нову
еру в житті нашого улюбленого міста. І все
це – на основі прямого та безпосереднього
спілкування з чернівецькою громадою.
Хочу відзначити, що найбільш успішні
цивілізаційні проекти – це ті, які керуються принципом «З усього брати добрий
досвід, а поганий досвід – відкидати».
Я з повагою ставлюся до своїх нинішніх
опонентів, багато в чому у них вчуся, і ті
корисні для міста напрацювання, які в них
були, обов’язково буду використовувати.
А помилки ми врахуємо для того, щоб у
майбутньому ніколи їх не допустити.
Я ПОВАЖАЮ НЕ ЛИШЕ СВОЇХ ОПОНЕНТІВ, АЛЕ Й ТИХ ЧЕРНІВЧАН, ЯКІ ЇХ ПІДТРИМУЮТЬ. Поважаю їхні думки та погляди, і
ще раз підтверджую, що ЧЕРНІВЦІ БУЛИ
І БУДУТЬ ДЕМОКРАТИЧНИМ МІСТОМ. Ми
можемо дискутувати іноді навіть жорстко,
але демократія – спільна цінність для всіх
нас. Тому я впевнений, що вибори в Чернівцях пройдуть демократично, і кожен
мешканець міста зможе висловити свою
позицію у бюлетені для голосування.
Ще раз звертаюся до вас, дорогі мої
Чернівчани. ВІЗЬМІТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ
У ВИБОРАХ. Прийдіть на виборчі дільниці.
Проголосуйте. СКАЖІТЬ «ТАК» НОВОМУ.
БО ДІЙСНО СТАРЕ МИНАЄ, А НОВЕ – НАРОДЖУЄТЬСЯ. ЦЕ ДАЄ НАДІЮ, ОПТИМІЗМ
І НАСНАГУ НА ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ. Бажаю
вам гарного настрою, здоров’я, а також –
добробуту вам і вашим родинам.
З повагою,
Ваш Віталій Михайлішин
P.S.
Особливо дякую тим чернівчанам, які
ще не можуть взяти участь у голосуванні
– чернівецьким дітям. Кажу про це тому,
що підтримка маленьких чернівчан, яку я
відчув протягом останніх місяців, вразила
моє серце. СКЛАДАЮ ПРИСЯГУ ПЕРШОЧЕРГОВО ЇМ – ЧЕРНІВЕЦЬКИМ ДІТЯМ, НАШОМУ МАЙБУТНЬОМУ.
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соціальні

політичний абзац

П

ершому космонавту пропонували $1 млн.
за зняття його кандидатури з виборів. Кандидат-самовисуванець в окрузі № 204 Чернівецької
області Леонід Каденюк розповів журналістам на
зустрічі в прес-клубі про шантаж, погрози і пропозицію взяти мільйон доларів за зняття своєї кандидатури з виборчих перегонів. Леонід Костянтинович
пожартував, що можливо погодився би на пропозицію, якби йому забезпечили політ на Марс і назад.

09584

Версі ї

Віталій Михайлішин залучив до
Чернівців державне фінансування

№ 43

теле
Теле

29.10 - 04.11.2012

«Паранормальне явище 4»

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Монстри на канікулах»: 10:00, 11:50, 13:40,
15.30, 17.20, 19.10, 21.10;
Малий зал: «Будинок в кінці вулиці»: 12:40, 16:40; «Нове
німецьке кіно-2012»: 18.40; «Алекс Кросс»: 14.40, 20.50.

Країна: США
Режисери: Генрі Джуст,
Еріель Шульман
Жанр: жахи
Бюджет: $5 млн.
Тривалість: 88 хв.
Вікові обмеження: 16

Н

а Буковині ЦВК зняла з виборів трьох
кандидатів, згідно з їхніми заявами. Зокрема, в окрузі №201 знявся кандидат у нардепи
від партії «Україна майбутнього» Віталій Ткачук. В
окрузі №204 знялися з виборчих перегонів представник Об’єднаної опозиції Василь Мельник на
користь кандидата від «УДАРу» Богдана Баласиновича та самовисуванець Іван Бурдейний.

З

ернівчани голосуватимуть на 114 виборчих
дільницях. Цьогоріч Чернівці поділено на 2 виборчі округи – №201 та №203. Більша частина чернівчан (майже 176 тисяч) голосуватиме на дільницях
201-го округу. Для людей з обмеженими фізичними
можливостями на всіх дільницях облаштували пандуси.
Однак при кожній дільниці працюватиме комісія, яка за
потреби проводитиме голосування в домашніх умовах.

П

рокуратура міста Чернівці відмовилася притягнути секретаря Чернівецької міської ради
Віталія Михайлішина до адміністративної відповідальності за порушення Закону України «Про доступ
до публічної інформації» за заяву спостерігача ОПОРИ Миколи Костиняна. У серпні 2012 року спостерігач
Громадянської мережі ОПОРА Микола Костинян надіслав до секретаря Чернівецької міської ради Віталія
Михайлішина декілька запитів на інформацію, в яких
цікавився дитячими майданчиками, вуличним радіо,
соціальними проїзними квитками тощо. На більшість
із цих запитів Віталій Михайлішин відповіді не надав.

«

В області створюється «новітній НКВС», – заявив під час брифінгу керівник обласного осередку
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Віталій Мельничук. За його словами, на всіх чотирьох буковинських
виборчих округах відбуваються масові порушення
законодавства, підкуп виборців, а також застосовується адмінресурс. «Владники роблять все для своєї
перемоги на виборах, не гребуючи при цьому брудними
технологіями», – каже свободівець, наголошуючи,
що «опозиція повинна спрацювати злагоджено та
спільно відстояти 28 жовтня народне волевиявлення».

М

айже 2 тис. правоохоронців охоронятимуть 560 виборчих дільниць під час виборів
28 жовтня. Про це журналістам розповів Ярослав
КОЗАК, заступник начальника УМВС у Чернівецькій
області, начальник громадської безпеки. Та жодного міліціонера в приміщенні, під час виборів не
буде, вони перебуватимуть за межами дільниць.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Франкенвіні» 3D : 11:30, 18:30; «Готель Трансильванія»
3D: 13:10, 14:50, 20:10; «Астериск і Обеліск у Британії»
3D; «Паранормальне явище 4».
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Паранормальне явище 4»: 10:30, 15:50, 19:30,
21:20; «Аеротачки» 3D: 12.10, 14.00, 17.40.
Малий зал: «Дикуни»: 10:00, 15:50; «Астериск і Обеліск в
Британії»: 12.10, 14.00, 18.00, 19.50.; «Пророча пристрасть»:
21.40, 23.30.
ПАБ «PUBLIK»

а даними різних соціологічних досліджень, на
Буковині явка виборців на вибори становитиме 65-70%. Політологи вважають, що це пов’язане з
тим, що на вибори люди прийдуть голосувати за «свого
кандидата». Адже велика частина виборців ніколи не
пішла б голосувати за окремі партії. Місцеві політологи
не такі оптимістичні у своїх прогнозах, але вважають, що
більша частина населення області все ж голосуватиме.

Ч
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25 жовтня: «Nesprosta», м. Київ.
26 жовтня: This is England party з гуртом «Epolets».
27 жовтня: «Tequila Band», м. Ужгород.
28 жовтня: «Beer-Gun», м. Чернівці.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Виставка живопису Н. Барановської.
Виставка живопису О. Гармидера.
«Квітучий сад». Персональна виставка авторських виробів
з бісера О. Каменецької.
Виставка творчих робіт гуртка «Юний дизайнер» (керівник
Руснак А. Л., «Юність Буковини»). Відкриття 1 листопада
о 16.00.
ТЕАТР ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

На запрошення Віталія Михайлішина цими днями на Буковину
прибув заступник міністра екології та природних ресурсів України
Дмитро Мормуль. Під час обговорення актуальних і важливих
проблем було вирішене питання виділення коштів на будівництво
притулку для тварин і ще одного полігона для побутових відходів.
Чернівецький притулок
для тварин буде
найкращим в Україні

Мало не щомісяця в Україні та Чернівцях
зокрема проходять акції на захист безпритульних тварин. Водночас містом часто розгулюють
чималі зграї різнокаліберних псів, які можуть і
на людей напасти. На ці проблеми чиновники
роками закривали очі.
Ситуація почала змінюватись лише після
втручання Михайлішина. Нині міська рада вже
виділила 1 га землі під будівництво притулку
для тварин, та й уся необхідна документація
вже виготовлена. Це буде прихисток тваринам, влаштований за всіма стандартами ЄС.
Вартість будівництва – 11,5 млн. грн. Для
міста це великі кошти. Тому Віталій Михайлішин
запросив до Чернівців із робочим візитом заступника міністра екології та природних ресурсів
України Дмитра Мормуля, аби залучити кошти з
державного бюджету.
– Дуже приємно, що в міністерства є увага
до нашого міста та регіону. Проблема ж безпритульних тварин характерна не лише для нашого
міста, бо це болюче питання для усієї країни,
– звернувся до заступника міністра Віталій Михайлішин. – Проте ми знаємо як вирішити його у
Чернівцях. Ми виділили під будівництво притулку землю і вже маємо проектну документацію. Та

повний кошторис будівництва складає 11,5 млн.
грн. Тому в мене до вас прохання: допоможіть
долучити державні кошти для будівництва.
Щоби ми розпочали роботи якомога швидше.
– Міністерство вже цього року запланувало
виділити кошти на такі проекти. Ми фінансуємо
їх у Чернігівській області та на Волині. Я переглянув вашу документацію, вона вже готова, і бачив
ваші звернення до нас. Та й ми, обговорюючи ці
питання у себе на комісії, прийняли рішення про
фінансування, – запевнив заступник міністра
екології та природних ресурсів України Дмитро
Мормуль. – Сподіваюся, що ми разом наступного
року відкриємо цей притулок. Бо громадськість
стурбована цим питанням.
Віталій Михайлішин зазначив, що створення притулку – це лише перший крок. Адже
головне – створити механізм, за яким люди
зможуть забирати тварин з притулку додому.
– Щодо наших громадських організацій у
місті, то вони дуже активні, готові співпрацювати, готові допомагати та брати учать у роботі,
і до того ж, ще й знаходити тваринам нових,
добрих господарів, – наголосив керівник міста.

Місто отримає
другий полігон для
побутових відходів

Сьогодні надзвичайно важливим є
питання утилізації побутових відходів. Зна-

чно допоміг у його вирішенні нещодавно
збудований сміттєсортувальний завод, але
за наявних потужностей він не може впоратися з усім обсягом відходів. Саме тому
Чернівці потребують ще одного полігона
для побутових відходів:
– Ми плануємо відкривати другий полігон для відходів. У нас працює сортувальна
лінія, ми входимо до національного проекту
«Чисте місто» і звертаємось до вас по допомогу, тому що побутові і тверді відходи –
надзвичайно важлива та гостра екологічна
проблема для держави та міста зокрема,
– звернувся до гостя Віталій Михайлішин.
Наразі міністерство вже виділило кошти
для таких робіт у кількох областях України.
Заступник міністра екології та природних
ресурсів України Дмитро Мормуль запевнив, що міністерство виділить кошти і для
Чернівців.
– Це дуже важлива тема, і мені як заступнику міністра, який опікується цим
напрямком, приємно чути, що так багато
робиться в цьому напрямку в місті. Ми вирішили для себе, що наступний рік стане
кардинальним на шляху до вирішення
цієї проблеми. Міністерство зараз формує
інформаційну базу, яка дасть можливість
проаналізувати та профінансувати ті проекти, які кардинально покращать ситуацію,
– сказав пан Мормуль. – Ми виділяємо зараз
гроші на будівництво полігона в Харкові,
Луганську, Запоріжжі. Тож я вважаю, що
ми можемо виділити кошти й для вашого
регіону. Як місту, так і області. Є ще питання
очисних споруд, їх теж будемо вирішувати
крок за кроком.

Віталій КАЧУР

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого конфіскованого нерухомого майна : ЛОТ № 1 – нежитлове приміщення гаража загальною площею 25,3 м2, яка належить на праві власності Матеящук М.В. (65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 15, Чорноморська виправна колонія № 74, код 2619620021), Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право приватної власності ЯЯЯ №249167 від 21.09.2005р. виданого виконавчим комітетом Заставнівської міської ради. Місцезнаходження майна: Чернівецька область,
м. Заставна, вул. Бажанського, 8Д. Нежитлове приміщення гаража загальна площею 25,30кв.м., висота поверху – 2,10м. Фундаменти – стрічкові бетонні, стіни – цегла, покрівля – односкатна, азбестоцементні листи, прорізи – ворота металеві, стіни оздобленні внутрішньо – штукатуркою з
наступним вапняним білуванням, стеля підшита фанерними листами, підлога бетонна. Земельна ділянка неприватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 22447,55 грн. (без ПДВ) (договір № 2612120від 12.09.12)Гарантійний внесок – 3344,68 грн без ПДВ Майно реалізується
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 7/3; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Лисюк Н.М. - Чернівецька
обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул.
Гоголя, 3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців, 1/1.ЛОТ № 2 - нежитлове приміщення офісу загальною площею 14,9 м2,
яка належить на праві власності Матеящук М.В. (65017, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 15, Чорноморська виправна колонія № 74, код 2619620021). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право приватної власності від 08.06.2007р. виданого виконавчим комітетом Заставнівської
міської ради. Місцезнаходження майна: Чернівецька область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2А. Приміщення розташовані в одноповерховій прибудові до чотириповерхової будівлі готелю літ.А. Знаходяться в незадовільному технічному стані, занедбані потребують ремонтних робіт, а саме:
підсилення цегляних стін стальними стяжками, ремонт штукатурки, зовнішніх прямолінійних укосів, штукатурки фасадів та внутрішніх стін з наступним фарбуванням. Приміщення забезпечені окремим входом з вулиці та мають вигідне місце розташування в районі активної ділової, адміністративної та комерційної діяльності. Фундаменти стрічкові, бетонні, стіни – цегла, перекриття – деревяне, покрівля – односкатна, азбестоцементні листи, підлоги – бетонна, керамічна, вікна – деревяні, двері – металопластикові. Опалення – електроконвектор. Фізичний знос на рівні – 45%. Земельна ділянка неприватизована.Стартова (початкова) ціна – 61040,35 грн. (без ПДВ) (договір № 2612121від 12.09.12)Гарантійний внесок – 9095,01 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 7/3; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. І.Франка, 22;
Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців, 1/1.ЛОТ № 3 - нежитлове приміщення № 9 загальною площею 46,1 м2, яка належить на праві власності Брус М.Г. (м. Харків, пров. Вишневий, 16, Качанівська виправна колонія
№ 54, код 2460518269). Правовстановлюючі документи: Свідоцтво про право приватної власності від 08.06.2007р. виданого виконавчим комітетом Заставнівської міської ради. Місцезнаходження майна: Чернівецька область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2. Нежитлові приміщення загальною
площею 46,10кв.м, складаються з: кладова 2-35 площею – 7,6 кв.м, кімната – 2-36-31,6кв.м, коридор 2-37 – 4,10кв.м, душова 2-38 – 1,7кв.м, туалет 2-39 – 1,10кв.м, які розташовані на 2 поверсі чотириповерхової будівлі готелю літ.А і складають 2/100 ідеальної частки будівлі. Технічний стан
характеризується як задовільний. Фундаменти – стрічкові бетонні, стіни – цегла, перекриття – залізобетонні плити, дах – односкатний, суміщений з перекриттям, рубероїд, прорізи двері деревяні, балконні металопластикові, вікна металопластикові. В наявності – електроосвітлення, холодне
водопостачання, каналізація, наявна система опалення, але не функціонує у зв’язку із відключенням будинку від газу. Кондиціонер. Земельна ділянка не приватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 116905,10 грн. (без ПДВ) (договір № 2612122від 12.09.12)Гарантійний
внесок – 17418,85 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Держава; НДКС при УМВС України; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - м. Чернівці, вул. Головна, 143; Казнодій О.В. - Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф.
– Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 7/3; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Мартинчук С.Д. - Чернівецька обл.,
м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с.
Брідок; Мельник В.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців, 1/1; Савчук Б.М. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності, 153/1. ЛОТ № 4 - нежитлове приміщення № 8 загальною площею 46,9 м2, яка
належить на праві власності Брус М.Г. (м. Харків, пров. Вишневий, 16, Качанівська виправна колонія № 54, код 2460518269). Правовстановлюючі документи: Договір дарування від 15.06.2004р., посвідченого приватним нотаріусом Заставнівського РНО Чернівецької області Бурдейним Ю.І.
Місцезнаходження майна: Чернівецька область, м. Заставна, вул. Чорновола, 2. Не житлові приміщення загальною площею 46,9кв.м складаються з: душова 2-30ь – 1,6кв.м, туалет 2-31 – 0,9кв.м, коридор 2-32 – 4,10кв.м, кімната 2-33 – 32,7кв.м, кладова 2-34 -7,60кв.м, які розташовані на
2 поверсі чотириповерхового будинку готелю літ.А і складають 2/100 ідеальної частки будівлі. Технічний стан оцінюваних приміщень характеризується як задовільний. Фундаменти – стрічкові, бетонні, стіни цегла, перекриття залізобетонні плити, прорізи – двері деревяні, вікна – металопластикові. В наявності – електроосвітлення, водопостачання холодне та гаряче (бойлер), каналізація, кондиціонер, наявна система опалення, але не функціонує у зв’язку із відключенням будинку від газу. Земельна ділянка неприватизована. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна –
118921,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612123від 12.09.12)Гарантійний внесок – 17719,22 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:Держава; НДКС при УМВС України; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - м. Чернівці, вул. Головна, 143; Казнодій О.В.
- Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 7/39; Савчук Л.Ф. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 7/3; Лисюк Н.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола, 2/14; Ігнатенко І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. І.Франка, 22; Мартинчук Б.Д. - Чернівецька обл.,
м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Мартинчук С.Д. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Чорновола 14/1; Стефюк С.М. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Стефюк І.С. - Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Гоголя, 3/16; Василькевич М.І. – смт. Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільської обл.; Мельник Н.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Мельник В.В. – Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Брідок; Петращук С.М.- Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Січових Стрільців, 1/1; Савчук Б.М. – Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Незалежності, 153/1.
По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915,
ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 12 листопада 2012 р. об 12:00 год. за адресою: Чернівецька область, м. Заставна в приміщенні
ВДВС Заставнівського РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 09 листопада 2012 р. до 12:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам № 1, 2, 3, 4 здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок
депозитний рахунок р/р 37312001002802 в ОУДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039801 одержувач: Відділ державної виконавчої служби Заставнівського районного управління юстиції Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

25 жовтня, 18.30: «Руководство для желающих жениться».
26 жовтня, 18.30: «Ревізор».
27 жовтня, 18.30: «За вдома зайцями».
29 жовтня, 18.30: «Жона є жона». Закриття фестивалю.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
23 жовтня, 18.30: Концерт вокальної музики (соліст Чернівецької обласної філармонії – Світлани Дейбук).
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
28 жовтня, 12.00: «Лісовий годинник».

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Дiловий свiт. Тиждень.
09.30,10.10,12.20,14.10 Включення з ЦВК.
10.00,12.00,14.00,18.20 Новини.
11.50,19.00 Фiнансова правда.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
13.30 Право на захист.
13.50 Армiя.
14.50 Вiкно до Америки.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф «Визволення».
18.30 Агро-News.
19.10,21.35 Спецпроект. Вибори
2012. Пiдсумки.
20.40 Сiльрада.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 За 80 днiв навколо спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.45 Х/ф «Чоловiча робота».
00.35 Твiй голос. Спецвипуск.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.30 ТелеАкадемiя.
02.30 Т/с «Домiвка».
04.05 Д/ф «Олександр ВеликийМакедонець».
04.55 М/с «Каспер. Школа страху».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.15,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.00,03.50 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10
«Снiданок з 1+1».
10.00 М/ф.
1 0 . 5 0 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».
12.50 «Знiмiть це негайно».
13.50 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».

14.50,15.45,04.05 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 Мелодрама «Вiдчинiть,
це я!»
00.15 Мелодрама «Нiколи не
здавайся». (2).
02.15 Комедiя «Чоловiк на годину».
04.50 Т/с «Слiдаки».
IНТЕР
05.30 Х/ф «Спортлото-82».
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».
07.30,20.40,03.05 «Спорт у Подробицях».
09.10,04.50 «Знак якостi».
09.50,13.00 Т/с «Д оярк а з
Хацапетiвки».
13.55 «Детективи».
14.15 «До суду».
15.15 «Право на зустрiч».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.00 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
22.55 Т/с «Зовнiшнє спостереження».
00.50 Х/ф «Наречений за оголошенням».
02.25 «Подробицi» - «Час».
03.10 Д/с «Королiвськi весiлля».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.55,03.40 Погода.
05.25 Свiтанок.
06.25 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
06.45 Факти. Вибори-2012.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30 Х/ф «Кривавий спорт».
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00,21.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
15.15 Х/ф «Троя».
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Факти. Пiдсумки дня.
22.55,03.45 Свобода слова.
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Факти.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
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ський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40,23.45,00.40,0
2.35,03.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,0
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».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.10,
12.30,13.10,14.10,16.10,17.20,
17.50,22.35,22.55,23.50,00.35
«Погода».
08.30 «Хронiка тижня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.20,12.15 «РесПублiка з
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.10 «В кабiнетах».
18.15,04.40 «Територiя закону».
19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
20.10,21.10,01.00,05.00 «Час.
Пiдсумки дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Податковий щоденник».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00 Теми тижня
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
7.00, 7.40, 9.20, 14.40, 17.00,
5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00 Нова Гостьова
12.05, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.10, 3.00 Акцент
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 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 Т/с «Розлучення».
11.10, 21.30 Т/с «Карпов».
12.10 «Хай говорять. Се ля вi

Олени Свиридової».
15.35,03.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
22.30 Х/ф «Дiм мрiй». (2).
00.30 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.20 Х/ф «Фартовий». (2).
03.55 «Хай говорять».
04.50 Срiбний апельсин.
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 23.35 Д\\фільм «Коннект»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.32 «Моє рідне село»
18.00, 21.00 «Вечірня студія»
(рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
02.40 «Телелітопис краю»
04.00 Д\\фільм «Біографії»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.00, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50 , 15.20, 17.00, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Світ тварин»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 15.25, 17.45, 20.10 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.00 «Хіт-парад дикої природи»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Княгиня Західної Украї-

понеділок
понеділок
ни-2102»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 Д/ф «Місія свобода»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.00 Х/ф «Підстава» (2)
ТЕТ
06.00,10.55 Т/с «Хто у домi
господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.00 Х/ф «Артур i вiйна двох
свiтiв».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,20.25 Дайош молодьож!
15.40,01.40 УТЕТа тато!
16.05,02.05 Досвiдос.
16.40,22.55 Вайфайтери.
19.25,00.50 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.50 Ка$та.
22.15 Рай, гудбай.
23.20 Дурнєв+1.
23.55 Т/с «Загублена» (2).
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 Х/ф «Хто ви, пане КА?»
07.45,03.30 «Агенти впливу».
08.30 «Правда життя». На днi.
09.00 Т/с «Розкол».
11.00 Т/с «УГРО 3».
14.45 Т/с «Каменська 5».
18.30 «Правда життя».
Народженi в сорочцi.
19.00,23.45,02.10,04.00
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
00.15 Х/ф «Смертоносний воїн».
(3).
02.40 «Речовий доказ».
04.30 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.05 «Чужi помилки. Зашморг
для нареченого».
05.50,16.00 «Усе буде добре!»
07.20,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.50 Х/ф «У бiй iдуть лише
«старi».
10.50 Х/ф «Сонцеворот».

13.10 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Куб 3».
22.20 «Детектор брехнi 2».
23.20 Т/с «Доктор Хаус».
00.20 Т/с «Комiсар Рекс».
01.20 «Вiкна-спорт».
01.30 Х/ф «День народження
Буржуя 2».
03.10 «Краще на ТБ».
03.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,00.55 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.20 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись
вродлива».
10.00,17.50,21.00 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 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 ФБР.
01.25 Служба розшуку дiтей.
01.30 Т/с «Одна нiч любовi».
02.15 Т/с «Останнiй акорд».
03.00,03.10,04.15 Зона ночi.
03.05 Останнiй герой 2.
Найцiкавiше.
03.15 ТБ про ТБ.
03.45 Десята муза в Українi.
04.20 Чемпiон чемпiонiв.
04.35,04.55 Зона ночi. Культура.
04.40 Обожнена.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.45,12.35 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
10.40 Х/ф «Реальнi дiвчата».
14.15,18.00 «Звана вечеря».
15.20 «КВН-2012».
19.00 «Шопiнг монстри».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Вечiр. Паша. Зорi».
23.00 «Розсмiши комiка».
00.00 Х/ф «Красунчик». (2).
03.50 «Мобiльнi розваги».
04.05 «Нiчне життя».

вівторок
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00 Спецпроект «Нiч виборiв».
14.30 Фiнансова правда.
14.40 Хай щастить.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Д/ф «Матiнка Алiпiя. Шлях
мудростi».
16.10 Х/ф «Визволення».
18.45,21.25 Дiловий свiт.
19.00 Фестиваль пiснi та гумору
в Коблево, ч. 1.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 «Адреналiн».
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Свiтло.
02.10 ТелеАкадемiя.
03.10 Т/с «Домiвка».
04.40 Д/ф «Джинси - планета в
блакитному».
05.35 М/с «Каспер. Школа страху».
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».
10.00 М/ф.
1 0 . 3 5 , 1 7 . 1 0 Т / с « В ел и ч н е
столiття. Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45 «Сiмейнi драми».

16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 6».
21.50 «Мамо, я одружуюсь?»
23.20,00.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
01.15 Мелодрама «Нiколи не
здавайся». (2).
03.00 Мелодрама «Вiдчинiть,
це я!»
IНТЕР
05.35,22.55 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 Спорт в Подробицях.
09.10,04.50 «Знак якостi».
09.50 Т/с «Повернення Мухтара».
11.45 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «До суду».
13.15 «Судовi справи».
14.10 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
16.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,02.45 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
00.50 Х/ф «Грiхи нашi». (2).
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Спорт у Подробицях».
03.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.05 Д/с «Королiвський Лондон».
03.55 Д/с «Дiамантовий ювiлей
королеви».
ICTV
05.20,06.45,02.00,03.15 Погода.
05.25,02.50 Факти.
05.40,04.25 Свiтанок.
06.40,07.35 Дiловi факти.
06.50,09.25,12.55,19.25,01.00
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
15.30 Т/с «Надзвичайна
ситуацiя».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Шеф».
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».

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.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55,20.55 Офiцiйна
хронiка.
09.30,12.20,15.30,22.40 Погода.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40, 15.35 Х/ф «Визволення».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
19.00 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево, ч. 2.
20.50 Мегалот.
21.35 Жарт з Ю. Гальцевим, С.
Дроботенком.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
04.40 Хто в домi хазяїн?
05.00 Здоров`я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.45 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00 М/ф.
10.35,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».

13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45 «Не бреши менi 3».
15.45,01.55 «Сiмейнi драми».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «На ножах».
21.15 «Пост-шоу На ножах.
Найгострiшi подробицi».
22.25 «Грошi».
00.00,01.00,03.25 Т/с «Полiцiя
Гаваїв». (2).
02.40 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 2».
04.50 Т/с «Слiдаки».
IНТЕР
05.35,22.55 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».
07.30,20.40,03.25 «Спорт у Подробицях».
09.10 «Знак якостi».
09.50 Т/с «Повернення Мухтара».
11.45 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «До суду».
13.15 «Судовi справи».
14.10 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
16.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.15 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
00.50 «Парк автомобiльного
перiоду».
01.15 Х/ф «Чорта з два». (2).
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.35 Д/с «Дiамантовий ювiлей
королеви».
ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.55,01.55,03.10 Погода.
05.35,02.45 Факти.
05.50,04.20 Свiтанок.
06.50,07.35 Дiловi факти.
07.00,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.15,20.15 Т/с «Шеф».
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02.05 Т/с «Кiстки 5».
03.20 Диво-люди.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.20,18.50,23.40,00.30,0
3.25 «Час спорту».
06.50,07.25,23.45,00.40,02.35,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
02.00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55 «Трансмiсiя-новини».
08.15,08.50,09.15,10.35,12.35,14
.10,16.10,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35 «Погода».
08.30 «Новини Київщини».
09.20,13.35,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час
iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05
.00 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.10 «Акцент».
18.15,04.40 «Енергонагляд».
19.50,02.30,03.30,04.30,06.25
«Хронiка дня».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Агроконтроль».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 14.00, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.40, 17.00, 5.00
Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.55, 22.20, 23.20,
0.10, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Розлучення».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».

12.00 «Хай говорять. Марна
битва екстрасенсiв».
15.35,03.10 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.45 Х/ф «Дiм мрiй». (2).
03.55 «Хай говорять».
04.45 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, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.35 Д/фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 23.35 Д/фільм «Коннект»
13.20 - «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.32, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 – «Європейським шляхом»
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»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50 , 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55, 17.05 Д/с «Дивовижний
світ авіації»
09.55 «Вільний мікрофон»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
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18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.10,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.10 «Арсенал».
18.15,04.40 «Агроконтроль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Сканер».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 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
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Розлучення».
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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 світ»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Без вини винний» (2)
ТЕТ
06.00 М/с «Перерва».
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
12.55 Т/с «Хто у домi господар?»
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,20.25 Дайош молодьож!
15.40,01.40 УТЕТа тато!
16.05,02.05 Досвiдос.
16.40,22.55 Вайфайтери.
19.25,00.50 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.50 Ка$та.
22.15 Рай, гудбай.
23.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.55 Т/с «Загублена» (2).
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 Х/ф «Ватерлоо».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.35 Т/с «Журов».
14.40,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.00,04.40
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Обитель диявола».
(2).
02.30 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.30 «Чужi помилки. Мiй батько
- манiяк!»
06.15,16.00 «Усе буде добре!»
08.00,18.20 «Неймовiрна правда
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про зiрок».
09.20 «Куб 3».
11.05 Х/ф «Право на надiю».
13.10 «Битва екстрасенсiв.
Чорнi i бiлi!»
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00 «Фермер шукає дружину
2».
22.20 «Вагiтна в 16».
23.20 «Дочки-матерi».
00.20 Т/с «Доктор Хаус».
01.20 Т/с «Комiсар Рекс».
02.10 «Вiкна-спорт».
02.20 Х/ф «Шлях до «Сатурну».
03.40 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись
вродлива».
10.00,17.50,21.00 Т/с
«Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 Весiлля буде по-моєму!
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.25 Т/с «Останнiй акорд».
03.10 Зона ночi.
03.15 Вище за небо.
03.45 Митрополит Дмитро Могила.
04.15,04.55 Зона ночi. Культура.
04.20 Швидкоплинний сон.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.10,02.20 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».
22.00,01.30 «Три сестри».
22.35,01.55 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
03.40 «Нiчне життя».

теле Версі ї понеділок
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11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Краща
сiм`я».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.45 Х/ф «Боєць». (2).
03.55 «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, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 01.30 Д \\фільм «Магія
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 23.35 Д \\фільм «Коннект»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
02.40 «Експромт»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21. 00, 00.30 «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 світ»
18.00 «Біографії»
ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,20.25 Дайош молодьож!
15.40 УТЕТа тато!
16.05 Досвiдос.
16.40,22.55 Вайфайтери.
19.25,02.50 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.50 Ка$та.
22.15 Рай, гудбай.
23.20 Х/ф «Джиперс Криперс».
(3).
01.10 Х/ф «Джиперс Криперс
2». (3).
03.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.35 Х/ф «Без строку давнини».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,23.45,02.05,04.25
«Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.15 Х/ф «Коли Земля зупинилась». (2).
02.35 «Речовий доказ».
03.30 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».
СТБ
05.15 «Чужi помилки. Трирiчний
обвинувач».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»
07.30,18.20 «Неймовiрна правда

про зiрок».
09.00 «Фермер шукає дружину 2».
11.00 Х/ф «Я щаслива».
13.05 «Битва екстрасенсiв. Чорнi
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «МайстерШеф 2».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 Т/с «Комiсар Рекс».
02.15 «Вiкна-спорт».
02.25 Х/ф «Кiнець «Сатурну».
03.55 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
10.00,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 Ближче до тiла.
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Одна нiч любовi».
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.20 Зона ночi.
03.25 Драй Хмара: останнi
сторiнки.
03.50 Київ на межi сторiч.
04.15,04.55 Зона ночi. Культура.
04.20 Ах, не говорiть менi про
любов...
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11.10,02.15 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».
22.00,01.25 «Три сестри».
22.35,01.50 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
03.35 «Нiчне життя».
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Арсеній Яценюк до Януковича:
«Час звільняти кабінет»
Візит нардепа й голови
Ради Об’єднаної опозиції
Арсенія Яценюка на
малу батьківщину, окрім
агітаційного, став породинному душевним.
Мітингувальникам
і прихильникам ОО
«Батьківщина» сприяла
погода: зустрічі Яценюка з
виборцями у Сторожинці
та Чернівцях, а також
спілкування з районами
області через супутник
стали дуже теплими.

Під час виступу Яценюка раз по раз
вмикалося вуличне радіо, яке встановлене на зупинках громадського транспорту в Чернівцях. Але це не завадило
присутнім слухати і, головне, – чути те,
що промовець хотів до них донести. Послухати інформацію, відмінну від постійного окозамилювання, прийшли навіть
люди з обмеженими фізичними можливостями – на інвалідних візках. Вдумливі
обличчя учасників зустрічі хотілося
фотографувати. Звернув увагу на двох
чоловіків, які не відводили поглядів від
сцени. Коли один з них штурхнув другого, аби щось сказати – той відмахнувся.
А коли дослухав речення, то повернувся
до товариша, і вони почали спілкуватися
мовою жестів. Яценюка слухали і чули
навіть глухонімі. Вуличного радіо вони
не чули.
Загалом поїздку до Чернівців голова
ради об’єднаної опозиції «ВО Батьківщина» Арсеній Яценюк кваліфікував як
найважливішу та найвідповідальнішу

за всю виборчу кампанію: «Бо це рідне
місто, це – рідна область. Тому розраховую набратися тут енергії від рідної
землі, від батьків, від усіх моїх друзів, які
також живуть у Чернівцях і так само, як
і я, прагнуть змін у країні… Сьогодні потрібно відверто визнати, що Чернівецька
область буде найпотужніше представлена у новому парламенті. І всі ці люди
зроблять дуже багато як для області,
так і для міста». Він заявив, що для нього
«вибори мера Чернівців і Президента
майже однакові»: «Я знаю, що зараз у
нас є начебто виконувач обов’язків мера
міста. І там, і там треба міняти людей. І в
офісі президента, і в офісі, який незаконно – я підкреслюю – незаконно – утримує
якась там особа, яка, навіть прізвища
не пригадую, виконує обов’язки мера
такого міста. Міста номер один в Україні.
Для мене – це місто номер один в Україні.
Неодноразово я вносив постанови про
вибори мера Чернівців. Останню таку
постанову вніс Геннадій Москаль. Партія
регіонів, як завжди, успішно провалювала голосування з цього питання. Поясню, чому не голосувалася постанова

про проведення виборів мера Чернівців.
Тому що абсолютно зрозуміло: коли
за таких обставин проведуть вибори,
Партія регіонів і їхні ставленики ніколи
не виграють. Тому, що мер міста Чернівці
– це Микола Федорук. Він ним є і для мене
таким залишається».
Арсеній Яценюк запропонував президенту відправити у відставку голову
ОДА Папієва за фальшування виборів
і додав, що після відставки проти Папієва мають порушити кримінальну
справу:
– Згідно зі звітами ОПОРИ, яка
спостерігає за виборами в Україні, Чер-

політична реклама

нівецька область посіла перше місце
у фальшуванні виборів та адміністративному тиску й підкупі виборців. Ми
вважаємо, що за цим стоїть персонально голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв, який перебуває під впливом бізнесово-політичних
груп. Ми вимагаємо відставки голови
Чернівецької ОДА Михайла Папієва за
фактичні злочини під час виборчого
процесу. Вважаю, що після відставки
повинна бути порушена кримінальна
справа щодо керівника області, а також тих осіб, які в усій області тиснуть
на державних службовців, залякують
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членів комісій, скуповують голоси виборців, тиснуть на членів окружних і
дільничних виборчих комісій. За цим
стоїть безпосередньо обласна влада, і
міліцейське начальство до цього також
безпосередньо причетне».
Найкраще настрої буковинців проявилися навіть не на мітингах, а в живому
спілкуванні під час випадкових зустрічей. Дорогою від Сторожинця до Чернівців автівка Яценюка зупинилася біля
грибників. Побачивши офіційно вбраних
незнайомців, що вийшли з машин, і журналістів з відеокамерами, люди миттєво
запідозрили, що це агітатори за владу, і
почали кричати: «Не треба нам ваших
«регіонів», Юльку давай!» А коли збагнули, що перед ними саме представник
«Батьківщини», почали посміхатися. Білі
гриби продали Яценюку з задоволенням.
Мітинги – спокійні, без провокацій
зібрання думаючих людей – стали підтвердженням довіри людей до опозиції.
Арсеній Яценюк під час зустрічі з людьми
в Чернівцях пообіцяв президенту імпічмент, а виборцям – право на відкликання
депутатів ВР.
– Перше рішення, яке ми хочемо
прийняти в новому парламенті — Закон України «Про порядок імпічменту
президента», – сказав Арсеній Яценюк.
– І перший президент, який повинен під
нього потрапити — чинний президент
Янукович. Два з половиною роки вистачить. Час звільняти кабінет. Депутати
теж повинні нести відповідальність. Бо
перед виборами приїдуть, наговорять,
а потім зникають на 5 років, як катран з
плоту, і знайти їх не годні! Щоби «зміцнити» депутатську пам'ять, ми внесли
до парламенту Закон України «Про відкликання народного депутата України».
Під час зустрічі з виборцями лідер
об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк
надав слово Миколі Федоруку і закликав чернівчан підтримати того під час
голосування. Для Арсенія Яценюка, як
запевнив він присутніх, Микола Федорук
– не лише взірцевий міський голова, але
й взірець для наслідування людських
якостей. Голова Ради Об’єднаної опозиції
переконаний, що Федорук так само буде
взірцевим депутатом у Верховній Раді від
міста Чернівці.

Сергій КАЗИМІРИК

Віктор ЮЩЕНКО: «Обирайте політичний курс, а не
ремонт у дитячому садочку!»
Третій президент України,
лідер партії «Наша Україна» вже
вдруге за останні 2 місяці відвідав
Чернівці. Віктор Ющенко, під час
зустрічі з журналістами, наголосив,
що головним пріоритетом партії є
ідейність політики, а нація повинна
консолідуватися та об’єднатися, якщо
народ хоче жити гідно.
Інструментом поступу, за словами політика, є
економічний націоналізм. На переконання Ющенка, велике значення для України має адаптація до
світових ринків, асоційоване членство в Європейському Союзі, підписання й ратифікація Європейським парламентом угоди про зону вільної торгівлі,
безвізовий режим тощо.
– Але ми повинні розуміти, що найважливішим
є реалізація внутрішніх економічних можливостей, – зазначив Віктор Ющенко. – Звернімо увагу
на Європу: більшість країн – Польща, Литва, Чехія
тощо – тримаються на економіці малого й середнього бізнесу. Західна демократія створила легкі умови
входження в цей бізнес, функціонування та належні умови виходу з нього. Саме тому малий і середній
бізнес створює дві третини національного продукту
в кожній західній економіці і дає три чверті робочих
місць. Тому «Наша Україна» пропонує програму

розвитку малого й середнього бізнесу як основної
частини національної економіки. І під цей пріоритет
ми повинні вибудовувати цілу субсистему реформ,
починаючи від фіскальної, бюджетної, самоврядної
тощо, – підкреслив гість. – «Наша Україна» працює
саме в цьому напрямку, адже я переконаний, що
створення середнього класу – одна із найважливіших сторінок майбутньої модернізації країни.
Віктор ЮЩЕНКО: «Основна проблема
нинішньої України – криміналізована
влада»

– Консолідація української нації, демократія, євроінтеграція – ключові засади діяльності
«Нашої України», – наголосив Ющенко. – І ми
закликаємо: не обирайте хліб, дитячі садочки,
білборди на дорогах. Обирайте політичний курс,
ідеологію, яка формує економічні, соціальні й
політичні відносини, які в рамках своєї реалізації
дають вам і садочки, і гарну зарплату, і пенсію.
На моє глибоке переконання, сучасна українська
політична система не вибудувана, вона нагадує
групу корпоративних проектів, які знають цікаві
технології досягнення влади. Ці політичні проекти не дадуть нації відповіді, як через політичний
курс прийти до високих економічних і соціальних
результатів.
Саме цим «Наша Україна» і відрізняється від
псевдополітиків – ми ідейні, фахові, знаємо, як розбудовувати Україну, знаємо як повернути здоровий
політичний курс.

І дуже сумно від того, що в Україні мало партій,
які дійсно діють як політичні проекти. Натомість
дуже багато технологічних політичних сил, які
мають багатомільйонні ресурси, знають технології
обману і працюють як шулери на політичному ринку, ділять націю на фронти. Люди не повинні сприймати вибори як війну. Політичні сили створюються
для того, щоби облаштувати життя суспільства, а
не видавати білет на війну!
– І маємо ще одну проблему України, яка
останніми роками стала головною: це – криміналі-

зація політики, – сказав насамкінець лідер «Нашої
України». – Адже люди, які не шанують закон,
мають кримінальне минуле, ховаючись за свідомими дефектами виборчої системи, приходять до
влади. А завдяки тому, що Конституція передбачає
депутатський імунітет, такі горе-діячі десятками
років можуть «керувати» і не відповідати перед
українським законом. З цим також треба боротися
тільки об’єднавшись, спільними зусиллями!

Максим КЛИМЕНКО,
фото Ігоря КОНСТАНТИНЮКА
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Органічна їжа: примха чи необхідність?!
«Покинути роботу і смачно поїсти» – такі плани
звичайної європейської жінки в разі неминучого
кінця світу (опитування GFK-Emer на замовлення
каналу National Geographic). І справді, за такої ситуації
стримувати апетит – безглуздо. Тож чому б не скласти
за фешенебельним столом компанію, наприклад,
самій Анджеліні Джолі?! Адже вона знаменита, багата і
може дозволити собі все! Тобто, трішки зелені з хлібом
на сніданок, фрукти й горішки протягом дня, лосося
чи скумбрію з помідорами на обід і вечерю… І все –
винятково органічне! Адже саме таким є типове меню
відомої кінозірки.

Від насінини до прилавка

Анджеліна Джолі та Бред Пітт – чи не
найвідоміші шанувальники та популяризатори органіки в світі. Адже це питання
не лише особистого вибору, а й активної
громадської позиції. Бо дотримання відповідних стандартів передбачає не лише
контроль екологічності продукту і не
тільки на всіх стадіях його виготовлення
– «від насінини – до прилавка».
Органічні продукти харчування не містять ГМО, консервантів,
барвників, емульгаторів, стабілізаторів і зроблені з сировини,
вирощеної в екологічно чистих
районах без застосування хімії:
пестицидів, гербіцидів, хімічних
добрив, стимуляторів росту тощо.
Так, звичайні овочі та фрукти для
захисту від шкідників оприскують спеціальними препаратами
– інсектицидами та фунгіцидами.
Червоний барвник використовують, щоб надати м’ясу апетитного
кольору. А жовтий колір курячого
жовтка досягається добавками,
якими годують курей. Та це не
зазначається на жодній етикетці.
Органічна продукція – це й турбота
про навколишнє середовище. Наприклад, більшість сільськогосподарських

робіт виконують вручну, щоби не пошкодити рослини. Для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні й біологічні
методи: ультразвук, шум, світло, пастки,
температурні режими. Окремі вимоги
встановлені навіть до утилізації продукту.
Так, матеріал, який використовують для
упакування екологічно чистого продукту,
повинен бути з натуральної сировини,
яку можна використовувати повторно і
яка розкладатиметься, не забруднюючи
навколишнього середовища.
Органічні продукти – корисні, але і
дорожчі за звичайні. Проте, наприклад, у
заможних країнах Євросоюзу висока ціна

не зупиняє покупця, попит на органічну
продукцію невпинно зростає. В Україні ж
ринок органічних продуктів лише почав
розвиватися. За словами Марії Порчук,
регіонального координатора проекту
GIZ, зі 140 сертифікованих «органічних»
підприємств України на Буковині діє лише
одне – «Галс ЛТД», яке цього року розширило асортимент своєї продукції виробництвом органічного березового соку.
2009 року уряди України та
Німеччини започаткували проект «Сприяння економічному
розвитку та зайнятості». За дорученням Федерального міністерства Німеччини з економічного співробітництва та розвитку
(BMZ), Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)
розпочало впровадження проекту разом з партнерськими організаціями України. Чернівецька
область, разом із Донецькою та
АР Крим, стала одним з регіонів, у
яких стартував пілотний проект.
Зокрема, в його рамках для буковинських журналістів організували одноденний прес-тур «Свій до
свого по своє – органічно чисте»,
в рамках якого розповіли та показали, де і як у нас виготовляють
органічну продукцію.

Органічні продукти цих марок продаються майже в усіх
супермаркетах. Це передовсім крупи, сиропи, гриби, чаї,
сухофрукти.

– Цього року ми виготовили 120 т
органічного березового соку – абсолютно чистого натурального продукту,
збереженого найбільш наближеними до
природи натуральними методами, – каже
Андрій МАРТИНЮК, комерційний
директор «Галс ЛТД». От тільки цей
сік… доводиться експортувати до Євросоюзу. Адже вітчизняний покупець не
хоче платити на кілька гривень більше
і купує сік звичайний – з домішками та
консервантами.
– Окрім органічного соку ми виготовляємо і звичайний – 500 т на рік. Адже на
внутрішньому ринку ще немає чіткого
розуміння споживача, що є органічне. Він
не розуміє його переваги, що йдеться про
безпеку, здоров’я, максимальну кількість
вітамінів… Тому попит на органічний березовий сік в Україні не такий високий, як
за кордоном, – каже п. Мартинюк.
За словами Андрія Мартинюка, майбутнє української органіки – за різноманітними об’єднаннями селян, які традиційно вирощують «здорову продукцію»

на власних полях. Подібним шляхом
рушили наші івано-франківські сусіди – і
не прогадали!

Невідомий цукор та
«псевдогриби»

Село Спас, що на Івано-Франківщині, знане в Україні своїм унікальним
міжнародним фестивалем автентичної
карпатської кухні «Смачний Спас». А
місцевий кооператив «Чиста флора»
– відомий популяризатор виробництва
органічно чистої продукції та розробки
великого Карпатського бренду чаїв.
Тож здорова їжа та смачні наїдки – тут
не дивина.
– Власне, «Чиста флора» розташована на моєму батьківському обійсті, –
зізнається її керівник Михайло Стовп’юк,
який за сумісництвом є також головою
асоціації виробників органічної продукції.
Він охоче демонструє реліквії з сімейного
музею травника та ділиться тонкощами
ведення органічного бізнесу.

– Цією лопаткою викопували
зілля багато поколінь зільників... А
от цей коштурик з громового дерева,
заклятий мольфарами, – відлякує
змій… Бачите, скільки тут зілля?
Можу з нього виготовити хоч сотню комбінацій! – каже Михайло
Стовп’юк. За його словами, зільництву його навчили батьки та франківські Карпати, а освіту він здобув
у Чернівецькому університеті, на
біологічному факультеті.
Відрізнити органічні продукти можна за маркуванням. На імпортованих з ЄС
продуктах найчастіше зустрічається напис «Organic
Farming». А продукція українських виробників органіки представлена марками
«Чиста Флора», «Пан Еко»,
«Верховина», «Жменька»,
«Галка-Карпати», «Харківнатурпродукт», «Славута».

Переорієнтуватися на ековиробництво місцевим селянам було
неважко. «Бо ми так робимо, як у
себе вдома», – говорять вони.
– Я тут, певно, вже сім років, –
каже Любов Тулубяк, працівниця
«Чистої флори». – Коли мала більше
здоров’я, працювала в цеху, «стояла
на лєнті», – фасувала чаї. Тепер вчулася трохи в меншій силі… Директор
поважає мене, ми вчилися разом, то
він перевів мене на легшу роботу. От
бачите – перебираємо ягоди. Миємо
їх, кладемо у банки, варимо сироп,
готуємо, стерилізуємо, закриваємо
(консервуємо).
– А що ви до них ще додаєте? –
хитро допитуються журналісти.
– Воду. І цукор, – знизує плечима пані Люба.
– У чорниці власний сік – солодкий, треба лише вичавити його
і виготовити чорничний правдивий
сироп. До решти продукції мусимо
додавати звичайний цукор. І ось
тут – проблема. Бо люди зазвичай
не знають, що за цукор купують, з
яких буряків. В Україні виробників
органічного цукру немає. Тому нам
доводиться замовляти та експортувати спеціальний цукор, – інструктує журналістів Михайло Стовп’юк.
Значна частка продукції «Чистої флори» йде на
експорт: до Канади та США,
країн Прибалтики та Європи,
зокрема, Німеччини. Тобто,
тих країн, де органічний рух
давно розвинений і така продукція користується там попитом. В Україні ж її найбільш
охоче купують… туристи в рекреаційно-курортних зонах
(«Буковель», Трускавець,
Яремча, Моршин тощо).

Проте головну увагу підприємство приділяє виготовленню
трав’яних чаїв, які і сотні років
тому, збирають високо в Карпатах.
– Для того, щоби лікарська
сировина була якісно заготовлена
й висушена, існують заготівельні бригади. Стихійно сировина
не збирається. В тому і переваги
органічного виробництва, що він
передбачає чіткий контроль руху
сировини: від збору рослинки – до
її продажу в магазині, – каже пан
Михайло. – У звичайної продукції
немає гарантії, звідки береться сировина. Бо сьогодні сфера бізнесу
часто-густо домінує над людськими
цінностями, багато різних видів
сировини може надходити з тих
зон, які мають певні забруднення.
І для прикладу, Михайло
Стовп’юк розповів журналістам про
карпатські «псевдогриби».
– Ми знаємо, коли в Карпатах
неврожай. Тому дивуємося: звід-

– каже голова «Чистої флори»
Михайло Стовп’юк.
Хитромудрі маркетингові ходи
та рекламні маніпуляції недобросовісних виробників – не дивина
для українського покупця. На
прилавках українських супермаркетів рябить у очах від написів
«екологічно чистий», «біо», «натуральний», «без консервантів»
та, звісно ж, «без ГМО». Проте чи
завжди відповідний напис і вища
ціна означають, що продукт насправді відповідає певним стандартам якості? Звідси й недовіра
покупця.
У свою чергу виробники органічної продукції нарікають на недолуге українське законодавство,
брак державної підтримки та необізнаність покупця. До того ж, придбати натуральні фрукти та овочі,
якщо у вас немає власної грядки чи
знайомих, які вирощують продукти
без хімічних добрив, у Чернівцях,

ки раптом з’явилася на продаж
велика кількість грибів? А вони,
з’ясувалося, з Херсону. Але продають їх як карпатські. Привезуть
сюди, посушать... Але вони відрізняються. Наш карпатський –
великий, росте поміж смереками,
а тому чистенький. А херсонський
пробуєш – і пісочок відчуєш, бо
зростають вони з вітром і піском,

наприклад, важко. Адже у нашому
місті і досі немає спеціальних магазинів органічних продуктів. Однак,
якщо ринок виробників органічної
їжі й далі зростатиме, вони зможуть
потіснити виробників захімізованої
продукції. А це означає, що на наші
столи частіше потраплятиме справді здорова та корисна їжа.
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Земля на експорт

– Природа створює сантиметр гумусу за 150-200 років, а ми –
за 3 місяці, – стверджує Аурел Присакар, керівник «Верміхаусу».
Ця компанія є найбільшим в СНД виробником біогумусу та рідкого
екстракту з нього – «Біоліту». Керівник новоселицької компанії
стверджує: відновити можна навіть мертві землі – достатньо 3-4
тонн біогумусу на гектар.
– Єдиний спосіб відновити виснажені землі – внесення біогумусу. Без нього земля мертва, на ній нічого не росте, – стверджує Аурел
Присакар. – Наприклад, у звичайному гною – 25-30% корисних
речовин, в нашому ж біогумусі – усі 100%. Ми пробували вносити
біогумус на різні поля, вирощувати на ньому різні культури – усюди
приріст урожайності складав 70-100%.
Чорнозем із гною та органічних відходів «виробляють» червоні
каліфорнійські черв’яки, придбані десяток років тому у фірми «Відродження».
– Забрали останніх черв’яків, і от вони живуть з нами, – посміхається пан Аурел. – Звичайні наші гнійні черв’яки харчуються, зариваючись в ґрунт згори вниз, а ці навпаки – знизу вверх. Тобто, ми
тримаємо їх на голодному пайку, а потім зверху на ложу досипаємо
кілька сантиметрів їжі – вони усі і піднімаються нагору.
Тоді черв’яків збирають і переносять на нове місце. Після них
у ложі залишається чистий біогумус. Зокрема, одна ложа черв’яків
(50-60 тис. ос.) переробляє тонну гною чи органічних відходів протягом місяця-півтора...
– Рентабельність нашого бізнесу – 250-300%, – стверджує
Аурел Присакар. – Проблема в реалізації. Бо люди нищівно ставляться до землі, виснажують її, натомість нічого навзамін в неї не
вкладаючи…
П’ять років тому на підприємстві розробили 3-річну програму
відновлення земель району біогумусом. У влади на подібні ініціативи
забракло коштів…
Попит на біогумус, звісно, є. Підприємство активно співпрацює з
київським «Клубом органічного землеробства», різними квітковими
магазинами. Проте більшість «черв’якової продукції» іде на експорт:
у Польщу, Прибалтику, Молдову, Азербайджан…

Воїни Апокаліпсиса і 800 шипинських лицарів
Андрій Холоменюк в оновленій галереї «SweetАртЗнання» (вул. Е. Штейнбарга, 23) представив близько 40
історичних полотен з батальними сценами та картин на
філософські й біблійні теми.

Сім років працював художник над проектом «Хотинська війна 1621 року». Експозиція з 15 творів, які ввійшли до нього,
розміщена у Хотинській фортеці, та робота
над проектом триває й досі. У Чернівцях же
Андрій Холоменюк, зокрема, представив
свій інший військово-історичний проект:
уривки до батального полотна «Грюнвальдська битва 1410 року».
– Ця визначна битва цікава для мене
тим, що під польсько-литовськими прапорами в ній брали участь українські етнічні
поселенці, русини. Вони становили 39%
від усього об’єднаного війська, яке протистояло тевтонцям. Зокрема, в битві брали
участь 800 лицарів з Шипинської землі,
тобто, з Буковини. Тому, коли хтось каже,
що там билися лише поляки чи литовці –
це неправда. Я піднімаю ці теми, бо вони
дуже актуальні. Це ті сторінки історії, які
ми, може, й не знали, бо їх тим чи інакшим
чином приховували від нас, – розповідає
художник Андрій Холоменюк.

– Це живопис дуже високого ґатунку,
який займає особливе місце в українському живописі, – каже Наталія Богомаз,
директорка галереї. – Цього художника не
цікавить, які художні течії зараз переважають, хто за що бореться, за яку виставкову
залу, чи що треба ще втнути, щоби наповал
вразити публіку…

Окрім батальної тематики, виставка
об’єднує творчий доробок художника за
останні 10 років. Адже автор працює у багатьох жанрах живопису: ландшафтний та
архітектурний пейзаж, натюрморт, портрет…

Багато робіт Андрій Холоменюк представив
на біблійну тему, зокрема, роботи із серії
«Воїни Апокаліпсиса», «Янгол», «Душа на
хресті»…
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5 вимог сформулювали –
меморандум підписали

погляд політолога
ЧИ Є ЖИТТЯ
ПІСЛЯ
ВИБОРІВ?

Буковинські підприємці та
кандидати в народні депутати
нинішнього тижня підписали
меморандум, який передбачає
реалізацію всеукраїнського
проекту підприємців «П’ять
вимог малого та середнього
бізнесу до політиків і влади».
Один із ініціаторів проекту, голова
спілки перукарів України Олексій АНТОНЮК розповів, що в Україні представники
бізнесових кіл та лідери бізнес-об’єднань під
час 20 «круглих столів» напрацювали понад
200 вимог до влади. Потім з них виокремили
25 головних, виконання яких найбільше потребує малий та середній бізнес.
Таким чином, меморандум містить 20
другорядних і 5 головних вимог. Серед них
– зниження єдиного соціального внеску до
15-18% з одночасним перерозподілом податкового навантаження між підприємством
і співробітником; дієва державна антикорупційна політика; мінімізація та упорядкування
перевірок та іншого адміністративного втру-

чання в діяльність суб’єктів підприємництва;
спрощення регуляторного середовища та
забезпечення малого й середнього бізнесу
доступними кредитами на рівні 8-10% річних
у гривнях.
(Щоправда, люди, що працюють на
підприємствах та в установах і все життя
платять належні податки, навряд чи погодяться з окремими положеннями цих вимог.
Як, зрештою, й наймані працівники підприємців – ред.)
Як зауважив Володимир ДОРОШ, го-

Дитину вкусила змія

У лісі, під час збирання грибів,
12-річного хлопця з Їжівців укусила за палець змія. Дитину доставили до інфекційного відділення
Сторожинецької центральної
районної лікарні. Нині стан потерпілого – середньої важкості, – повідомляє прес-служба
ТУ МНС у Чернівецькій області.
Зважаючи на аномально теплий
період і розпал грибного сезону,
МНС-івці нагадують громадянам,
що в разі укусу не можна панікувати. Хвилювання стимулює
прискорення серцевого ритму,
що сприяє швидшому проникненню отрути в кров. Дихайте
повільно й глибоко. Уважно
огляньте місце укусу. Перш

за все, постарайтеся якомога
швидше відсмоктати із рани
отруту. Не можна цього робити
тому, у кого поранення слизової
губ або порожнини рота. Рану
слід обробити 5%-им спиртовим
розчином йоду або одеколоном,
спиртом. Відсмоктавши отруту,
необхідно обмежити рухи потерпілого. Якщо змія вкусила в
ногу, прибинтуйте її до другої
ноги і, підклавши щось під ноги,
трохи підніміть їх. При укусі в
руку слід зафіксувати її в зігнутому положенні. Щоби прискорити
виведення отрути, давайте потерпілому більше пити. Доставте
його до найближчого медичного
закладу.

лова правління Буковинської фундації
підтримки регуляторної реформи України, у меморандумі зазначене те, чого найбільше потребують підприємці всієї України.
«Тому вимоги, які не ввійшли до загальнодержавного списку, але є актуальними для
Буковини, ми передамо до органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади, – наголосив В. Дорош. – Бізнес є аполітичним і
для нього головне – стабільність і готовність
влади до співпраці».

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Листоноші тепер добрі
– бо на велосипедах

Українське підприємство «Укрпошта» придбало велосипедів на
суму понад 13 млн. гривень у київського виробника. Відповідний договір був підписаний 12 жовтня 2012 року. Велосипеди мають відкриту
раму, пофарбовану в жовтий колір з логотипом «Укрпошта» та передній
кошик із максимальним навантаженням у 6 кг. Раніше для листонош
«Укрпошта» придбала сумки та газові балончики на 2 млн. гривень.

Румуни менше їздять на
Буковину за покупками

Мешканці прикордонних до Чернівецької області районів Румунії
стали менше приїздити до України на продуктовий шопінг, – розповів
на прес-конференції начальник Чернівецької обласної митниці Юрій
ЧЕРНИШ. Причина в тому, що румунська влада обмежила кількість
продуктів харчування, дозволених до ввезення в країну. А раніше,
наприклад, громадяни Румунії купували в українських магазинах по
кілька мішків цукру тощо.

Відкрили ще один
садок

У Заставні на вул. О. Кобилянської відкрили погруддя художника зі світовим ім’ям
Миколи Івасюка. Архітектор Віктор Ткач
розробив проект, а скульптор зі Львова
Євген Трубега створив погруддя митця.
Вартість пам’ятника – 168 тис. гривень.

09584

У селі Черешенька, що на Вижниччині,
відкрили дитячий садочок. Досі дошкільнят
Черешеньки батьки возили до сусідніх сіл,
оскільки місцевий садочок закрито ще 1996
року через аварійність приміщення. 2010
року розпочали реконструкцію дошкільного
закладу, вартість якої склала понад 2,4 млн.
грн. Як повідомила завідувачка дошкільним
закладом «Сонечко» Наталія Кордяк, нині у
дитсадку три різновікові групи і розрахований
він на 66 дітей.

На фінішній прямій виборча боротьба набула такої гостроти, що в декого
виникає запитання: невже нинішні вибори є Страшним
Судом? Адже запеклість протистояння нагадує битву
не на життя, а на смерть. Звідки така жорстокість, аж
до нападів на політичних конкурентів і застосування
вибухівки? Звідти, що ціна влади в Україні постійно
зростає. Без політичної влади у своїх руках неможливо
зберегти власність – за законами діяти в нас повинні
лише слабкі, а наймогутніші вирішують справи силою.
Але вона не вічна, з’являються ще сильніші. Після
їхньої перемоги не тільки власність можна втратити,
але й навіть особисту свободу. Політична практика
останніх років підтвердила: програвши у боротьбі за
владу, легко опинитися за ґратами. До в’язниці ж ніхто
добровільно потрапляти не бажає. Тож і борються до
останнього.
Під час виборчої кампанії в Україні крутяться шалені гроші, і від цих потоків чимало людей намагається
вхопити хоч дещицю. Непогано заробляють команди
політтехнологів, якщо подорожують із регіону в регіон, забезпечуючи перемогу грошовитим кандидатам.
Значні кошти виділяють популярним співакам, які
беруть участь у концертах на підтримку партії чи кандидата. У центрі та на місцях свою частку отримують
засоби масової інформації, що друкують політичну
рекламу. Добре заробляють володарі рекламних щитів: звідусіль на рядових громадян дивляться обличчя
мажоритарних кандидатів і партійних лідерів. Публіка
цими фізіономіями вже перегодована до відрижки, як і
популістськими обіцянками. Бо рядові громадяни шукають, де заробити б якусь копійчину: кінці з кінцями
зводити нелегко, незважаючи на рекламні гасла про
«покращення і добробут».
Та під час виборчої кампанії трохи перепадає й
простолюду, так званій «сірій піхоті». Найбільш активними тут є пенсіонери і студенти. Вони мерзнуть
у партійних наметах, роздаючи рекламні матеріали,
або ходять вулицями і тицяють агітаційні листівки
просто в руки перехожих. Усе частіше можна побачити
«піхотинців» у майках, куртках, плащах із символікою якоїсь партії чи кандидата. Час від часу рядові
заробітчани збираються на масові акції з партійними
прапорами та гаслами, щоб отримати гривень 50–100.
Проплачені акції дуже відрізняються від спонтанних.
Коли люди виходять на вулиці для захисту своїх прав,
їхні очі палають, плечі розправлені, хода енергійна.
А учасники замовних мітингів стоять похнюплені й
усе позирають на годинники, мріючи якнайшвидше
отримати зароблене і розійтися по домівках. Нерідко
організатори акцій при розрахунках дурять рядових
учасників, недоплачуючи їм або взагалі тікаючи з
усією сумою, виділеною «спонсорами» на підтримку
партії чи кандидата.
Є старе російське прислів’я: «Кому война, а кому
мать родна». Так і виборча кампанія. Більшості людей
вона вже набридла, але частина готова й надалі брати
участь у виборчій боротьбі. Це ті, хто на виборах заробляє. Проте невдовзі кампанія завершиться і життя повернеться у післявиборне русло. Хтось виграє, хтось
програє, а жити треба буде всім. Інша річ – як. Тому
для виборців важливо не помилитися у день виборів і
віддати свій голос тим, хто, принаймні, не заважатиме
людям заробляти на життя.

Ігор БУРКУТ

Діячам культури та мистецтва – стипендії
від Президента
Поет Микола Бучко, поетеса Тамара Севернюк
і колишній директор театру Тадей Сулятицький
та ще двоє колишніх чернівчанок – письменниці
Софія Майданська та Галина Тарасюк-Андрощук
отримали президентські стипендії.
Відомо, що підготовка Указу тривала кілька
місяців, адже кандидати на стипендію відбиралися
з усієї України, а до Києва подання надсилалися
через місцеві відділення відповідних творчих спілок. Загалом відзначено 92 особи.
Про грошовий розмір в Указі Президента
нічого не говориться, але добре поінформовані

джерела у Києві стверджують, що це 1200 гривень
щомісяця, відповідно протягом двох років. Довічні
стипендії призначаються лише особам, які досягли
70 років.
Президентська стипендія не обкладається податком і не впливає на розмір пенсії, яку отримує
нагороджений. Не забороняється також отримувати водночас стипендії від президента та від органів
місцевої влади чи благодійних фондів. Сумно, але
здається 1200 додаткових гривень щомісяця – в
Україні свято. Протягом двох років.

Вл. інф.

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.
06.25,07.20 Заголовки.
06.30 Православний календар.
06.35,07.40 Тема дня.
06.45 М/ф.
06.55,07.30 Глас народу.
07.25 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
0 9 . 2 5 , 11 . 5 5 , 2 0 . 5 5 О ф i ц i й н а
хронiка.
09.30,15.30 Погода.
09.40 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
10.50 Здоров`я.
11.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.00 Футзал. ЧС. Україна - Парагвай.
12.20 У перервi: Новини.
13.00,18.45,21.15 Дiловий свiт.
13.10 Контрольна робота.
13.35, 15.35 Х/ф «Визволення».
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
16.50 Х/ф «Товариш генерал».
19.00 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево, ч. 3.
21.30 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.10,01.10 Спорт.
23.15,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
23.20 Погода.
23.25 Вiд першої особи.
23.50 Х/ф «Чоловiча робота 2».
00.40 Помiж рядками.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 ТелеАкадемiя.
02.45 Т/с «Домiвка».
04.20 Досвiд.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23
.00 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».
10.00 М/ф.
10.35,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
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за тиждень».
14.45,01.10 «Не бреши менi 3».
15.45,02.00 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Чотири весiлля 2».
21.45 «Давай, до побачення».
23.15,00.15,03.30 Т/с «Полiцiя
Гаваїв». (2).
02.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень 2».
04.55 Т/с «Слiдаки».
IНТЕР
05.35,22.55 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».
07.30,20.40,02.55 «Спорт у Подробицях».
09.10,04.30 «Знак якостi».
09.50 Т/с «Повернення Мухтара».
11.45 Т/с «Одного разу в мiлiцiї».
12.15 «До суду».
13.15 «Судовi справи».
14.10 Д/с «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2».
16.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв 10».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,02.45 «Подробицi. Неформат».
21.00 Т/с «Земський лiкар. Продовження».
00.50 Х/ф «Хлопчики-дiвчатка».
02.15 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.05 Д/с «Титанiк: загадка розгадана».
ICTV
05.20,06.50,01.55,03.10 Погода.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.15 Свiтанок.
06.45,07.35 Дiловi факти.
06.55,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.05,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.20,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
03.15 Диво-люди.

5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.35,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.25 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.20,08.45,08.55,09.15,10.35,12.
35,13.10,14.10,16.10,17.20,17.50,
22.35,22.55,23.50,00.35 «Погода».
08.30,19.50,02.30,03.30,04.30,06.
25 «Хронiка дня».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Рекламна кухня».
17.25,04.10 «Сканер».
18.15,04.40 «Лiсовий патруль».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Енергонагляд».
23.30,00.25,03.20 «Crime news».
ТВА
6.00, 7.45, 21.30, 23.30, 3.30
Теми дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.25, 17.25, 22.00, 0.00, 4.00
Гороскоп
6.40, 9.20, 14.45, 17.00, 5.00 Про
казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.05, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Кохання, не те
що здається»
12.00, 19.30, 20.05, 0.15 Панно
Кохання
14.00, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.05 Твоє здоров’я
16.00, 4.05 Привітай
16.30 Сучасні бамбіни
22.15 Політична кухня
3.00 Акцент
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00,22.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Розлучення».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Передсмертна записка».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.30 Подiї.
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УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 За 80 днiв навколо спорту.
06.20,07.15,08.15 Погода.
06.25,06.35,07.30,07.45 Тема дня.
06.30,06.45,07.20,07.40 Країна
on-line.
06.50 Православний календар.
07.35 Ера бiзнесу.
07.50 Фiнансовi поради.
08.20 Помiж рядками.
08.40 Кориснi поради.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,11.55 Офiцiйна хронiка.
09.25,10.05,10.55,12.20,13.25,15
.30 Погода.
09.35 Д/ф «Генний конструктор.
Парад кентаврiв».
10.10 Театральнi сезони.
11.05 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,15.00 Новини.
12.10,21.10 Дiловий свiт.
12.25 «Надвечiр`я».
13.00 Околиця.
13.35 Х/ф «Доки фронт в
оборонi».
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф «Юнга Пiвнiчного флоту».
17.00 Шляхами України.
17.25 Фестиваль пiснi та гумору в
Коблево, ч. 4.
18.55 Бенефiс Ю. Гальцева та Г.
Вєтрова.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.15,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.30,01.00 Пiдсумки.
00.45,01.15 За 80 днiв навколо
спорту.
00.50 Погода.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.30 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
01.50 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.00 Т/с «Домiвка».
04.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
04.55 М/с «Каспер. Школа страху».
05.25 Околиця.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,03
.30 «ТСН».
06.45,07.10,08.05,09.10 «Снiданок
з 1+1».

10.00 М/ф.
10.35,17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана».
12.45 «Знiмiть це негайно».
13.45 «Повне перевтiлення. Дiм
за тиждень».
14.45,05.05 «Не бреши менi 3».
15.45,05.50 «Сiмейнi мелодрами
2».
16.45 «ТСН. Особливе».
20.15 «Київ Вечiрнiй».
21.40 Триллер «Сутичка». (2).
00.10 Бойовик «Загiн спецiального
призначення». (2).
02.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв». (2).
04.15 Т/с «Слiдаки».
IНТЕР
05.35 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».
07.30,04.00 «Спорт у Подробицях».
0 9 . 1 0 , 1 2 . 1 5 Т / с « С п л ач е н е
любов`ю».
17.00,18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.30,03.50 «Подробицi. Неформат».
20.40 Спорт в Подробицях.
2 1 . 0 0 « В ел и к а Р i з н и ц я п о українськи».
23.00 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Випадковий запис».
(2).
03.20 «Подробицi» - «Час».
04.05 Д/с «Жадiбнiсть. Скiльки
коштує смерть».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.45,01.55,03.10 Погода.
05.25,02.45 Факти.
05.40,04.20 Свiтанок.
06.40,07.40 Дiловi факти.
06.50,09.25,12.55,19.25,00.55
Спорт.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.05 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Агент
нацiональної безпеки».
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15,22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
14.25,20.15 Т/с «Шеф».
18.45 Факти. Вечiр.
23.40 Факти. Пiдсумки дня.
23.55 Т/с «Розплата».
02.00 Т/с «Кiстки 5».
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17.10,03.50 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
23.00 Т/с «Подружжя».
01.00 Т/с «Життя як вирок 2» (2).
01.45 Х/ф «Пташка на дротi». (2).
03.55 «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, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.32 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої
міфів»
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»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
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»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 13.10, 15.55, 19.25,
21.55, 00.25 «Погода»
07.55, 20.10 «Афіша»
08.00 Т/с «Від героя до невдахи»
08.35 «Веселі уроки»
08.55 Д/с «Дивовижний світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Зірковий марафон
13.45 «Золота колекція кінематографа»
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03.20 Диво-люди.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.40,00.30,03.
25 «Час спорту».
06.50,07.25,08.40 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,02.
00,04.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,06.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30,03.40 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.50 «Трансмiсiя-новини».
08.30,19.50,23.45,02.30,03.30,04.
30,06.20 «Хронiка дня».
08.45,08.55,09.15,10.35,12.35,13.
10,14.10,16.10,17.20,17.50,22.35,
22.55,23.50,00.35,02.35,03.35,04.
35 «Погода».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.10,19.30,02.10 «Час iнтерв`ю».
11.10,12.10,20.10,21.10,01.00,05.
00 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Сканер».
16.15,04.40 «Лiсовий патруль».
17.25,04.10 «Не перший погляд».
18.15 «Вiкно в Європу».
21.40,03.00,06.00 «Час-Тайм».
22.00,02.40 «Акцент».
23.30,00.20,03.20 «Crime news».
00.40 «Арсенал».
ТВА
6.00,7.45, 21.30, 23.30, 4.00 Теми
дня
6.25, 8.10, 9.50, 17.20, 21.55,
23.55, 4.25 Погода
6.30, 8.15, 9.55, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.00, 0.00, 4.30
Гороскоп
6.40, 9.20, 17.00, 5.30 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.40, 13.45, 22.20, 23.20, 0.10
Познайомимось?
8.30, 15.05Т/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
22.10 Чернівці в дрібничках
22.30, 2.10 Т/С «Зона»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
07.00 Ранок з «Україною».
09.25,13.00 Т/с «Слiд».
10.00 Т/с «Врятувати боса».
11.00, 21.00 Т/с «Карпов».
12.00 «Хай говорять. Бiдний зять
багатої тещi».

15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.00,19.00,03.55 Подiї.
17.10,04.10 Подiї Спорт.
17.15 Критична точка.
18.00 Т/с «Джамайка».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Врятувати боса».
22.00 Т/с «Я - охоронець. Кiлер
на ювiлей».
01.45 Х/ф «Смокiнг по-рязанськи».
03.15 Ласкаво просимо.
04.15 «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, 19.00,
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.35 Д \\фільм «Дні, що
змінили світ»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.45 Д/фільм «Герої міфів»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.32 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
23.05 «Час країни»
02.40 «Палітра»
04.00 Х\\фільм
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.55, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.50, 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 Д/с «Дивовижний світ авіації»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-

понеділок
четвер
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Д/с «Дивовижний світ авіації»
18.00 «Біографії»
22.00 «Пряма відповідь»
23.00 Д/ф «Місія свобода»
ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55,18.50 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,20.25 Дайош молодьож!
15.40,01.40 УТЕТа тато!
16.05,02.05 Досвiдос.
16.40,22.55 Вайфайтери.
19.25,00.50 БарДак.
21.15 Вiталька.
21.50 Ка$та.
22.15 Рай, гудбай.
23.20 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.55 Т/с «Загублена» (2).
02.30 До свiтанку.
НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.50 Х/ф «Стамбульський транзит».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00,22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.35,19.30 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,03.10,04.35 «Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
21.45 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
23.45 «Велика гра мiнi-футбол».
00.30 «Покер. PokerStars Pro
Challenge».
01.30 Х/ф «Митищинський
манiяк». (2).
03.40 «Речовий доказ».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.15 «Чужi помилки. Наречена
в трунi».
06.00,16.00 «Усе буде добре!»

07.30,18.20 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.00 «Вагiтна в 16».
10.05 «Дочки-матерi».
11.05 Х/ф «З привiтом, Козаностра».
13.05 «Битва екстрасенсiв. Чорнi
i бiлi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.00,22.40 «Зваженi i щасливi 2».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
02.35 «Вiкна-спорт».
02.45 Х/ф «Бiй пiсля перемоги».
04.05 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.10 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
10.00,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 Парад порад 2.
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Т/с «Одна нiч любовi».
02.30 Т/с «Останнiй акорд».
03.20,04.05 Зона ночi.
03.25 Георгiй Нарбут. Живi картини.
03.40 Портрет, написаний глибиною.
04.10 Подорож у втрачене минуле.
04.40,04.50 Зона ночi. Культура.
04.45 Княгиня Ольга.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 2 . 2 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00,01.35 «Три сестри».
22.35,02.00 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
03.45 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
графа»
16.00 Д/с «Від героя до невдахи»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Д/с «Дивовижний світ авіації»
18.00 «Біографії»
22.00 Х/ф «Воїни Зу» (2)
ТЕТ
06.00,12.55 Т/с «Хто у домi господар?»
06.50 Телепузики.
07.25 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с «Лiло i Стiч».
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.00 Т/с «Кремлiвськi курсанти».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
11.00 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.55 Богiня шопiнгу.
12.30,17.05 Маша та моделi 2.
13.35,17.45,20.25 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.40 Одна за всiх.
15.05,21.50 Дайош молодьож!
15.40,01.40 УТЕТа тато!
16.05,02.05 Досвiдос.
16.40,23.00 Вайфайтери.
19.25,00.50 БарДак.
21.15 Шури-Мури.
22.15 Шоу годно.
22.40 Слава зi Славєком
Славiним.
23.25 Надто грубо для Ю-туб`а.
23.55 Т/с «Загублена» (2).
01.15 Дурнєв+1.
02.30 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Хiд конем».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 «Кримiнальнi справи».
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк 8».
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 Т/с «Журов 2».
14.40 Т/с «Лiтєйний».
16.45,19.00,02.20,04.35 «Свiдок».
17.00 Т/с «Громадянин начальник 2».
19.30 Т/с «Лiто вовкiв».
23.00 Х/ф «Неслужбове завдання».
01.00 Х/ф «Навiть не думай!»
02.50 «Речовий доказ».
04.10 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.20 «Чужi помилки. Пiдказка з
того свiту».
06.05 Х/ф «Неждано-негадано».
07.40 Х/ф «Я щаслива».

09.45 Х/ф «Особисте життя доктора Селiванової».
17.45,22.00 «Вiкна-новини».
17.55 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
20.00,22.40 «Танцюють всi! 5».
00.25 «ВусоЛапоХвiст».
01.40 Х/ф «З привiтом, Козаностра».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Бiй пiсля перемоги».
04.35 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с «Будтато».
05.45,06.45 Очевидець. Смiшно
до болю.
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
07.30,08.30,19.00,01.05 Репортер.
07.35,08.35,19.35,01.30 Погода.
09.00,16.50 Т/с «Не родись вродлива».
10.00,17.50,21.00 Т/с «Воронiни».
13.20,14.20 Kids` Time.
13.25 М/с «Сiльвестр i Твiттi детективи».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
15.50 Т/с «Свiтлофор».
19.30,01.25 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с «Закрита школа». (2).
22.00 Т/с «Кухня».
23.00 Україна чудес2.
01.35 Т/с «Одна нiч любовi».
02.20 Т/с «Останнiй акорд».
03.10,04.05 Зона ночi.
03.15 Де ти, Україна?
04.10 Пристрастi навк ол о
символiки.
04.30 Справа про возз`єднання.
04.35,04.50 Зона ночi. Культура.
04.40 Життя в обiймах квiтiв.
04.45 Столицi свiту. Нiцца.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
09.15,13.05 Т/с «Баффi - переможниця вампiрiв».
11 . 1 0 , 0 2 . 1 5 Т / с « Та є м н и ц i
Смолвiля».
15.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Шопiнг монстри».
17.00 «Дiм на заздрiсть усiм».
19.00 «КВН-2012».
21.45 «Розсмiши комiка».
22.45,01.55 «Штучки».
23.00 «ШоуМонроу».
23.35 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.25 «Бiйцiвський клуб».
01.30 «Три сестри».
03.40 «Нiчне життя».

субота
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00 Спецпроект. Вибори 2012.
Пiдсумки.
10.45 Школа юного суперагента.
11.00 Шустер-Live.
15.05 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
15.25 Погода.
15.35 В гостях у Д. Гордона.
16.30 Золотий гусак.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
Прем`єр-лiга. «Шахтар» (Донецьк)
- «Металург» (Запорiжжя).
17.45 В перервi - Зелений коридор.
18.50 Свiт атома.
19.15 Концертна програма О. Пекун «Життя неповторний сюжет».
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Українська пiсня.
22.00 Зiрки гумору. С. Дроботенко,
О. Воробей.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Твiй голос.
23.30 Погода.
23.35 Ера здоров`я.
23.55 Особливий погляд.
00.15 VII Церемонiя народження
Всеукраїнської премiї «Жiнка III
тисячолiття», ч. 1.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Свiт атома.
02.00 Театральнi сезони.
02.45 «Нащадки» з Н. Рибчинською
та К. Гнатенком.
03.45 ТелеАкадемiя.
04.55 Фестиваль молодiжної
творчостi «Бiле озеро».
05.35 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».
11.00,12.05,04.55 «Свiт навиворiт
2: Iндiя».
12.45 «На ножах».
13.45 «Свiтське життя».

14.45 Комедiя «Iсторiя iграшок 2».
16.45 «Київ Вечiрнiй».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Операцiя Краса 2».
22.00 «Мiй зможе 2».
23.50 Мелодрама «Сестри». (2).
01.25 Триллер «Сутичка». (2).
03.10 Бойовик «Загiн спецiального
призначення». (2).
IНТЕР
04.55 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.20 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
08.00 «Позаочi».
09.05 «Орел i Решка».
10.05 «Україно, вставай!»
10.55 «Сiмейний пес».
11.55 «Найрозумнiший».
13.55 «Велика Рiзниця поукраїнськи».
15.55 Х/ф «Дуенья».
18.00 Х/ф «Любовi цiлюща сила».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Церемонiя нагородження
премiєю «Золотий грамофон».
00.05 Х/ф «Вiтер пiвнiчний».
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.20 Д/с «Iсторiя Миру».
03.45 Д/с «Жадiбнiсть. Скiльки
коштує життя».
ICTV
05.05,05.25 Погода.
05.10 Факти.
05.30,05.00 Свiтанок.
06.20 Iнший футбол.
06.50 Козирне життя.
07.30 Останнiй герой 2.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Квартирне питання.
11.45 Спорт.
11.50 Екстрений виклик.
12.50 Нетаємнi файли.
13.50 Дивитися всiм!
15.55 Х/ф «Мортал Комбат. Знищення».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
21.15 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2:
Неперевершена i небезпечна».
23.40 Наша Russia.
00.35 Х/ф «Роккi». (2).
02.35 Х/ф «Непереможний Дракон». (2).
04.05 Диво-люди.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський час».

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 Д/ф «Три рiзьбленi iкони».
УТ-1.
09.00,11.45,17.20 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Як це?
11.00 Маю честь запросити.
12.00 Караоке для дорослих.
12.55, 15.00 Т/с «Хлопцi з нашого мiста».
14.00 Футзал. ЧС. Таїланд Україна. 1 тайм.
1 4 . 2 0 У п е р е р в i : Ук р а ї н а
iнновацiйна.
16.05 Золотий гусак.
16.30 Шеф-кухар країни.
17.25 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00 Концерт до Дня визволення Києва.
19.35 Зiрки гумору. Брати Пономаренки, Є. Петросян.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 VII Церемонiя народження
Всеукраїнської премiї «Жiнка III
тисячолiття», ч. 2.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки тижня.
01.55 Т/с «Домiвка».
05.00 М/с «Каспер. Школа страху».
05.25 «Надвечiр`я».
«1+1»
06.05,04.05 Комедiя «Клаудiя:
Попелюшка з супермаркету».
07.50 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10,10.35 М/с «Чiп i Дейл».
11.00 «Кулiнарна академiя. Юлiя
Висоцька».
11.25,12.55 «Чотири весiлля 2».
14.10 «Розсмiши комiка».
15.10,02.20 Комедiя «Мабуть,
боги з`їхали з глузду».

17.40 Комедiя «Джентльмени
удачi».
19.30,23.35 «ТСН-Тиждень».
20.15 «Голос. Дiти».
22.25 «Свiтське життя».
00.20 Драма «Межi ризику». (2).
IНТЕР
05.40 Х/ф «Рита».
07.10 М/с «Вiнкс».
08.00 М/с «Маша i Ведмiдь».
08.35 «Глянець».
09.30 «Школа доктора Комаровського».
10.10 «Недiля з «Кварталом».
11.05 «Свати бiля плити».
11.35 Х/ф «Любов i голуби».
14.05 Т/с «Людина-амфiбiя».
18.05,20.55 Т/с «Як вийти замiж
за мiльйонера».
20.00 «Подробицi тижня».
22.55 «Що? Де? Коли?»
00.10 Х/ф «Росiйська гра».
02.00 Подробицi тижня.
02.45 Д/с «Жадiбнiсть. Весiльний
плач».
ICTV
05.50,06.15 Погода.
06.00 Факти.
06.20,04.45 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Дача.
09.25 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Наша Russia.
14.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
16.15 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть
2: Неперевершена i небезпечна».
18.45 Факти тижня.
19.45 Останнiй герой 2.
21.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
23.15 Х/ф «Загадкова iсторiя
Бенджамiна Баттона». (2).
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Х/ф «Серце Дракона». (2).
04.20 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
.15,13.10,14.10,14.55,16.10,17.1
0,17.50,19.20,00.25,00.40,03.25,
06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17

3 листопада
06.40,19.25,01.55 «Тема тижня».
06.45,07.10,08.20,18.55,23.35,00.2
0,03.25 «Час спорту».
06.55,07.15,08.10,08.55,10.10,10.55
,13.55,16.10,17.20,17.55,19.20,23.4
0,00.25,00.55,02.35,03.35,04.35,05.
55,06.25 «Погода».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,01.00,02.
00,04.00,05.00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,03.2
0 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Не перший погляд».
09.10 «Iнтелект.ua».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.10 «Шлях до перемоги».
13.30 «Драйв».
14.10,23.50 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.10 «Феєрiя мандрiв».
17.45,02.30,03.30,04.30,05.50,06.2
0 «Хронiка тижня».
18.15,04.40 «Час iнтерв`ю».
19.35,02.10 «Машина часу».
20.10,01.10,05.10 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10 «Велика полiтика».
21.40,03.00,06.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30,02.40 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
00.30 «Мотор».
ТВА
6.30,7.45, 8.35, 19.30, 0.15 Панно
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.40, 12.55, 15.55, 17.15,
21.50, 22.55 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.50, 16.45, 17.20, 22.45 Погода
9.55 12.50 14.00 16.50 17.25 21.40
22.50 Гороскоп
13.00 Акцент
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Сезон відпусток»
16.00, 22.00 Теми тижня
17.00 Чернівці в дрібничках
23.00, 2.15 Х/Ф «Десь»
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
07.00 Ранок з «Україною».
09.10 Щиросердне зiзнання.
Анастасiя Заворотнюк.
10.00 Додому на свята.

11.00,03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
12.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
14.00, 16.00 Т/с «Варенька. I в
горi, i в радостi».
18.00 Т/с «Красуня».
19.00,03.30 Подiї.
19.20 Т/с «Красуня».
22.30 Т/с «Я - охоронець. Охоронець Каїна».
02.00 Х/ф «Дiм мертвих 2». (3).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\фільм «Гладіатори в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Акценти»
10.30 «Країна талантів»
11.00 «Міні-мікс»
12.00 Д/фільм «Наш світ»
13.30 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
14.05, 04.56 «А музика звучить…»
16.00 Д/фільм «Біографії»
17.00 «Роздуми про сокровенне»
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
22.30 Д/фільм «Авіа»
23.25 Д/фільм «Дорогами українців»
00.40 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
01.40 Х/фільм
04.30 «Пам’ять»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.40, 21.40, 00.25 «Погода»
07.05, 11.55 «Малятко»
07.40, 09.30, 11.50, 16.40, 17.50,
19.00, 01.20 «Парад планет»
07.50 «Знай наших!»
08.00 «Чернівецький репортер»
08.25, 19.05 «Афіша»
08.30 «Світ тварин»
09.00 «Юний рятувальник»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Зірковий марафон»
15.20 «Біоритм»

4 листопада
.00,18.00,19.00,23.00,04.00,05.
00 «Час новин».
07.20,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15 «Бiзнес-час».
07.30 «Клуб 700».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.10 «Вiкно до Америки».
09.35,15.15 «Полiтична кухня».
10.10 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
12.10 «Життя цiкаве».
13.15 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
16.15 «Фактор безпеки».
17.15 «Податки».
17.30,04.10 «Новини Київщини».
18.15 «Вiкно в Європу».
19.30,01.10,05.10 «РесПублiка з
Анною Безулик».
20.50,02.20,03.30,06.20 «Тема
тижня».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,03.00 «Час-тайм».
22.00,03.40 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
23.40 «Рекламна кухня».
00.30,03.35,04.35 «Огляд преси».
04.30 «Хронiка тижня».
04.40 «Велика полiтика».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.10 Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 17.15, 21.50,
0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.50, 17.20, 23.45 Погода
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00 Сучасні бамбіни
13.00 Радіус
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Зорро»
16.30 Церква і світ
16.50, 5.00 Про казки
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф «Смокiнг порязанськи».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.00,04.15 Т/с «Дорожнiй патруль 11».
13.00 Т/с «Злочин буде розкрито».
15.00, 20.00 Т/с «Iнтерни».

812

теле Версі ї
17.00 «Подружки»
17.30 «Хендмейд»
17.55 «Вільний мікрофон»
18.00, 00.00 «Чернівецький репортер. Підсумковий випуск»
18.45 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Гроші на двох» (1)
ТЕТ
06.00 Їж та худни.
06.50,10.45 Т/с «Хто у домi господар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
11.45,13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня».
12.50 ТЕТ 2.0.
14.30 Мiстер Трололо.
15.05 Х/ф «Тимчасово вагiтна».
1 7 . 0 0 М / ф « Н о в i п р и год и
Бiлоснiжки».
18.20 Х/ф «Доктор Дулiттл».
20.05 Вiталька.
21.05 Дайош молодьож!
2 2 . 3 0 С л а ва з i С л а в є к о м
Славiним.
23.00 Х/ф «Джиперс Криперс».
(3).
00.50 Х/ф «Джиперс Криперс
2» (3).
02.30 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитської Одеси».
07.40 Т/с «Прямуючи на пiвдень».
09.40 Х/ф «Навiть не думай!»
11.30 «Речовий доказ». Медова
пастка КДБ.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
13.00 Х/ф «Неслужбове завдання».
15.00 Т/с «УГРО 3».
19.00 Т/с «Кулiнар».
00.00 «Випадковий свiдок».
00.25 Х/ф «Хвиля-вбивця».
03.35 «Речовий доказ».
04.05 «Агенти впливу».
04.35 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.25 М/ф «Казка про царя Салтана».
06.20 Х/ф «В зонi особливої
уваги».
07.50 «Караоке на Майданi».

08.50 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.45 «Зваженi i щасливi 2».
15.00 «Танцюють всi! 5».
19.00 «Х-фактор 3».
22.25 «Моя правда». «Зваженi i
щасливi: таємницi переможцiв».
23.45 «Х-фактор. Пiдсумки голосування».
00.50 «Детектор брехнi 2».
01.45 Х/ф «Вiдпустка за власний
рахунок».
03.50 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Марсiанське дитя».
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 «Вольт».
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць».
23.20 Х/ф «Друг нареченої».
01.35 Спортрепортер.
01.40 Х/ф «Любов Мерфi».
03.35 Т/с «Одна нiч любовi».
04.25 Зона ночi.
04.30 Семеренко.
05.20,05.35 Зона ночi. Культура.
05.25 Solo-Mea.
05.30 Софiя - дитя любовi.
К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф.
08.25 М/ф «Казки Ганса Хрiстiана
Андерсена».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф «Робiн Гуд».
11.45 Х/ф «Кiльце нескiнченного
свiтла».
13.45 «Подаруй собi життя».
14.50 Х/ф «Про любоff».
17.05 Т/с «Завжди говори завжди».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Х/ф «Впусти мене». (3).
02.15 Х/ф «Чикаго». (2).
04.00 «Нiчне життя».
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16.00 Т/с «Поки квiтне папороть».
18.00 Д/ф «Поки квiтне папороть. Фiльм про фiльм».
19.00,03.30 Подiї тижня.
22.15 «Великий футбол».
00.15 Т/с «Ведмежий кут».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 23.30 Д \\фільм «Мініатюри в природі»
07.00, 11.55, 14.00, 19.25, 21.55,
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.05 «Телемеридіани»
07.31, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Дольче Віта»
11.29 «Зелений БУМ»
12.00, 03.30 Д \\фільм «Невідома
планета»
13.30 «Долі жіночі» (рум.мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
16.00 «Міні-мікс»
17.00 Д/фільм «Дорогами українців»
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.15 «Дольче Віта»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 Д \\фільм «Авіа»
22.00 «Телелітопис краю»
22.40 Д/фільм «Біографії»
01.35 Х/фільм
04.30 «Акценти»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.20, 12.55, 14.40,
18.30, 20.50, 00.25 «Погода»
07.05, 11.25 «Хендмейд»
07.30, 12.30, 15.15 «Малятко»
07.50 «Світ тварин»
08.10, 09.35, 11.50, 16.50, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.1,5, 20.55 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)
09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.45, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година

від М2»
14.45 «Подружки»
16.20 «Юний рятувальник»
16.55 «Музична програма» (рум.
мов.)
17.25, 18.00 «Вільний мікрофон»
18.05 «Служба порятунку 101»
21.00 «Біоритм»
21.30 Х/ф «Троє в човні, не рахуючи собаки» (1)

10.05 «МайстерШеф 2».
14.00 «Х-фактор 3».
19.00 «Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис».
21.45 Х/ф «Люблю, тому що
люблю».
23.50 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
01.45 Х/ф «31 червня».
03.55 Нiчний ефiр.

ТЕТ
06.00 Їж та худни.
06.50 Т/с «Хто у домi господар?»
07.25 М/с «Лунтiк».
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Чорний плащ».
10.45 М/ф «Дика природа».
12.30 Х/ф «Доктор Дулiттл 3».
14.20,19.00 Альо, директор?!
15.25 Одна за всiх.
1 5 . 5 0 М / ф « Н о в i п р и год и
Бiлоснiжки».
17.10 Х/ф «Доктор Дулiттл».
20.00 Вiталька.
21.00 Дайош молодьож!
22.25 Слава зi Славєком
Славiним.
22.50 Х/ф «Холостяцьк а
вечiрка». (2).
00.50 Comedy Woman.
01.50 До свiтанку.

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «Зорянi вiйни: Вiйни
клонiв».
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с «Новi пригоди СкубiДу».
09.00 Будинки мажорiв.
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».
15.10 М/ф «Вольт».
17.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць».
20.00 ШоумаSтгоуон.
22.30 Х/ф «Вiд 180 i вище». (2).
00.25 Спортрепортер.
00.30 Х/ф «Школа негiдникiв».
(2).
02.30 Т/с «Одна нiч любовi».
03.20 Зона ночi.
03.25 Четверта хвиля.
04.40,05.05 Зона ночi. Культура.
04.45 Тася.
04.55 Вiр менi.

НТН
06.00 «Легенди бандитської
Одеси».
06.45 Х/ф «Беремо все на себе».
08.15 Т/с «Лiто вовкiв».
11.30 «Легенди карного розшуку». СМЕРШ. Вiйна в тилу.
12.00,04.00 «Агенти впливу».
13.00 Т/с «Розкол».
15.00 Т/с «Кулiнар».
19.00 Т/с «Каменська 6».
22.50 «Крутi 90-тi».
23.50 Х/ф «Захисник». (2).
01.35 Х/ф «Вовк-чудовисько».
(2).
03.10 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».
СТБ
05.25 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
06.20 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
07.45 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
07.55 «Їмо вдома».
09.05 «Караоке на Майданi».

К1
06.30 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Робiн Гуд».
09.00 М/с «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Кiльце нескiнченного
свiтла».
12.25 Х/ф «Суперпес».
14.10 Х/ф «Високий блондин у
чорному черевику».
16.05 Т/с «Завжди говори завжди».
18.00 «Розсмiши комiка».
19.00 «КВН-2012».
21.40 Т/с «Надприродне». (2).
00.15 Х/ф «Красунчик 2». (2).
02.25 Х/ф «Впусти мене». (3).
04.10 «Нiчне життя»
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оздоровчі

Гриб, що селиться на нігтях,
або Що таке оніхомікоз і як із ним боротися?
З кожним роком шкірні захворювання поширюються, –
каже Михайло ПЕРЕПІЧКА, лікар-дерматолог, кандидат
медичних наук, доцент кафедри дерматоловенерології
БДМУ. – Це пов’язане із багатьма чинниками. Та, насамперед,
– із хімізацією нашого харчування та способу життя.

Грибкову інфекцію можна підхопити будь-де – в
басейні чи в сауні, на
вулиці під час зливи,
коли дощова вода заливає шляхи й тротуари, а отже і ноги,
навіть удома – від
когось із родичів чи
від домашнього улюбленця. Не виняток – і
педикюрний чи манікюрний кабінети.
Грибкове захворювання нігтів важче лікувати, ніж ураження шкіри,
– продовжує пан Перепічка.
– Бо зовнішні лікарські засоби не
проникають у нігтьову пластину, а потовщення нігтя ускладнює ефективне
лікування оніхомікозів.
Оніхомікоз – грибкове захворювання, що спричиняється
інфекцією, яка вражає нігті.
Основною причиною розвитку
оніхомікозів фахівці називають
носіння тісного, брудного, а часом і незручного взуття.

рушники, килими чи шкарпетки та інші
предмети домашнього вжитку. Тому
лікар радить ніколи не користуватися
чужим взуттям і не давати своє взуття
іншим.
А якщо вже трапилося, що в сім’ї
хтось нездужає на грибкову інфекцію,
то всі інші члени родини повинні мати
свої предмети для манікюру і не ходити
вдома босоніж та чітко дотримуватися
санітарно-гігієнічних норм.

Симптоми нігтьового
грибка

Їх є кілька: ніготь втрачає
блиск і стає тьмяним; колір нігтя
може бути жовтуватим і навіть
темно коричневим; ніготь починає кришитися, а поверхня
стає шорсткою та нерівною.
При захворюванні нігті стають
товстими та твердими, їх важко
обрізати.

Чи обов’язково
хворобу лікувати?

Як можна заразитися?

Грибок полюбляє вологість і тепло. Тому в людей, які страждають
підвищеною схильністю до повноти, а
отже – пітніють найчастіше проявляються грибкові недуги. Страждають
ними і хворі на цукровий діабет.
Неприємну інфекцію найлегше
підхопити у лазні через чуже взуття,

Декому здається, що оніхомікоз є
суто косметичною проблемою і його
можна не лікувати. Це велика помилка. Бо своєчасно не вилікуване
грибкове захворювання прогресує і
призводить до ураження грибком усієї
нігтьової пластини та до відшарування
нігтя. А потім грибок за відсутності
своєчасного лікування вражає нігті
інших пальців, що може призвести до
алергічних та судинних захворювань.
Ефективність лікування грибка
залежить від правильного вибору

препарату, з урахуванням індивідуального підходу і точності виконання
вказівок лікаря. Тому найкраще для
лікування грибкової хвороби звернутися до дерматолога і не займатися
самолікуванням.
Якщо справи вже геть кепські і вам
видалили ніготь, то після цього треба
ще наносити спеціальні антигрибкові
мазі та спреї, які знову ж таки порадить
дерматолог.

Що можна робити
для профілактики?

Щоби запобігти травмуванню
нігтів, взуття, яке ви носите, повинно

Життєва історія справжнього лікаря

Дмитро Паламарюк просто не міг
стати ніким іншим, аніж лікарем. Бо ж
і його батьки усе життя пропрацювали
в лікарні, і брати-сестри за фахом теж
лікарі, і, головне, – так визначила
доля. Дмитро закінчив медичний ВНЗ
і пішов працювати терапевтом до Берегометської лікарні. Що не день, то

вдячні пацієнти. Адже люди звикли
бути вдячними тим, хто позбавляє їх
від болю та допомагає одужати.
Та життєві обставини склалися
так, що довелося змінити професію.
Помінявши білий халат на спецодяг
темного кольору, він з лікаря, який
ставив людей на ноги, перекваліфікувався на лікаря, який… «ставить на
колеса» авта.
Проте, коли справжнє покликання
– допомагати людям, можеш ставати
хоч слюсарем, а хоч каменярем – від
долі не сховаєшся. Тож за порадою
до лікаря-професіонала Паламарюка ледь не щодня зверталися як не
товариші, то сусіди, як не сусіди, то
їхні родичі, як не родичі, то ще хтось,
кому порекомендували прийти саме до
Дмитра Григоровича.
І минуло не так вже й багато часу,
як лікар від Бога повернувся до Бере-

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. Житловий будинок з прибудовою, підвалом, мансардою та ганками № 33 з належними до
нього надвірними спорудами, розташований на земельній ділянці площею 0,1362 га, кадастровий номер
7322088400:01:001:0003, що знаходиться за адресою: вул. Садова, 33 в с. Подвір`ївка, Кельменецький район,
Чернівецька область, є власністю боржника згідно Свідоцтва на нерухоме майно виданого Виконавчим комітетом
Подвір’ївської сільської ради 15.03.2006 року, державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЧВ
№ 044825 виданого Кельменецьким районним відділом земельних ресурсів 30.03.2006 року. Житловий будинок з
прибудовою, підвалом, мансардою та ганками (літ. АІ, аІ, аІІ), загальною площею 167,35 кв.м., житловою площею
112,95 кв.м, п’ятикімнатний, кімнати площею 18,5/20,25/12,80/25,40/36,0 кв.м, матеріал стін – цегла керамічна повнотіла. Надвірні споруди: гараж (Літ. Б); сарай (літ. В) та вбиральня (літ. Г) стіни яких цегляні; ворота № 1 з хвірткою
дерев’яні; огорожа № 2 – штахетник в цегляних стовпах; ворота № 3 без хвіртки металеві. Земельна ділянка площею
0,1362 га, кадастровий номер 7322088400:01:001:0003, цільове призначення: для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані
невідомі. Стартова (початкова) ціна – 266 910,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 13 345,50 грн. без ПДВ. Прилюдні
торги по лоту №1 призначені на 14.11.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька область, смт.
Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Кінцевий термін реєстрації - 14.11.2012 року об 10:00 год. Гарантійні внески та
плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що становить 1 150,00 грн. з
урахуванням ПДВ сплачуються на рахунок № 26007202346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код ЄДРПОУ 35911358,
МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники
стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня
крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора
прилюдних торгів за телефоном 050 997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у
прилюдних торгах необхідно подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату гарантійного внеску, за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у т.ч. 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.

гометської лікарні. Та вже не просто
лікарем, а керівником медзакладу.
І знову заходився лікувати: рятував
хворих, які вже втратили було надію на
одужання, відновлював господарство
лікарні, що перебувала на межі між
«бути» і «не бути». Знайшлися небайдужі меценати, долучилося Берегометське лісомисливське господарство,
і в лікарні селища вперше за багато
років нарешті розпочали капітальний
ремонт.
Цими днями Дмитрові Паламарюку
виповнилося 50. Поряд з ним – люблячі
дружина (до слова, також лікар) й діти,
однодумці-колеги й вдячні пацієнти.
На його прикладі всі вони переконалися, що доля – це доля: якщо людині
судилося лікувати, вона лікуватиме за
будь-яких життєвих перипетій.

Ірина МАТЧИШИНА, ДП
«Берегометське ЛМГ»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету
іпотеки) : ЛОТ № 1 – земельна ділянка для індивідуального будівництва,
кадастровий номер 7323089700:01:006:0044, площею 2472 м. кв., що є
власністю Анісей Ю.В. (Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Тарасівці,
код 2585402913).Правовстановлюючі документи: Державний акт на право
власності на земельну ділянку серії ЯЕ №344874, виданого на підставі договору купівлі-продажу ВКК №303801 від 04.04.2008.Місцезнаходження
майна: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка, вул. Яблунева,
19. Стартова (початкова) ціна – 67803.00 грн. (без ПДВ) (договір №
2612102 від 01.08.12).Гарантійний внесок – 9492,42 грн без ПДВ Майно
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ПАТ
„Енергобанк” м. Чернівці, вул. Головна, 119. По лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в
АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678,
одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок
для філії 26
Посилання в платіжних документах на номер договору є
обов’язковим. Торги призначені на 12 листопада 2012 р. об 15:00 год. за
адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Чорнівка в приміщенні
сільської ради.Остаточний термін подачі заяв 12 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 37311002002813 в ГУДКУ
в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 35039686 одержувач: Відділ
державної виконавчої служби Новоселицького районного управління
юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.
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.

бути просторим і обов’язково зручним
і з натуральних тканин. У жодному разі
не користуйтеся чужим взуттям.
– Враховуючи, що ліки нині дуже
дорогі, можна скористатися й народними засобами, – радить Михайло
Петрович. Для прикладу, листя горіха,
яке має великий вміст йоду. Розтовчіть
його і залийте окропом, нехай настоїться доки не охолоне. І тоді щовечора
робіть ванночки для ніг чи рук, тобто
там де є проблема з грибками. Цей метод є дешевим і досить ефективним для
профілактики та лікування грибкових
уражень.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Відділення гемодіалізу
рятуватме хворих мешканців
Хотинщини, Сокирянщини та
Кельменеччини
Міжрайонне відділення гемодіалізу, де зможуть обслуговуватися
50 пацієнтів цими дням відкрили на Хотинщині. Відтепер для отримання
життєво необхідного лікування хворим з тутешніх населених пунктів не
потрібно їхати до Чернівців, оскільки тут зможуть отримати необхідне
лікування не тільки мешканці Хотинського району, а й сусідніх – Сокирянського та Кельменецького. За повідомленням прес-служби ОДА, на
створення відділення гемодіалізу було виділено 980 тис. грн. субвенції з
держбюджету: придбані, зокрема, три сучасних апарати «штучна нирка»
німецького виробництва та інше необхідне обладнання. У відділенні працюватимуть вісім спеціалістів. Як повідомила Надія РУСНАК, головний
лікар центральної районної лікарні, процедура гемодіалізу вартує
понад 2 тис. грн. і хворі потребують її 12-14 разів на місяць, – а тут усе
медичне лікування для пацієнтів – безкоштовне.
Гемодіаліз – застосування апарату «штучна нирка» для позаниркового очищення організму від азотистих шлаків, нормалізації кислотнолужного та електролітного стану.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Заяви для
проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Чернівецькій
області, а також всіма районними, міськрайонними та міським управліннями юстиції до
19 листопада 2012 року.
З повним текстом оголошення можна ознайомитися
на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у
Чернівецькій області (http://
www.minjust.cv.ua).

Лікар-хірург. Досвід роботи 33 роки.
Лікування судинних захворювань ніг
сучасними методами з метою покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт,
діабетична ангіопатія, хвороба Рейно).
Лікує також захворювання суглобів,
багаторічно незагоювані трофічні виразки
ніг, фурункульоз та інші гнійні захворювання,
врослий ніготь, геморой, грибкові ураження
нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях (рук, ніг, спини, попереку), застосовує
озокерит під час лікування на прийомі та вдома.
Очищення печінки (після жовтухи, алкогольної
інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та
інших отруєнь).
Приймає за адресою вул.. Руська 126,
КМП «Ваше здоровя», ліцензія МОЗ Україна
серія АГ №599425 ВІД 05.12.2011 р. з 14:00 до
16:00. Прийом за домовленістю по моб. тел.:
050-507-51-38. Олександр Іванович.
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Емма Антонюк про вдалі
маніпуляції та піар-ходи
За великі гроші. І можна було чотири дні
пересидіти, перетерпіти. Бо з понеділка
Рубрику «Під
життя триватиме: виборів не буде, «джинприцілом» започаткувала
си» не буде. Але так ми перетерпимо,
у «Версіях» чернівецька
пересидимо і втратимо значно більше,
журналістка Емма
ніж ми собі можемо уявити. І може це дуже
пафосно звучить… Я дуже хочу, щоби
АНТОНЮК, коли
талановиті, сильні журналісти з Чернівців
працювала у газеті. Та
набралися сміливості і так само розповіли,
оскільки журналісти
що відбувається. Я писала «джинсу». Я
писала сюжети новин, де, свідомо зна(а точніше читачі)
ючи, що це – за гроші, ставила в них Миполюбляють скандали, а
хайлішина. Я скажу, що це робив не те що
почасти їх і створюють,
кожен другий, напевне, кожен журналіст,
який пише про виставку бісера чи сесію
саме вона й потрапила…
міської ради. Але прийшов момент, коли
під приціл.
стало бридко… (аплодисменти присутніх
журналістів).
Відповідаючи на запитання колег,
На прес-конференції Миколи Фепанянка Антонюк зупинилася і на роботі
…що все, ти для себе як людина задорука, яка відбулася у вівторок, журкоманди піарників, яка обслуговує одвершилася
на цьому. Тому пішла. З улюналістка, яка напередодні звільнилася
ного із кандидатів у народні депутати:
бленої роботи.
з ТВА, бо не хотіла робити замовні сю– …існує дуже багато маніпуляцій,
Хочу сказати для тих, хто не читає
жети, тобто так звану «джинсу», стала
різних методів, якихось там піар-шляблоги, не так добре розуміється, що нині
детонатором вибуху, який, – почекаємо
хів, щоби оцей дядя, який сам по собі
відбувається, хто просто дивиться телеще день-два – може «гідно» завершити
є абсолютно білий лист, щоби зробити
візор… Що у Чернівцах, грубо кажучи,
виборчу кампанію у Чернівцях.
його для вас таким, аби вам було смачжурналістика майже померла. Бо майже
Еммин виступ був емоційним і баганіше на нього дивитися. Аби він вам був
всі канали, переважна більшість газет
то в чому справедливим. Та боротися в
привабливішим, аби ви його полюбизаймаються тим, що купують вашу любов.
нинішній ситуації з 25-им
ли. Ну це як вигаданий
кадром – це теж ставати на
персонаж! Бо, відверто
чийсь бік. Якби все це відкажучи, що являє собою
булося після виборів… Утім,
Віталій Михайлішин, я
Еммі Антонюк слово:
Генеральний диособисто не знаю і тому
– …Вчора, коли звільняректор ТВА Василь Зане можу сказати. Але я
лася, я думала що прокинуся
бродський після визнаю, що там понаприпросто безробітною, фріланступу Емми Антонюк
думували і чого треба
серкою (вільний журналіст –
на прес-конференції
дотримуватися, коли ти
ред.), ким завгодно. І я точно
опозиційного кандипро нього говориш. Тобне знала, що буду з вами задата-мажоритарника
то, якщо ви вирішили за
раз говорити. Звільнилася,
Миколи Федорука зінього голосувати, то я
тому що соромно. Зараз собрав власну, на якій
боюся, що ви просто наромно, тому що не зробила це
спростовував усе скавіть не знаєте, за кого
раніше. Тому що дочекалася
зане журналісткою.
ви голосуєте. Тобто, так
до етапу, коли вже питання
само як я не знала, про
Зрештою, уся ця не вельми приємна для місцевих ЗМІ
стояло руба: або ти ідеш докого я писала, бо це суситуація – продовження передвиборного двобою між продому і не дивишся в очі сусікупність маніпуляцій і
владною партією та опозицією. А боротьба ця з обох боків є
дам, тобі соромно дивитись в
не надто толерантною.
дуже вдалих піар-ходів.
дзеркало і ти розумієш…
Вл. інф.

Гороскоп на тиждень
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Забродський VS Антонюк

Психологічні хитрощі у супермаркетах
або Як зомбують покупців

Заходячи у великий магазин, одразу ж забуваєш, що
збирався купити: високі полиці з різноманітними товарами
збивають з пантелику. Рука сама тягнеться заповнювати
візок, незважаючи на те, потрібен товар вдома чи ні…
Насправді – це тонкі психологічні хитрощі – розташувати
полиці та викласти на них товари таким чином, щоби швидше
розкупили.
Але почнемо з початку. На вході
стоять зручні візки. Цей незамінний
атрибут покупця був винайдений у 1938
році спеціально для того, щоби покупцю
було легше винести з магазину якомога
більше всякої всячини. Найприбутковіші відділи, наприклад, свіжа випічка,
у більшості супермаркетів розташовуються біля самого входу. Коли ви туди
потрапите, візок буде ще порожнім, а
моральний дух – піднесений.
Вам тільки здається, що ви рухаєтеся по самостійно вибраному маршруту.
Насправді, ваш шлях до заповітних
молочних полиць заздалегідь спланований і визначений спеціально навче-

ними людьми. І шансу відхилитися від
курсу у вас практично немає. Більшість
магазинів веде своїх покупців справа
наліво. Це пов’язано зі звичкою до
правостороннього руху. Тож у товарів,
розташованих праворуч, більше шансів
«заволодіти» вашою увагою і в результаті – потрапити у візок.
Ті товари, які магазин хоче розпродати у першу чергу, розкладені на рівні
очей. Дешеві крупи, розфасовані у великі пакети – у самому низу. Продукти
здорового харчування – зверху. А гарні
коробочки дорогих відомих брендів розставлені так, що ви просто не зможете
їх не помітити.

Виявляється, є ще й рівень дитячих
очей. Тут стоять, наприклад, солодкі
кукурудзяні палички та інша смакота, в
яку малеча обов’язково вчепиться і буде
випрошувати, поки ви не покладете її до
вашого візка.
Теплі тони притягують. Холодні
– присипляють пильність і сприяють
високим продажам. Оптимальний варіант – цегла зовні і холодний блакитний
інтер’єр усередині.
Прислухайтеся! Чуєте мелодію?
Дослідження довели, що під спокійну
музику людина повільніше рухається і
витрачає більше грошей. Гучна і ритмічна музика під забороною. Під класику
люди, як правило, вибирають дорожчі
товари.
А поруч з касою, за кілька хвилин
очікування в черзі, ви легко можете
«стати жертвою» солодощів і глянцю
(раптом машинально прихопите журнальчик, який взяли погортати, поки
попередній покупець розбирає вщент
набитий візок).
Будьте пильні, адже навіть із заздалегідь написаним списком ви можете
стати жертвою маркетингових хитрощів!

Підготувала Любов КАФАНОВА,
«Версії»
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Доля готує вам несподівані віражі, тож завбачливість
вам не завадить. Будьте обережними і присвятіть час
завершенню давніх справ. Від четверга переговори і контакти значно спростяться, що дозволить вам звернути
увагу на себе. На вихідних – вдалі поїздки і відрядження.

Вам знадобиться впевненість у власних силах. Творчий підхід до повсякденних проблем дозволить розкрити
ваші здібності в раніше невідомій вам галузі. Будьте
обережні зі сплесками емоцій, намагайтеся оберігати
близьких від різких перепадів свого настрою.

Упорядковуйте все, до чого дотягнетеся. Щоби
уникнути можливих неприємностей, намагайтеся бути
зібраними. Тиждень сприятливий для духовного вдосконалення. Якщо будете надмірно балакучими, ситуація зміниться не на краще. Не провокуйте конфлікти
в родині.
На вас чекає професійний успіх. Плануючи нове,
не забувайте про накопичені відкладені справи.
Включайтеся до роботи, об’єктивно оцінюючи сили –
так ви успішно впораєтеся з проблемами. Активність
та інтуїція допоможуть досягти високих результатів.

Остерігайтеся поспішних рішень. Ризикуєте стати жертвою недобросовісного партнера в бізнесі чи просто продавця
в магазині. Стримуйтесь у проявах емоцій і не розповідайте
про себе зайвого. Вдалий період для початку нових і важливих справ або для покупки нерухомості.

Успіх ваших дій залежить від того, наскільки ретельно ви продумаєте їхню послідовність, перш ніж візьметеся до виконання. Ваша життєрадісність і оптимізм
залучатимуть людей і сприятимуть зростанню вашої
популярності. Прислухайтеся до інтуїції – вона підкаже
правильне рішення.
Ваша манера ставити людей перед фактом залишає їм
не надто багато простору для прояву ініціативи. Не будьте
самовпевненими та егоїстичними, якщо хочете уникнути
неприємних наслідків. У другій половині тижня досягнете
згоди у стосунках з діловими партнерами.

Протягом тижня можливі перепади настрою, які
призведуть до творчої кризи. Вам доведеться докласти
зусиль, аби втілити свої проекти в життя. Не починайте
нових справ, а як слід відпочиньте. У середині тижня на
вас чекають по-справжньому доленосні зустрічі.

У вас з’являться шанси на успіх, якщо ви першими
дізнаєтеся важливі новини. Багато справ і проектів зажадають додаткових часу та зусиль. Не бійтеся розставатися з непотрібними речами та старими принципами.
Вдалий період для ділових переговорів, підписання
договорів і угод.
Багато що доведеться починати з чистого аркуша.
Розраховуйте тільки на власні сили й можливості. Робота
за індивідуальним планом виявиться успішною і принесе
відчутні результати. Якщо зумієте поєднати сміливість і
рішучість, можна досягти хороших результатів у бізнесі.

Можливо зіткнетеся з проблемою, яка змусить вас
серйозно задуматися. Перегляньте свої погляди на дружбу.
Наприкінці тижня не варто недооцінювати свої перемоги,
але що менше про це знатиме оточення, то краще для вас
на майбутнє.

Вам необхідно коректно вибудувати стосунки з новими
знайомими, колегами, друзями. Не здавайтеся при перших
труднощах, пам’ятайте, що краще бути одночасно ввічливим і
наполегливим – саме така манера виявиться ключем до успіху.
Наприкінці тижня насолоджуйтеся раптовим щастям.
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Центр перукарського
мистецтва –
у Чернівцях
«Vivat Vitaly’s» відкрили цими днями у провулку Ковальчука,1. Там же відбулася
й п’ята атестація майстрів-перукарів, участь в якій взяли 12 чернівецьких майстрів.
Загалом у перукарській майстерності існує 7 рівнів кваліфікації, залежно від
рівня професійності та досвіду роботи: асистент майстра, майстер-перукар, майстер
другого класу, майстер першого класу та майстер-стиліст. Найвищим є звання «майстер-експерт міжнародного класу». Судили наших майстрів голова Спілки перукарів
України Олексій Антонюк та майстер-експерт міжнародного класу Олена Філоненко.
Якщо наші перукарі успішно підтвердять свій рівень, Чернівці матимуть шістьох
майстрів-перукарів, трьох майстрів другого класу, два майстри першого класу та
одного майстра-стиліста.

Віка ЯШАН, «Версії»

Чернівецький каратист
привіз додому золото і
бронзу

Чемпіон України – з Нижніх Петрівців

Під час змагань

Валерій ГРИЖИНКУ, водій
лісовозного автомобіля ДП
«Сторожинецьке лісомисливське
господарство», цьогоріч став кращим
в області , а віднедавна – й в Україні.
Він посів І місце на всеукраїнському
конкурсі «Кращий оператор
гідроманіпулятора».
У конкурсі брали участь двадцять фахівців з усієї України. За умовами змагань треба було скласти зруб у вигляді

колодязя, який складається з 9 рівнів циліндрованих «колод», що знаходилися в кузові автомобіля. За відведені для
цього 10 хвилин належало зібрати якомога більше колод. У
другій частині конкурсу учасники змагань мали якнайшвидше і якомога акуратніше розібрати дерев’яний колодязь.
Буковинець Валерій Грижинку продемонстрував свою
фахову майстерність і переміг.
– Ми горді за свого колегу й земляка, – каже директор
ДП «Сторожинецьке ЛГ» Георгій Ротар.
Призова винагорода переможцю – 5 тисяч гривень.
Валерій Грижинку представлятиме Україну на міжнародних змаганнях, – повідомила прес-служба Чернівецького обласного управління лісового та мисливського
господарства.

Майстер спорту міжнародного класу з карате чернівчанин Євген Мотовилін повернувся додому з міжнародного турніру SLOVAKIA OPEN, який відбувся у місті Банська-Бистриця. Уславлений каратист виступав там у складі
національної збірної України і виборов дві медалі: золоту – за командну
перемогу і бронзову – в індивідуальному заліку.
У турнірі взяли участь спортсмени з понад десяти європейських країн.
Виступ національної збірної став відкриттям для багатьох іноземних спеціалістів. Євген Мотовилін вдало провів поєдинки, чим допоміг вибороти золото
в командному куміте.
Участь національної збірної України у словацькому турнірі стала етапом
підготовки команди до Чемпіонату Світу. Після турніру збірна пройшла тренувальні збори у Львові. А у листопаді Мотовилін, багаторазовий чемпіон
України, Європи, переможець та призер чемпіонатів та кубків Світу і тренер
чернівецького клубу карате-до «Тay-Sen», вирушить до Німеччини на матчеву зустріч, яка буде черговим етапом підготовки до Чемпіонату світу WKF.

■ 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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